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DISCIPLINA: Educação Moral e Religiosa
Católica

Planificação
6º Ano

Aulas Previstas

1º

2º

3º

Período

Período

Período

13

10

9

Temas/ Conteúdos

Período

Totais

32
Aulas
(45 min.)

UL 1 – A Pessoa Humana
Quem é a Pessoa?; Dimensões da Pessoa Humana (dimensão biológica, social, espiritual);
Nascemos para ser felizes (a autenticidade); Direitos e deveres da Pessoa Humana
(Quando os direitos não são garantidos; Direitos da Criança; Garantir direitos às
Crianças; Atentados aos direitos da Criança; Garantir direito a ser Pessoa; Artigo 71º-

1º Período

13

Cidadãos portadores de deficiência); Organizações de apoio à Pessoa (O contributo da
Igreja Católica na defesa da criança; Direito da Criança - à família, ao bem estar, à
educação); Deus estabelece com o Homem uma relação pessoal; «Ser Pessoa» e dar
condições para que todos sejam «Pessoas».

UL 3 – A Partilha do Pão
A alimentação (A refeição, experiência de encontro; O significado simbólico-religioso do
alimento e da refeição (o pão, o azeite, o vinho, a água, o cordeiro); A produção e o
comércio dos alimentos (Comércio justo); A fome e a injusta distribuição dos bens (A fome

2º Período

e subnutrição; Falta e desperdício de comida; Causas da fome; A pobreza e a injusta

10

distribuição de bens); Instituições nacionais e internacionais que lutam contra a fome; O
amor partilhado (Solidariedade e voluntariado; A partilha fraterna dos primeiros
cristãos); A última ceia (O lava-pés); Ser pão para os outros; A diversidade de carismas
no serviço.

UL 2 – Jesus, um Homem para os outros
Quem é Jesus de Nazaré? (Jesus o Messias prometido); Jesus, um marco na história
(Jesus na Arte, O calendário cristão); O Deus de Jesus (A confiança no Deus bom; Para
Deus, todos somos importantes; Viver centrados no amor ao próximo; Acolher e perdoar;

3º Período

Uma religião que nasce de uma relação íntima e humilde com Deus; É mais importante

9

ser do que ter); A missão de Jesus (A contestação dos poderosos; Jesus é preso;
Julgamento no tribunal judaico; Julgamento no tribunal romano); A Ressurreição, vitória
da Vida sobre a morte (Tradições da Páscoa – As Procissões, O Compasso, O Folar); Dar
vida aos outros.

Total

32

