Disciplina de EMRC - 1.º Ano

Ano Letivo 2017-2018
Gestão Anual do programa
1º PERÍODO
2º PERÍODO
15 dezembro 2017

3 janeiro 2018
23 março 2018

22 junho 2018

INTERRUPÇÕES

19 dezembro a 3 janeiro

12 e 13 de fevereiro
26 março a 6 abril

-

AULAS PREVISTAS

13

10

10

PERÍODO

1.º
PERÍODO

2.º
PERÍODO

INÍCIO

13 setembro 2017

FINAL

3º PERÍODO
9 abril 2018

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS26

Unidade Letiva 1 - Ter um Coração Bondoso
 Viver é uma experiência boa.
 A vida é bela e valiosa.
1 março
 Deus dá-nos a vida.
 Vivemos uns com os outros.
 Ter um coração bondoso faz a nossa vida melhor.
 Cuidamos uns dos outros e não deixamos ninguém de lado:
a parábola da ovelha perdida, Lc 15, 4-7.
 Como estar atento a quem precisa da minha ajuda.
 A história do S. Martinho.
 O que é e como se é prestável.
Unidade Letiva 2 - Jesus nasceu
 A história do Natal, relatos bíblicos do nascimento de
Jesus: Lc 2, 1-20; Mt 2, 1-12.
 Símbolos do Advento: calendário e coroa.
 As tradições de Natal que conhecemos.
 Os símbolos do Natal: a estrela, os anjos, os sinos, os
pastores, os reis magos.
 O presépio, que mostra Jesus, Maria e José, é a
representação do Natal.
 Jesus, aquele que nos veio dizer que Deus é amor e que
devemos amar os outros.
 Celebramos o nascimento de Jesus através de acções.
Unidade Letiva 3 - Crescer em Família
 Quem são os membros da minha família.
 O que é uma relação de amor: a atenção e a ajuda aos
outros, a solicitude; a dádiva de si.
 O papel de cada pessoa e a sua participação na vida
familiar.
 Deveres dos filhos para com os pais: Sir 3,1-16.
 A família de Nazaré.
 Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria.
 Jesus amava e obedecia aos pais.
 Porque devemos obedecer às pessoas que nos educam.
 As tarefas que cada criança pode desempenhar na sua
família.

AULAS

8

8

8

3.º
PERÍODO



Ajudar a minha família: ser bom filho e cumpridor das
obrigações.
 A importância do bom relacionamento com os irmãos e
outros elementos da família.
 A importância dos avós.
 A Páscoa em família.
Unidade Letiva 4 - Cuidar da Natureza
 A Terra é a nossa casa comum e uma dádiva de Deus para
cada pessoa.
 A beleza e a diversidade da vida na Terra.
 Deus criou a natureza com tudo que é necessário para a
pessoa viver: ar, água, plantas, animais.
 Devemos amar e admirar a Terra: o exemplo de S.
Francisco de Assis.
 As atitudes que se podem tomar em prol da vida na Terra:
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