Disciplina de EMRC - 5.º Ano

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

1º PERÍODO

3º PERÍODO

INÍCIO

13 setembro 2017

3 janeiro 2018

9 abril 2018

FINAL

15 dezembro 2017

23 março 2018

15 junho 2018

INTERRUPÇÕES

19 dezembro a 3 janeiro

12 e 13 fevereiro
26 março a 6 abril

-

AULAS
PREVISTAS

13

10

9

PERÍODO

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

AULAS

Unidade Letiva 1: Viver Juntos

1.º PERÍODO

 A mudança, uma constante na vida;
 Os grupos onde me insiro;
 Característica dos grupos;
 Integração nos grupos;
 Critérios éticos de seleção dos grupos;
 Deus tem a iniciativa de estabelecer uma Aliança com a
humanidade;
 Aprender com Deus a comprometer-nos numa vida com os
outros, estabelecendo alianças de uma forma generosa e
desinteressada;
 Os valores essenciais para a convivência;
 A necessidade de se estabelecerem algumas regras de
convivência e as consequências da sua não aplicação;
 Querer viver de forma pacífica com os outros: construir uma
aliança de convivência para a turma;
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Unidade Letiva 2: Advento e Natal
 Deus é sempre fiel à sua Aliança;
 A grande esperança de Israel, Deus está atento às
necessidades do seu povo;
 O Advento: tempo de espera e de esperança;
 As figuras do Advento, modelos de quem espera o Senhor
que vem: João Batista e Maria;
 O nascimento de Jesus: a Palavra e o amor de Deus que
chegam até nós;

tempo de Jesus;
 Jesus veio para nos salvar: o significado da esperança cristã;

6

 A construção de uma sociedade mais justa, humana e
responsável de acordo com o projeto de Jesus;

Unidade Letiva 3: A Família, Comunidade de Amor

2.º PERÍODO

 A família de Nazaré: modelo de fidelidade e confiança em
Deus, testemunho de relação de amor entre os seus
membros;
 Funções da família: humanizadora, socializadora e educativa,
de afetividade, de proteção e interajuda;
 O projeto de Deus para a família na mensagem bíblica
 Comunhão de pessoas que vivem no amor;
 Participação e co-responsabilidade na vida em família;
 O lugar dos mais velhos (idosos) no ambiente familiar;
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Unidade Letiva 4: Construir a Fraternidade

3.º PERÍODO

 O significado da palavra «fraternidade» e o seu alcance social
e religioso;
 Somos todos irmãos:
‒ Todos somos seres humanos;
‒ Todos somos dotados de razão e consciência (DUDH);
‒ Somos todos habitantes da mesma casa: o universo e a
Terra são o nosso lar;
 Todos somos filhos de Deus;
 O mal: as fragilidades e ameaças à fraternidade, tudo o que
vai contra a dignidade e a felicidade da pessoa;
 Construir um mundo fraterno promovendo a concórdia nas
relações interpessoais;
 A regra de ouro: “Façam aos outros como desejam que os
outros vos façam”, Lc 6,31;
 A mensagem cristã sobre o perdão:
‒ Sir 28,1-7: Perdoar o outro e recusar a vingança;
 Como posso promover o bem comum e o cuidado do outro;
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