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Ano Letivo   2018/19      3º Ciclo         8º Ano 
 

 
 

 

Unidade Letiva:   1 - O Amor Humano                                                                                                                                    Período:   1º 

 

Metas 
 

Objetivos 
 

Conteúdos 
 

Avaliação 

Q. Reconhecer, à luz da 
mensagem cristã, a dignida- 
de da pessoa humana. 

1. Reconhecer a sexualidade, a fecundida- 
de e o amor humano como essenciais à re- 
alização da pessoa. 

Amor e fecundidade humana 
 

▪    Assiduidade 
▪    Pontualidade 
▪    Ser portador do material necessário 
▪ Comportamento adequado (respeito 

pelas regras da sala de aula; respeito 
por si e pelos outros; cooperação e 
responsabilidade) 

▪ Organização e apresentação do ca- 
derno diário 

▪ Trabalhos (fichas de trabalho, traba- 
lhos individuais e de grupo, questio- 
nários orais, jogos didáticos, dinâmi- 
cas de grupo, outras atividades/ tare- 
fas) 

▪    Participação (ordenada e assertiva) 
▪    Observação direta 
▪    Grelha de registo 

M. Reconhecer a proposta 
do agir ético cristão em situ- 
ações vitais do quotidiano. 

2. Relacionar os dados das ciências sobre o 
planeamento familiar com a interpretação 
cristã da realidade e da pessoa humana. 

H. Articular uma perspetiva 
sobre as principais propostas 
doutrinais da Igreja Católica. 

3. Organizar um universo de valores fun- 
dado na perspetiva cristã e na liberdade 
responsável de cada pessoa. 

Paternidade e maternidade responsáveis 

F. Conhecer a mensagem e 
cultura bíblicas. 

4. Descobrir a mensagem cristã sobre o 
amor e a fecundidade, reconhecendo as 
suas implicações na prática da vida quoti- 
diana. 

Mensagem bíblica sobre o amor e a fecun- 
didade 

O. Amadurecer a sua respon- 
sabilidade perante a pessoa, 
a comunidade e o mundo. 

5. Desenvolver uma atitude responsável 
perante a sexualidade. 

A alegria do amor 
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Unidade Letiva:   2 – Cristianismo em caminho                                                                                                                    Período:   1º e 2º 

 

Metas 
 

Objetivos 
 

Conteúdos 
 

Avaliação 

E. Identificar o núcleo central 
do cristianismo e do catoli- 
cismo. 

1. Identificar o cristianismo como uma co- 
munidade de crentes na história humana. 

Cristianismo: uma fé ao serviço dos povos 
 
 
 
 

▪    Assiduidade 
▪    Pontualidade 
▪    Ser portador do material necessário 
▪ Comportamento adequado (respeito 

pelas regras da sala de aula; respeito 
por si e pelos outros; cooperação e 
responsabilidade) 

▪ Organização e apresentação do ca- 
derno diário 

▪ Trabalhos (fichas de trabalho, traba- 
lhos individuais e de grupo, questio- 
nários orais, jogos didáticos, dinâmi- 
cas de grupo, outras atividades/ tare- 
fas) 

▪    Participação (ordenada e assertiva) 
▪    Observação direta 
▪    Grelha de registo 

2. Interpretar criticamente factos históricos 
sobre a separação entre as Igrejas cristãs. 

Cristianismo: uma fé, vários caminhos 

3. Identificar o núcleo central constitutivo 
das Igrejas saídas da Reforma. 

Identidade das igrejas cristãs 

D. Promover o diálogo inter- 
religioso como suporte para 
a construção da paz e a cola- 
boração entre os povos. 

4. Reconhecer na perspetiva cristã sobre a 
unidade o fundamento da adesão confian- 
te ao Deus de Jesus Cristo. 

A Bíblia, fonte de comunhão 

I. Conhecer o percurso da 
Igreja no tempo e o seu con- 
tributo para a construção da 
sociedade. 

5. Retirar as implicações decorrentes da 
perspetiva católica sobre a unidade para o 
diálogo ecuménico. 

O Ecumenismo 

G. Identificar os valores 
evangélicos. 

6. Organizar um universo de valores orien- 
tado para a unidade entre todos os cris- 
tãos, identificando o fundamento religioso 
do movimento ecuménico. 

Desafios para uma vivência ecuménica 
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Unidade Letiva:   3 – A liberdade                                                                                                                                             Período:   2º 

 

Metas 
 

Objetivos 
 

Conteúdos 
 

Avaliação 

L. Estabelecer um diálogo 
entre a cultura e a fé. 

1. Questionar o sentido da realidade en- 
quanto espaço onde o ser humano exerce 
a sua liberdade. 

A liberdade: desejo humano 
 

 
 

▪    Assiduidade 
▪    Pontualidade 
▪    Ser portador do material necessário 
▪ Comportamento adequado (respeito 

pelas regras da sala de aula; respeito 
por si e pelos outros; cooperação e 
responsabilidade) 

▪ Organização e apresentação do ca- 
derno diário 

▪ Trabalhos (fichas de trabalho, traba- 
lhos individuais e de grupo, questio- 
nários orais, jogos didáticos, dinâmi- 
cas de grupo, outras atividades/ tare- 
fas) 

▪    Participação (ordenada e assertiva) 
▪    Observação direta 
▪    Grelha de registo 

Q. Reconhecer, à luz da 
mensagem cristã, a dignida- 
de da pessoa humana. 

2. Reconhecer que a consciência autónoma 
da pessoa deriva da sua condição de ser li- 
vre e está orientada para o bem. 

Liberdade e opção pelo bem 

M. Reconhecer a proposta 
do agir ético cristão em situ- 
ações vitais do quotidiano. 

3. Interpretar criticamente situações de 
manipulação da consciência humana. 

Jogo(s) de influências 

4. Tomar consciência dos riscos das depen- 
dências. 

Condicionamentos à liberdade 

G. Identificar os valores 
evangélicos. 

5. Interpretar a Páscoa como experiência 
de libertação. 

Páscoa: Itinerário de libertação 

6. Conhecer a mensagem cristã sobre a re- 
lação entre a bondade amorosa de Deus e 
a liberdade humana. 

Amor de Deus e liberdade humana 

P. Identificar o fundamento 
religioso da moral cristã. 

7. Tomar consciência da liberdade como 
um bem para a realização pessoal. 

Dignidade humana e livre escolha 
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Unidade Letiva:   4 – Ecologia e valores                                                                                                                                 Período:   3º 

 

Metas 
 

Objetivos 
 

Conteúdos 
 

Avaliação 

B. Construir uma chave de 
leitura religiosa da pessoa, 
da vida e da história. 

1. Reconhecer na dignidade humana a sua 
relação com a totalidade da criação en- 
quanto dádiva de Deus. 

O mundo é a nossa casa 
 
 

▪    Assiduidade 
▪    Pontualidade 
▪    Ser portador do material necessário 
▪ Comportamento adequado (respeito 

pelas regras da sala de aula; respeito 
por si e pelos outros; cooperação e 
responsabilidade) 

▪ Organização e apresentação do ca- 
derno diário 

▪    Trabalhos (fichas de trabalho, traba- 
lhos individuais e de grupo, questio- 
nários orais, jogos didáticos, dinâmi- 
cas de grupo, outras atividades/ tare- 
fas) 

▪    Participação (ordenada e assertiva) 
▪    Observação direta 
▪    Grelha de registo 

2. Interpretar criticamente a ação humana 
sobre a natureza. 

Ação humana sobre a Natureza 

C. Identificar o núcleo cen- 
tral das várias tradições reli- 
giosas. 

 
J. Descobrir a simbólica cris- 
tã. 

3. Conhecer a perspetiva religiosa sobre a 
natureza como local de encontro com 
Deus. 

A Natureza na sabedoria religiosa 

O. Amadurecer a sua res- 
ponsabilidade perante a pes- 
soa, a comunidade e o mun- 
do. 

4. Reconhecer o contributo do cristianismo 
no cuidado da natureza. 

Cuidar da Terra, cuidar dos outros 

 


