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Católica

Planificação
4º Ano

Aulas Previstas

1º

2º

3º

Período

Período

Período

13

10

9

Temas/ Conteúdos

Período

Totais

32
Aulas
(45 min.)

UL 1 – Ser verdadeiro
Agir com verdade; Ser verdadeiro é ser coerente; Ser verdadeiro é ser capaz de
dizer o que penso e sinto; Razões para dizer a verdade; O respeito por mim e

1º Período

pelo outro; Sentir-se bem no segredo da sua consciência; A verdade torna-nos
dignos de confiança; Deus conhece-te de verdade; Deus ama a verdade!; A

13

Bíblia ensina a viver com verdade!; Um ao de coragem!; Dizer a verdade
liberta-nos!.

UL 2 – Crescer na diversidade
Um mundo variado; Diversidade de animais e plantas; A dignidade dos seres humanos;
Iguais e diferentes, somos únicos!; A diversidade humana; A diversidade cultural; A
diversidade religiosa; Nem tudo o que é diferente é necessariamente bom; Partilhar os

6

nossos bens enriquece-nos a todos; Jesus acolhe todas as pessoas!; Como ser amigo dos
outros nas suas diferenças; As limitações que nós mesmos experimentamos.

2º Período
UL 3 – O Perdão
Somos seres em relação; O que é errar?; A necessidade de pedir perdão; Jesus

4

convida a perdoar sempre; Na cruz, Jesus perdoa; O exemplo do Papa João Paulo
II; O perdão traz-nos a paz, anos e aos outros; Vale a pena recomeçar.

UL 4 – A Bíblia
A Bíblia é um livro religioso; O estudo da Bíblia ajuda-nos a compreender a vida e a

3º Período

escolher o bem; A Bíblia, uma história de Amor; Vamos conhecer Abraão; A pessoa
de Jesus e a sua mensagem; Os livros da Bíblia; A Bíblia é uma espécire de

9

biblioteca; O nome do livro, os capítulos e os versículos; Como citar um texto bíblico;
Vamos consultar textos bíblicos do NT!; O tempo histórico dos livros bíblicos; O
espaço geográfico e alguns personagens do tempo de Jesus; Personagens da
parábola; Os cristãos lêem e meditam passagens da Bíblia.

Total

32

