Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova
Escola Básica de S. Pedro da Cova

Ano Letivo
2017/2018

Educação Moral Religiosa Católica
5.º ANO
1.º Período
Unidade Letiva 1 - “Viver Juntos”
Metas:
B. Construir uma chave de leitura religiosa da pessoa,
da vida e da história.
F. Conhecer a mensagem e a cultura bíblicas.
P. Identificar o fundamento religioso da moral cristã.
G. Identificar os valores evangélicos
Objetivos:
- Valorizar a mudança como condição do crescimento
humano.
- Identificar na figura bíblica de Abraão o modelo de
uma pessoa em caminho.
- Valorizar a diversidade dos membros de um grupo
como um fator de enriquecimento.
- Interpretar textos bíblicos sobre a Aliança.
- Reconhecer as implicações da Aliança, na vida
quotidiana.
- Valorizar a Aliança como condição facilitadora da
relação entre as partes.
Unidade letiva 2 - “Advento e Natal”

2.º Período
Unidade Letiva 3 - “A Família, Comunidade de
Amor”
Metas:
P. Identificar o fundamento religioso da moral cristã.
M. Reconhecer a proposta do agir ético cristão em
situações vitais do quotidiano.
L. Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé.
Objetivos:
- Reconhecer as diferentes funções da família.
- Identificar o projeto de Deus para a família.
- Promover os valores do amor na vida familiar.
- Valorizar a participação de todos na vida em
família.

3.º Período
Unidade Letiva 4 - “Construir fraternidade”
Metas:
Q. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade
da pessoa humana.
G. Identificar os valores evangélicos
N. Promover o bem comum e o cuidado do outro.
L. Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé.
Objetivos:
- Reconhecer a igual dignidade de todo o ser humano.
- Valorizar a comum filiação divina.
- Reconhecer como modelo de vida a forma de viver
das primeiras comunidades cristãs.
- Verificar quais são as fragilidades e ameaças à
fraternidade.
- Interpretar textos fundamentais da Bíblia sobre o
perdão.
- Promover o valor do perdão na construção
quotidiana de um mundo fraterno.
- Comprometer-se com a construção de um mundo
mais fraterno promovendo o bem comum e o
cuidado do outro

Meta:
A. Compreender o que são o fenómeno religioso e a
experiência religiosa.
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G. Identificar os valores evangélicos.
P. Identificar o fundamento religioso da moral cristã.
L. Estabelecer um diálogo ente a cultura e a fé
Objetivo:
- Reconhecer que Deus é sempre fiel à sua Aliança.
- Interpretar textos do AT sobre a esperança de Israel.
- Reconhecer em Jesus a nova aliança de Deus com a
Humanidade.
- Compreender o sentido do Advento.
- Identificar as figuras do Advento.
- Conhecer a situação histórica do nascimento de
Jesus
- Promover o valor da esperança na sociedade de
acordo com a mensagem de Jesus.
12/13 aulas de 50 minutos

10/11/12 aulas de 50 minutos

9/10 aulas de 50 minutos
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