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DISCIPLINA: Educação Moral e Religiosa
Católica

Planificação
5º Ano

Aulas Previstas

1º

2º

3º

Período

Período

Período

13

10

9

Temas/ Conteúdos

Período

Totais

32
Aulas
(45 min.)

UL 1 – Viver Juntos
Mudar faz parte da vida; Os grupos a que pertenço; Deus estabelece uma
aliança com a humanidade; A aliança, condição facilitadora da relação entre as
partes (A igual dignidade das pessoas; A fidelidade à palavra dada).

1º Período

9

UL 2 – Advento e Natal
Vem aí o Natal; Jesus, a nova aliança de Deus com a humanidade; O advento:
tempo de espera e de esperança – Figuras do advento (João Batista, A virgem
Maria, São José); O Natal: representação artística e tradições – O presépio, A
missa do galo, Os cânticos de Natal, As luzes de Natal, Os magos.

4

UL 3 – A Família, Comunidade de Amor
A família (A palavra «família»); O valor e missão da família; O projeto de Deus
para a família na mensagem bíblica (A família no tempo de Jesus; A família de

2º Período

Jesus de Nazaré); Comunhão de pessoas que vivem no amor; Participação e

10

corresponsabilidade na vida em família; O lugar dos mais velhos em ambiente
familiar.

UL 4 – Construir Fraternidade
Significado de «fraternidade»; Somos irmãos (Temos uma origem comum;
Somos dotados de razão e consciência; Iguais em dignidade; O universo e a
terra são a nossa casa); O amor universal de Deus; A vida em comunidade dos

3º Período

primeiros cristãos; As fragilidades e ameaças à fraternidade (O mal moral; A
crueldade das guerras); A mensagem cristã sobre o perdão; Construir um

9

mundo fraterno (Libertar-nos do que nos faz menos humanos; Procurar a paz
reconhecendo que erramos; A regra de ouro; O bem comum e o cuidado do
outro; Ser missionário; Céu ou inferno – estar junto ou fora de Deus).

Total

32

