Disciplina de EMRC - 2.º Ano

Ano Letivo 2017-2018
Gestão Anual do programa
1º PERÍODO
2º PERÍODO
3º 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

9 abril 2018

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS26

Unidade Letiva 1 - Ser Amigo
 O que significa ser amigo;
1 março
 Ser amigo implica ser pacífico e agradável na relação com
os outros e estar disposto a ajudá-los
 O alicerce da amizade é a verdade.
 Jesus é amigo de todos, mesmo daqueles que são mais
esquecidos;
 S Martinho soube ser amigo do pobre.
 O crescimento não é só físico, mas também se cresce
aprendendo a viver com os outros e a respeitá-los;
 Nem tudo o que me apetece fazer é bom para mim ou para
os outros;
 Devemos pensar antes de agir e de falar;
 Aprender a controlar-me faz-me mais feliz;
 Devemos saber escolher o bem.
Unidade Letiva 2 - A Mãe de Jesus
 Maria responde «sim» a Deus. O relato da anunciação: Lc
1, 26-33.
 Tal como pediu a Maria, Deus pede-nos disponibilidade e
generosidade;
 Maria, uma mulher de coração bondoso;
 José, o esposo de Maria;
 A tradição sobre os pais de Maria: Joaquim e Ana.
 Deus amava Maria e escolheu-a para ser a mãe de Jesus
pela sua capacidade de amar;
 Maria preocupa-se com as outras pessoas; o encontro com
Isabel: Lc 1, 39-42.56.
 Maria acompanha a vida de Jesus.
Unidade Letiva 3 - A Páscoa dos Cristãos
 Jesus anuncia uma boa notícia: Deus ama todas as pessoas;
 Algumas pessoas não aceitaram o seu amor para com
todos e por isso o condenaram e o maltrataram;
 A Páscoa e os últimos acontecimentos da vida de Jesus: a

AULAS

8

8






3.º
PERÍODO

narrativa da entrada em Jerusalém, do lava-pés, da última
ceia, traição, julgamento, caminho para o calvário, morte,
ressurreição e aparição do Ressuscitado;
Deus, o Pai de Jesus, porque o amava, deu-lhe a vida para
sempre: a ressurreição.
A Páscoa é a festa da Vida;
Símbolos da Páscoa: a água, o círio pascal, o cântico de
«aleluia», o cordeiro.
Tradições da Páscoa: o compasso (ou visita pascal), o ovo, a
campainha; tradições da nossa terra.
Ser construtores da vida.

Unidade Letiva 4 - Deus é Amor
 Deus conhece as nossas necessidades e dá-nos aquilo de
que precisamos para viver felizes;
 As ofertas de Deus para mim:
‒
A natureza e todos os seus dons;
‒
A família e os amigos;
‒
O amor e a paz.
 Deus dá-me força nos momentos difíceis.
 Os amigos de Jesus amam os outros, como Jesus ama: Jo
15,9-17.
 Cada um de nós deve praticar o bem e crescer no coração.
 Todos nós temos algo para dar aos outros. A parábola dos
talentos: Mt 25, 14-29.
 O valor do esforço e do trabalho na vida pessoal e escolar.
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