Disciplina de EMRC - 8º 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: O amor humano

1.º PERÍODO

 Amor e fecundidade humana;
 Noção de planeamento familiar;
 Os métodos anticoncecionais: sua eficácia, vantagens e
desvantagens; as suas limitações éticas;
 A paternidade e a maternidade responsáveis;
 A fundamentação da posição da Igreja católica sobre o
controlo da natalidade, uma perspetiva ética que defende o
bem da pessoa;
 A fecundidade como bênção de Deus e os filhos como
dádivas de Deus;
 Ser responsável, antecipando as consequências dos próprios
atos e opções;
 O respeito pelo corpo e sentimentos próprios e dos outros;
 A importância da fidelidade e da doação no amor e na
sexualidade.
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Unidade Letiva: A liberdade

2º
PERÍODO

 Os conceitos de liberdade e livre arbítrio;
 A liberdade orientada para o bem;
 Condicionamentos à liberdade e resposta do ser humano;
 A consciência moral;
 As dependências que escravizam a pessoa e destroem a
vivência e a saúde;
 Fatores motivacionais param a adesão aos comportamentos
de risco;
 O grave problema social do tráfico de droga para
enriquecimento e poder pessoal;
 O agir segundo a própria consciência e valores
fundamentados;
 O Deus dos cristãos é um Deus libertador que respeita a
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liberdade humana;
 A parábola do Filho pródigo e do Pai Misericordioso;
 Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém (São Paulo);
 A dignidade humana exige que o ser humano atue segundo a
sua consciência e livre escolha (GS 17);
 Ser livre e libertar os outros: a referência de S. Maximiliano

Unidade Letiva: Ecumenismo
 Cristianismo: identidade e missão na história;
 Cristianismo: religião universal que viveu durante o I milénio
quase sem separações internas;
 O cisma entre Ocidente e Oriente;
 O cisma do Ocidente;
 A Reforma Protestante;
 O Anglicanismo;
 A multiplicidade das denominações protestantes;
 O movimento ecuménico: o desejo da unidade perdida;
 O testemunho do Irmão Roger e a experiencia de Taizé ;
 Construção de pontes para a unidade: o contributo pessoal
de cada um.
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Unidade Letiva: Ecologia e valores

3.º PERÍODO

 A Ecologia como reflexão acerca da casa de todos os seres
humanos: dádiva de Deus para todas as pessoas;
 O ser humano e o cume de toda a natureza: e a obra-prima
de Deus a quem foi confiado o cuidado de todas as outras
realidades (Sl 8, 4-7);
 A destruição do ambiente vital onde todos habitamos;
 Razões que conduzem ao comportamento destrutivo;
 O reconhecimento da natureza como lugar permeado pela
presença de Deus;
 A responsabilidade do ser humano em relação a toda a
natureza;
 A responsabilidade em relação as gerações vindouras;
 Instituições de defesa da natureza: objetivos e atuações ;
 O exemplo de S. Francisco de Assis e a irmã Natureza;
 Como viver com empenho pessoal o criar das condições de
habitabilidade no Mundo.
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