Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ano letivo 2015/2016
DISCIPLINA: Educação Moral e Religiosa
Católica

Planificação
8º Ano

Aulas Previstas

1º

2º

3º

Período

Período

Período

13

10

9

Temas/ Conteúdos

Período

Totais

32
Aulas
(45 min.)

UL 1 – O Amor
Amor e fecundidade humana (O amor na arte e na cultura; Amizade, namoro e
solidariedade; Doação e fecundidade); Paternidade e maternidade responsáveis
(Planeamento familiar); Mensagem bíblica sobre o amor e a fecundidade; A alegria do
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amor.

UL 2 – Cristianismo em caminho
1º Período

Cristianismo: uma fé ao serviço dos povos; Cristianismo: uma fé, vários caminhos (O
Cisma do Oriente; Renascimento; O Cisma do Ocidente; A Reforma Protestante; O
Anglicanismo); A identidade das igrejas cristãs; A Bíblia, fonte de comunhão
(Organização Interna da Bíblia; Formação do Antigo Testamento; Formação do Novo
Testamento; Revelação e Inspiração; Cânone; A unidade dos crentes em Cristo); O
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Ecumenismo (A Experiência dos Focolares; A Comunidade de Santo Egídio; Taizé –
Primavera da Comunhão; O Concílio Vaticano II); Desafios para uma vivência
ecuménica.

UL 3 – A liberdade
A liberdade: desejo humano (liberdade e livre arbítrio; O bem maior; A liberdade orientada para o
bem; Níveis de liberdade; Expressões / Impressões de liberdade); Liberdade e opção pelo bem (A
consciência moral; A opção pelo bem); Jogo(s) de influências (Liberdade e manipulação; Libertar-se da

2º Período
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manipulação); Condicionamentos à liberdade (Quando a liberdade se autodestrói; Dependências que
escravizam a pessoa; O grave problema social do tráfico de droga; O agir segundo valores
fundamentados); Páscoa: Itinerário de libertação (O Deus dos cristãos é um Deus libertador; Moisés e
a libertação do Egito, a Páscoa judaica; Jesus Cristo e a Páscoa cristã); Amor de Deus e liberdade
humana (Parábola do pai misericordioso; Deus: apelo à liberdade e à vida; A dependência e liberdade
na relação com os bens materiais); Dignidade humana e livre escolha (Ser livre e libertar os outros).

UL 4 – Ecologia e Valores
O mundo é a nossa casa (Uma casa colorida; Uma dádiva de Deus ; Ação humana sobre a natureza (A

3º Período

terra: um planeta esgotado; Aquecimento global; Esgotamento dos recursos naturais; Razões de
comportamentos destrutivos; Salvaguardar a natureza); A natureza na sabedoria religiosa

9

(Contributo do Cristianismo no cuidado da natureza; A natureza minha irmã); Cuidar da terra, cuidar
dos outros (Reciclar é cuidar; Alguns desafios).

Total

32

