AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
ANDRÉ SOARES (150952)

Calendarização da Componente Letiva

Ano Letivo 2021/2022

7º Ano
Disciplina: EMRC
Períodos
Número de aulas previstas (50 minutos)

1º
Período
13

2º
Período
12

3º
Período
7

Temas / Conteúdos subjacentes às Aprendizagens Essenciais
As origens: a maravilha do Universo e a grandeza do ser humano; os dados da Ciência sobre a origem
do Universo; relacionar Religião e Ciência; o livro do Génesis; colaborar com Deus na obra da criação.
As religiões – função da religião na vida pessoal e colectiva; as grandes tradições religiosas: o
Judaísmo; Cristianismo; Islamismo: o diálogo da Igreja com as religiões não-cristãs.
Riqueza e sentido dos afetos: adolescência: alteração do ciclo familiar; a experiência de pares; a
complementaridade entre sexos; Questionar o religioso; Crescer é assumir novas responsabilidades.
A Paz Universal: A paz o grande sonho da humanidade; o direito à paz; a violência; o prémio Nobel da
Paz; construir a paz.
8º Ano
Disciplina de EMRC
Períodos
Número de aulas previstas (50 minutos)

1º
Período
13

2º
Período
12

3º
Período
7

Temas / Conteúdos subjacentes às Aprendizagens Essenciais
O Amor humano: -amizade, amor e namoro; a sexualidade e a abertura à vida; planeamento familiar;
A fecundidade como bênção de Deus; o Amor e a família na Biblia; desafios para uma vivência
responsável do amor.
Cristianismo em caminho:-cristianismo, uma fé vários caminhos; ruturas na Igreja; o ecumenismo e a
unidade dos cristãos; orientações do Vaticano II para a construção da unidade (Taizé e a comunidade
de Santo Egídio).
A Liberdade: condicionamentos à liberdade (libertinagem, dependências e manipulação);
consciência moral; a Páscoa acontecimento libertador; conceito de liberdade; ser livre e libertar os
outros.
Ecologia e valores: o mundo a nossa casa comum; atentados á natureza (poluição, esgotamento de
recursos naturais, desertificação, extinção dos habitastes e das espécies); razões que conduzem à
destruição da natureza (egoísmo, ambição desmedida e lucro fácil);promover atitudes ecológicas.
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9º Ano
Disciplina de EMRC
Períodos
Número de aulas previstas (50 minutos)

1º
Período
13

2º
Período
12

3º
Período
6

Temas / Conteúdos subjacentes às Aprendizagens Essenciais
Dignidade da vida humana: a vida- condição de possibilidade de todos os outros valores;
Declarações de direitos e perspectiva da Igreja Católica sobre a vida; Problemáticas sociais
decorrentes da discriminação de grupos minoritários; Dignidade e inviolabilidade da vida humana.
Deus, mistério de amor: a problemática da existência de Deus; representações de Deus; Acreditar:
acolher e confiar no sentido último da vida; implicações decorrentes na vida dos que descobrem
Jesus Cristo como Deus.
Projeto de Vida: os grandes objetivos do ser humano (felicidade própria e alheia); valores éticos e
opções de vida; estratégias que possibilitem atingirem esses objetivos; a fé como fonte de felicidade.

