Disciplina de EMRC - 7º 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: As origens
 Os dados da ciência sobre a origem do Universo e do ser
humano:
‒ A Teoria do Big-bang;
‒ A Teoria da evolução das espécies;

1.º PERÍODO

 A leitura religiosa sobre o sentido da vida e da existência
humana e a sua relação com os dados das ciências:
‒ De onde vem (qual a origem última e primeira)?
‒ Para onde vai (qual o destino final)?
‒ Existe uma razão para a existência das coisas? Qual é (acaso
vs sentido)?
 A narrativa da criação no livro do Genesis (1-2,24):
‒ Géneros literários;
‒ O género narrativo mítico: características e finalidade;
 A mensagem fundamental do Génesis;
 Colaborar com Deus na obra da criação.
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Unidade Letiva: A Paz Universal
 A paz, o grande sonho da humanidade;
 A paz como atitude/comportamento fruto da justiça, do
amor, do diálogo, perdão e reconciliação;
 A falência da paz;
 O direito e o dever da paz;
 Prémios Nobel da Paz: critérios de escolha dos premiados;
 Instituições de promoção da paz no mundo;
 A proposta de Jesus para a construção da paz;
 A construção da paz é um desejo e um imperativo ético para
a Humanidade;
 Contributos que os cidadãos podem dar param a construção
da paz.
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Unidade Letiva: Riqueza e sentido dos afetos

2.º PERÍODO

 O ciclo de vida: da infância à terceira idade;
 A adolescência;
 Na adolescência fazem-se escolhas relevantes para o resto
da nossa vida;
 As dimensões da personalidade;
 O crescimento e as mudanças na personalidade;
 A importância da família e da escola na formação da
personalidade;
 Os amigos e a sua influência na personalidade e na vida;
 O que muda quando crescemos;
 O contributo do diálogo com os adultos de confiança;
 Crescer e ser adulto é fazer escolhas na perspetiva do amor:
procurar o bem-comum e viver a felicidade na entrega aos
outros.
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Unidade Letiva: As religiões
3.º PERÍODO

 O que e ser religioso?
 Função da religião na vida pessoal e coletiva;
 Símbolos, construções, e comportamentos religiosos ao
longo do tempo;
 A questão do politeísmo e do monoteísmo;
 Tradições religiosas orientais: Hinduísmo, Budismo e
Confucionismo;
 As religiões abraâmicas: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo;
‒ Elementos essenciais das diferentes religiões;
 O diálogo inter-religioso na construção da paz e do bem
comum;
 Atitudes a ter em relação aos crentes das outras religiões;
 O relativismo e o fundamentalismo religioso: dois extremos a
recusar.
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