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Planificação Anual - 1º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Ter um coração 
bondoso 

• Identificar situações em que a vida é bela e 
boa; (CD)  

• Valorizar as relações de amizade com os 
outros; (CD)  

• Indicar comportamentos que denotam 
bondade na relação interpessoal; (P)  

• Compreender que cuidar uns dos outros faz a 
vida melhor. (CD)  

Prestar ajuda a quem mais precisa, como Jesus; 
(CD)  

Campanha “Corrente solidária” – Refood 
 
- No sentido da aprendizagem pela 
descoberta: 
•“Brainstorming”- “Chuva” de ideias - 
Feedback. 
-Diálogo orientado 
- Exposição. 
- Leitura de textos 
-Esquemas no quadro. 
- Realização de trabalhos práticos. 
- Exercícios de aplicação. 
- Leitura de textos bíblicos 
- Leitura e análise de poemas. 
- Debates 
- Trabalhos de grupo. 
- Projeção de filmes. 
- Apelo à experiência dos alunos. 
- Realização de trabalhos práticos. 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 
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- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

Jesus nasceu 

• Identificar os símbolos cristãos do Natal; 
(Exp. Art.)  

• Conhecer, através dos relatos bíblicos, o 
nascimento de Jesus; (P)  

• Descrever as tradições de Natal; (P; Exp. Art.)  
Reconhecer que Jesus nos ensina a ser 
bondosos. (CD)  

Mensagens de natal 
 
• A grande esperança de Israel, Deus está 
atento às necessidades do seu povo: 
‒ Ex 3,7-10 – “Vi… ouvi… sei”; 
‒ Gn 9,9-11; 
‒ 1Sm 3,1-2; 
‒ Is 9,1-6; 11,1-9. 
 
Debate 
• As figuras do Advento, modelos de 
quem espera o Senhor que vem: 
‒ João Batista; 
‒ Maria, a mãe de Jesus e seus muitos 
títulos. 
Visionamento de um filme 
• A construção de uma sociedade mais 
justa, humana e responsável de acordo 
com o projeto de Jesus. 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 
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Realização da atividade de Natal 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Crescer em 
família 

• Perceber a importância da família, tendo como 
referência a Família de Nazaré; (CD)  

Reconhecer que a família, como comunidade de 
amor, acolhe os mais velhos e mais frágeis; 
(CD;P; Exp. Art.)  
Colaborar na vida familiar. (CD;P)  

“Os corações não têm idade” – 
apadrinhamento de um idoso 
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  
- saber questionar um 
facto/acontecimento;  
- organizar questões para os colegas;  
- interrogar-se sobre o seu próprio 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 
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conhecimento prévio.  
Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimentos, informação 
e outros saberes relativos aos conteúdos 
das AE, que impliquem:  
- objetividade nos conhecimentos a 
adquirir;  
- seleção de informação adequada;  
- análise de factos identificando os seus 
elementos;  
- estabelecer a interdisciplinaridade.  
Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
- imaginar hipóteses face a um 
acontecimento;  
- imaginar alternativas a uma situação-
problema;  
- criar soluções estéticas e pessoais.  
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos 
alunos, nomeadamente em:  
- abordar conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar, 
incluindo conhecimento disciplinar 
específico;  
- analisar textos/factos com diferentes 

pontos de vista;  

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

Cuidar da 
Natureza 

Descobrir a beleza e a diversidade da vida na 
Terra; (Est. Meio; Exp. Art.)  
Identificar a Terra como a nossa casa comum; 
(Est. Meio)  
Reconhecer Deus, na mensagem cristã, como o 

Aulas made in natureza 
 
 
Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 
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Criador (Exp. Art.);  
Promover atitudes de defesa da vida na Terra. 
(Est. Meio; P)  

- tarefas de pesquisa com autonomia 
progressiva;  
- curiosidade na procura e 
aprofundamento de informação.  
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do aluno:  
- apresentar pontos de vista diferentes;  
- analisar perspetivas distintas sobre 
determinados factos tendo em conta, por 
exemplo, diferentes perspetivas culturais.  
Promover estratégias que envolvam:  
- tarefas simples;  
- tarefas de planificação e de revisão;  
- organização do registo de observação;  

- observação de esquemas.  

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 
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B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º     

2º     
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Planificação Anual - 2º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Ser Amigo 

• Realçar o valor da amizade; (CD)  

• Identificar a diversidade: etnia, condição 
social, género, modos de viver...;  

• Compreender que o amigo me ajuda a 
ultrapassar as dificuldades; (CD)  

• Referir em Jesus como Amigo de todas as 
pessoas;  

Escolher o Bem. (CD)  

Trabalhos de grupo – a verdadeira 
amizade 
 
Campanha “Corrente solidária” – Refood 
 
- No sentido da aprendizagem pela 
descoberta: 
•“Brainstorming”- “Chuva” de ideias - 
Feedback. 
-Diálogo orientado 
- Exposição. 
- Leitura de textos 
-Esquemas no quadro. 
- Realização de trabalhos práticos. 
- Exercícios de aplicação. 
- Leitura de textos bíblicos 
- Leitura e análise de poemas. 
- Debates 
- Trabalhos de grupo. 
- Projeção de filmes. 
- Apelo à experiência dos alunos. 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 
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- Realização de trabalhos práticos. 
- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

A Mãe de 
Jesus 

• Conhecer Maria e o seu papel na vida de 
Jesus;  

• Observar como Maria é uma pessoa presente 
e atenta aos outros;  

Assumir, a exemplo de Maria, o amor aos 
outros.  

Elaboração de mensagens de natal 
 
Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimentos, informação 
e outros saberes relativos aos conteúdos 
das AE, que impliquem:  
- necessidade de rigor de conhecimentos;  
- seleção de informação adequada;  
- análise de factos identificando os seus 
elementos;  
- estabelecer a interdisciplinaridade.  
Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
- estabelecer hipóteses face a um 
acontecimento;  
- imaginar alternativas a uma forma de 
abordar uma situação-problema;  
- criar soluções estéticas e pessoais.  
Promover estratégias que envolvam:  

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 
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- tarefas simples;  
- tarefas de planificação e de revisão;  
- organização do registo de observação;  
- observação de esquemas.  
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  
- saber questionar um 
facto/acontecimento;  

- organizar questões para os colegas 
sobre conteúdos estudados ou a estudar;  

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

A Páscoa dos 
cristãos. 

• Identificar a Páscoa como a festa da Vida;  

• Descrever os últimos acontecimentos da vida 
de Jesus; (P; Exp. Art.) 

• Reconhecer os símbolos e tradições da 
Páscoa; (CD; Est. Meio; Exp. Art.)  

• Apresentar Jesus como anunciador de uma 
boa notícia: Deus ama todas as pessoas;  

Promover a alegria e a esperança na vida 

Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  
- saber questionar um 
facto/acontecimento;  
- organizar questões para os colegas;  
- interrogar-se sobre o seu próprio 
conhecimento prévio.  
Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimentos, informação 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 
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quotidiana.  e outros saberes relativos aos conteúdos 
das AE, que impliquem:  
- objetividade nos conhecimentos a 
adquirir;  
- seleção de informação adequada;  
- análise de factos identificando os seus 
elementos;  
- estabelecer a interdisciplinaridade.  
Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
- imaginar hipóteses face a um 
acontecimento;  
- imaginar alternativas a uma situação-
problema;  
- criar soluções estéticas e pessoais.  
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos 
alunos, nomeadamente em:  
- abordar conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar, 
incluindo conhecimento disciplinar 
específico;  
- analisar textos/factos com diferentes 

pontos de vista;  

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

Deus é Amor 

• Identificar manifestações do Amor de Deus;  

• Reconhecer que cada um de nós deve praticar 
o bem;  

• Compreender que todos nós temos “talentos” 
para partilhar;  

Assumir o valor do esforço e do trabalho como 
uma forma de amar.  

“Campanha “Corrente solidária”, para a 
Refood 
 
Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
- tarefas de pesquisa com autonomia 
progressiva;  

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 
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- curiosidade na procura e 
aprofundamento de informação.  
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do aluno:  
- apresentar pontos de vista diferentes;  
- analisar perspetivas distintas sobre 
determinados factos tendo em conta, por 
exemplo, diferentes perspetivas culturais.  
Promover estratégias que envolvam:  
- tarefas simples;  
- tarefas de planificação e de revisão;  
- organização do registo de observação;  
- observação de esquemas.  

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 
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C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º     

2º     
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Planificação Anual - 3º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

A Dignidade 
das Crianças 

• Reconhecer os direitos e deveres 

fundamentais das crianças; (CD; P; Exp. Art.)  

• Compreender o que Jesus afirmou sobre as 

crianças;  

Assumir o valor da ação das crianças no 
relacionamento com os outros e com o mundo. 
(CD)  

Trabalhos de grupo – os direitos das 

crianças 

 

- No sentido da aprendizagem pela 

descoberta: 

•“Brainstorming”- “Chuva” de ideias - 

Feedback. 

-Diálogo orientado 

- Exposição. 

- Leitura de textos 

-Esquemas no quadro. 

- Realização de trabalhos práticos. 

- Exercícios de aplicação. 

- Leitura de textos bíblicos 

- Leitura e análise de poemas. 

- Debates 

- Trabalhos de grupo. 

- Projeção de filmes. 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 
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- Apelo à experiência dos alunos. 

- Realização de trabalhos práticos. - Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

Ser Solidário 

• Identificar que todas as pessoas são 

portadoras de dignidade porque criadas por 

Deus;  

• Promover o bem comum e o cuidado do 

outro; (CD)  

Participar em ações concretas de solidariedade. 
(CD; P)  

Campanha: Corrente solidária para a 

Refood 

 

Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimentos, informação 

e outros saberes relativos aos conteúdos 

das AE, que impliquem:  

- necessidade de rigor de conhecimentos;  

- seleção de informação adequada;  

- análise de factos identificando os seus 

elementos;  

- estabelecer a interdisciplinaridade.  

Promover estratégias que envolvam a 

criatividade dos alunos:  

- estabelecer hipóteses face a um 

acontecimento;  

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 
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- imaginar alternativas a uma forma de 

abordar uma situação-problema;  

- criar soluções estéticas e pessoais.  

Promover estratégias que envolvam:  

- tarefas simples;  

- tarefas de planificação e de revisão;  

- organização do registo de observação;  

- observação de esquemas.  

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno:  

- saber questionar um 

facto/acontecimento;  

- organizar questões para os colegas 
sobre conteúdos estudados ou a estudar;  

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Diálogo com 
Deus 

• Identificar formas da procura de Deus pelo 

Homem;  

Reconhecer que para os crentes a oração e o 
serviço aos outros são expressões de 
relacionamento com Deus.  

Semana de EMRC 

 

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno:  

- saber questionar um 

facto/acontecimento;  

- organizar questões para os colegas;  

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 
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- interrogar-se sobre o seu próprio 

conhecimento prévio.  

Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimentos, informação 

e outros saberes relativos aos conteúdos 

das AE, que impliquem:  

- objetividade nos conhecimentos a 

adquirir;  

- seleção de informação adequada;  

- análise de factos identificando os seus 

elementos;  

- estabelecer a interdisciplinaridade.  

Promover estratégias que envolvam a 

criatividade dos alunos:  

- imaginar hipóteses face a um 

acontecimento;  

- imaginar alternativas a uma situação-

problema;  

- criar soluções estéticas e pessoais.  

Promover estratégias que desenvolvam o 

pensamento crítico e analítico dos 

alunos, nomeadamente em:  

- abordar conceitos ou factos numa 

perspetiva disciplinar e interdisciplinar, 

incluindo conhecimento disciplinar 

específico;  

- analisar textos/factos com diferentes 

pontos de vista;  

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 
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A Igreja 

• Reconhecer que a Igreja é a comunidade dos 

que acreditam em Jesus e vivem a sua 

mensagem;  

Perceber que cada cristão tem um lugar na 
Igreja no serviço ao outro.  

Campanha “Corrente solidária” – Refood 

 

Promover estratégias que envolvam por 

parte do aluno:  

- tarefas de pesquisa com autonomia 

progressiva;  

- curiosidade na procura e 

aprofundamento de informação.  

Promover estratégias que 

requeiram/induzam por parte do aluno:  

- apresentar pontos de vista diferentes;  

- analisar perspetivas distintas sobre 

determinados factos tendo em conta, por 

exemplo, diferentes perspetivas culturais.  

Promover estratégias que envolvam:  

- tarefas simples;  

- tarefas de planificação e de revisão;  

- organização do registo de observação; 

- observação de esquemas.  

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 
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outro 

(B, E, F, G) 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º     

2º     



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Subdepartamento de EMRC 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 1 de 6 

 

Planificação Anual - 4º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Ser verdadeiro 

• Identificar a verdade como um bem no 
relacionamento interpessoal; (CD)  

• Reconhecer na mensagem Bíblica que a 
verdade me ajuda a superar o medo e a 
vergonha;  

Assumir que devemos sempre agir com verdade 
para o bem comum. (CD)  

“Os corações não têm idade” -c 
apadrinhamento de um idoso 
 
- No sentido da aprendizagem pela 
descoberta: 
•“Brainstorming”- “Chuva” de ideias - 
Feedback. 
-Diálogo orientado 
- Exposição. 
- Leitura de textos 
-Esquemas no quadro. 
- Realização de trabalhos práticos. 
- Exercícios de aplicação. 
- Leitura de textos bíblicos 
- Leitura e análise de poemas. 
- Debates 
- Trabalhos de grupo. 
- Projeção de filmes. 
- Apelo à experiência dos alunos. 
- Realização de trabalhos práticos. 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 
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- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

Crescer na 
diversidade 

• Identificar a experiência humana da 
diversidade; (CD; P)  

• Reconhecer que as diferenças, na natureza e 
na Pessoa, dão beleza à vida; (Est. Meio; Exp. 
Art.)  

• Assumir que todos somos iguais em 
dignidade enquanto filhos de Deus;  

Acolher os outros nas suas diferenças.  

Trabalhos de grupo – elaboração de 
mensagens sobre a diversidade 
 
Campanha “Corrente solidária” – Refood 
 
Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimentos, informação 
e outros saberes relativos aos conteúdos 
das AE, que impliquem:  
- necessidade de rigor de conhecimentos;  
- seleção de informação adequada;  
- análise de factos identificando os seus 
elementos;  
- estabelecer a interdisciplinaridade.  
Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
- estabelecer hipóteses face a um 
acontecimento;  
- imaginar alternativas a uma forma de 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 
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abordar uma situação-problema;  
- criar soluções estéticas e pessoais.  
Promover estratégias que envolvam:  
- tarefas simples;  
- tarefas de planificação e de revisão;  
- organização do registo de observação;  
- observação de esquemas.  
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  
- saber questionar um 
facto/acontecimento;  

- organizar questões para os colegas 
sobre conteúdos estudados ou a estudar;  

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

O Perdão 

• Identificar as dificuldades que surgem nas 
relações humanas;  

• Relacionar o perdão com o sentimento de paz 
a nós próprios e aos outros;  

Assumir, a partir da mensagem cristã, a 
necessidade de dar e aceitar o perdão.  

Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno:  
- saber questionar um 
facto/acontecimento;  
- organizar questões para os colegas;  
- interrogar-se sobre o seu próprio 
conhecimento prévio.  
 
Trabalhos de grupo 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 
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Promover estratégias que envolvam 
aquisição de conhecimentos, informação 
e outros saberes relativos aos conteúdos 
das AE, que impliquem:  
- objetividade nos conhecimentos a 
adquirir;  
- seleção de informação adequada;  
- análise de factos identificando os seus 
elementos;  
- estabelecer a interdisciplinaridade.  
Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
- imaginar hipóteses face a um 
acontecimento;  
- imaginar alternativas a uma situação-
problema;  
- criar soluções estéticas e pessoais.  
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos 
alunos, nomeadamente em:  
- abordar conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar, 
incluindo conhecimento disciplinar 
específico;  
- analisar textos/factos com diferentes 

pontos de vista;  

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

A Bíblia 

• Identificar a Bíblia como um livro religioso;  

• Reconhecer o lugar da Bíblia na oração 
pessoal e comunitária dos cristãos e no agir 
quotidiano;  

• Compreender a estrutura da Bíblia;  

Trabalhos de grupo 
 
Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno:  
- tarefas de pesquisa com autonomia 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 
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Saber como se consulta a Bíblia.  progressiva;  
- curiosidade na procura e 
aprofundamento de informação.  
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do aluno:  
- apresentar pontos de vista diferentes;  
- analisar perspetivas distintas sobre 
determinados factos tendo em conta, por 
exemplo, diferentes perspetivas culturais.  
Promover estratégias que envolvam:  
- tarefas simples;  
- tarefas de planificação e de revisão;  
- organização do registo de observação;  

- observação de esquemas.  

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 
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B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º     

2º     
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Planificação Anual - 5º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Viver Juntos 

• Compreender a mudança, como uma 
constante na vida e como fator de 
crescimento; (CN;CD) 

• Valorizar a diversidade dos membros em 
todos os grupos como fator de 
enriquecimento; (CN; CD) 

• Saber que os cristãos aprendem com Deus a 
comprometer-se numa vida com os outros, tal 
como estabelecido na Aliança; (Port) 

• Reconhecer a pertinência das regras no 
funcionamento da vida em sociedade; (Port; 
EV; ET; CD) 

Assumir valores essenciais para uma 
convivência pacífica e facilitadora da relação 
interpessoal. (EV; ET; CD) 

“Os corações não têm idade” – 
apadrinhamento de um idoso 
 
Trabalho de grupo 
• Os grupos onde me insiro: a família, a 
escola, a turma, os amigos, a paróquia, a 
catequese, os escuteiros. 
• Característica dos grupos: conjunto de 
pessoas com objetivos comuns, que se 
juntam para, mais facilmente, atingirem 
esses objetivos, através de estratégias de 
atuação comuns, estabelecendo entre si 
relações. 
 
Debate 
 
• Integração nos grupos: colaboração 
com os outros, aceitação dos outros e 
das suas características pessoais, 
disponibilidade para ouvir, participação 
nas atividades do grupo. 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 
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• Critérios éticos de seleção dos grupos: 
objetivos a atingir, meios usados, formas 
de organização do grupo, atitudes e 
comportamentos. 
 
- Autorregulação e autoavaliação das 
aprendizagens 
- Promoção da autonomia na 
aprendizagem 
- Promoção da realização de trabalhos em 

grupo e de pesquisa 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

Advento e 
Natal 

• Compreender as manifestações culturais e 
artísticas das comunidades cristãs relativas 
ao Advento e Natal; (EV; ET;CD)  

• Reconhecer o Advento como tempo de 
preparação para o Natal; (EV)  

•  

• Identificar as figuras do Advento e Natal; 
(Port; EV; EM)  

• Conhecer a situação histórica do nascimento 
de Jesus; (Port)  

• Saber que o Natal é a celebração do 
Nascimento de Jesus e a realização da 
esperança cristã; (Port; EV; EM)  

Assumir a construção de uma sociedade mais 
justa, humana e responsável de acordo com a 
mensagem de Jesus. (HGP; Port; EV; ET; EM)  

Exposição sobre as grandes religiões 
 
• A grande esperança de Israel, Deus está 
atento às necessidades do seu povo: 
‒ Ex 3,7-10 – “Vi… ouvi… sei”; 
‒ Gn 9,9-11; 
‒ 1Sm 3,1-2; 
‒ Is 9,1-6; 11,1-9. 
• As figuras do Advento, modelos de 
quem espera o Senhor que vem: 
‒ João Batista; 
‒ Maria, a mãe de Jesus e seus muitos 
títulos. 
 
Elaboração de postais/mensagens de 
natal 
 
• A construção de uma sociedade mais 
justa, humana e responsável de acordo 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 
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com o projeto de Jesus. 
 

Realização da atividade de Natal 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

A família 
comunidade de 

amor 

• Identificar as funções da família; (Port; CD)  

• Reconhecer a família como projeto de vida; 
(CD)  

• Interpretar o projeto cristão para a família; 
(Port; CD)  

Assumir valores e gestos do amor na vida 
familiar. (Port; ET; CD) 

Campanha “Corrente solidária” – Refood 
 
• Funções da família: humanizadora, 
socializadora e educativa, de afetividade, 
de proteção e interajuda: 
‒ Origem da vida humana e espaço onde 
se educa e cresce no amor. 
 
“Os corações não têm idade” – 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 
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apadrinhamento de um idoso 
 
‒ Espaço de crescimento pessoal, 
através do afeto, da presença do modelo 
masculino/feminino, de um clima de 
confiança, de intimidade, de respeito e 
liberdade 
‒ Força socializadora, através da vivência 
baseada num sistema de relações sociais 
fundadas em valores, da força que retira 
a pessoa do anonimato, mantendo-a 
consciente da sua dignidade, da proposta 
de um projeto de vida crítico perante as 
injustiças sociais, onde as pessoas se 
sentem acolhidas e reconhecidas. 
 
• Participação e corresponsabilidade na 
vida em família: 
‒ A participação de cada um rege-se por 
valores não autoritários de apelo à 
corresponsabilidade. 
‒ Todos os membros são chamados a 
resolver os problemas, de acordo com as 
suas capacidades; 
‒ A vivência da solidariedade, do dom de 
si mesmo, da justiça, e do amor; 
‒ A formação de pessoas conscientes, 
com atitude crítica e dialogante; 
• O lugar dos mais velhos (idosos) no 
ambiente familiar. 
 
- Autorregulação e autoavaliação das 
aprendizagens 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 
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- Promoção da autonomia na 
aprendizagem 
- Promoção da realização de trabalhos em 

grupo e de pesquisa 

Construir a 
fraternidade 

• Descrever o que é a fraternidade e o seu 
alcance social e religioso; (Port; CD)  

• Identificar fragilidades e ameaças à 
fraternidade; (Port; CN; CD)  

•  

• Reconhecer nas primeiras comunidades 
cristãs um modelo de fraternidade; (Port)  

• Reconhecer a Regra de ouro do Cristianismo 
e de outras tradições religiosas; (Port; CD)  

• Promover o valor do perdão nas relações 
interpessoais; (Port; CD)  

Comprometer-se na construção de um mundo 
fraterno que promove o bem comum e o 
cuidado do outro. (Port; CN; ET; EV; CD)  

Campanha “Corrente solidária” – Refood 
 
• O significado da palavra «fraternidade» 
e o seu alcance social e religioso; 
• Somos todos irmãos: 
‒ Todos somos seres humanos; 
‒ Todos somos dotados de razão e 
consciência (DUDH, Artigo I); 
‒ Somos todos habitantes da mesma 
casa: o universo e a Terra são o nosso 
lar. 
• O mal: as fragilidades e ameaças à 
fraternidade, tudo o que vai contra a 
dignidade e a felicidade da pessoa: 
‒ Mentir; Pensar mal do outro; 
‒ Desejar mal ao outro; 
‒ O conflito e a violência; 
‒ A maledicência; O egoísmo; A inveja. 
• Construir um mundo fraterno 
promovendo a concórdia nas relações 
interpessoais: 
‒ Aceitar os erros (a revisão de vida); 
‒ Estar disposto a pedir perdão; 
‒ Aceitar os outros, apesar dos seus 
erros; 
‒ Ser capaz de perdoar; o batismo 
‒ Aceitar ser perdoado. 
 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 
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Visita de estudo à Magikland 
 
- Autorregulação e autoavaliação das 
aprendizagens 
- Promoção da autonomia na 
aprendizagem 

- Promoção da realização de trabalhos em 
grupo e de pesquisa 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 
 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º     
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2º     
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Planificação Anual - 6º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

A Pessoa 
Humana 

• Conhecer o conceito de pessoa e a sua 
etimologia (Port, CD)  

• Distinguir as diferentes dimensões da pessoa: 
física intelectual, moral, emocional, social e 
religiosa (Port, CN, CD)  

• Identificar como elemento fulcral da 
mensagem cristã o caráter pessoal da relação 
de Deus com cada ser humano (Port)  

• Interpretar o conceito de dignidade humana 
(Port, CD)  

• Descobrir as organizações que trabalham pela 
promoção da dignidade humana (Port, CD, 
EV)  

Assumir os direitos fundamentais da pessoa e 
da criança (Port, EV, ET, CD) ) 

“Os corações não têm idade” – 
apadrinhamento de um idoso. 
 
Trabalhos de grupo  
Dimensão física: corpo, fisiologia;  
• Dimensão intelectual: inteligência, 
imaginação, razão;  
• Dimensão moral e volitiva: distinção 
entre bem e mal, escolha; vontade e 
compromisso;  
• Dimensão emocional: emoções e 
sentimentos;  
• Dimensão social: a relação com os 
outros;  
• Dimensão sexual: a sexualidade 
abrange a totalidade da pessoa: corpo, 
inteligência, emoção, vontade, 
afetividade.  
• A vida emocional deve levar à abertura 
aos outros, que são diferentes; 
• A linguagem do corpo ajuda-nos a 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 
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comunicar com os outros. 
Grupo de debate 
• Dimensão espiritual: criados à imagem 
e semelhança com Deus, os seres 
humanos partilham a abertura ao 
transcendente:  
• Capacidade de amar e de perdoar;  
• Capacidade de se interrogar sobre a 
existência; 
• Capacidade criativa e de vivência da 
liberdade;  
• Capacidade de se abrir à 
transcendência. 
• O ser humano é dotado de direitos e de 
deveres, reconhecidos pela sociedade:  
• A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem; 
• Convenção sobre os Direitos da Criança 
 
- Autorregulação e autoavaliação das 
aprendizagens 
- Promoção da autonomia na 
aprendizagem 
- Promoção da realização de trabalhos em 

grupo e de pesquisa 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

Jesus, um 
Homem para 
os outros 

•  Identificar Jesus Cristo como um marco na 
história (Port)  

• Identificar como elemento fulcral da 
mensagem cristã o Deus misericordioso (Port)  

• Interpretar, a partir das narrativas bíblicas, os 
dados  

• histórico-sociais da morte e ressurreição de 

Exposição sobre as grandes religiões  
 
• Quem é Jesus de Nazaré?  
‒ Jesus, o Profeta de Deus, o Mestre e o 
Messias (Cristo). O Filho de Deus.  
‒ O anúncio do Reino de Deus: a vitória 
definitiva do bem, da justiça, da verdade, 
do amor.  

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 
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Jesus (Port, EV)  
Assumir o valor da vida em situações do 
quotidiano (CD, EV)  

• O nascimento de Jesus marcou a 
história:  
‒ A arte celebra o nascimento, vida, 
morte e ressurreição de Jesus.  
‒ O calendário usado entre nós tem como 
ponto de referência o nascimento de 
Jesus, dada a sua importância; 
 Que posso fazer para viver cada vez com 
mais qualidade e dar a vida aos outros?  
• Devo ser capaz de:  
‒ Respeitar;  
‒ Cuidar;  
‒ Ajudar;  
‒ Compreender;  
‒ Partilhar;  
‒ Amar. 
 
Cine-debate 
 
- Autorregulação e autoavaliação das 
aprendizagens 
- Promoção da autonomia na 
aprendizagem 

- Promoção da realização de trabalhos em 
grupo e de pesquisa 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 
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DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

A partilha do 
pão 

• Identificar situações de fragilidade e ameaça à 
justa distribuição de bens (CN, Port, ET, CD)  

• Compreender a dimensão simbólica da 
refeição (CN, Port, CD)  

• Explicar o significado dos relatos da Última 
Ceia (Port, EV)  

• Caracterizar instituições nacionais e 
internacionais vocacionadas para a 
eliminação da fome (Port, CD, Ing)  

• Descobrir que a partilha dos bens supõe a 
partilha de si (Port, CD)  

Assumir a atitude do voluntariado e o valor da 
solidariedade (Port, CD, EV, ET) Identificar as 
funções da família; (Port; CD) 

Campanha “Corrente solidária” – Refood. 
 
• A alimentação, a produção e o comércio 
dos alimentos;  
• A fome e a subnutrição;  
• A pobreza, a distribuição injusta dos 
bens de primeira necessidade. 
• Instituições nacionais e internacionais 
vocacionadas para a derrota da fome 
(Caritas, FAO, Banco Alimentar Contra a 
Fome…). 
• O significado simbólico-religioso do 
alimento e da refeição.  
• O Lava-pés: Jo 13, 3-7.13-17.  
• A Última Ceia, sinal da entrega de Jesus 
por amor: Mc 14, 1-25. 
• Ser pão para os outros: a doação de si 
mesmo, o amor partilhado com os mais 
necessitados. 
 
Semana de EMRC 
 
- Autorregulação e autoavaliação das 
aprendizagens 
- Promoção da autonomia na 
aprendizagem 
- Promoção da realização de trabalhos em 

grupo e de pesquisa 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 
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I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

 

 

  

 

 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 
 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 
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1º     

2º     



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Subdepartamento de EMRC 

 

 
 

                       

 

        Ano Letivo 2021/22 Página | 1 de 9 

 

Planificação Anual - 7º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

As origens 

• Identificar as teorias do Big-Bang e evolução 

das espécies sobre a origem do Universo e do 

ser humano; (CFQ, CN, TIC, Hist)  

• Discutir os dados da ciência, sobre a origem 

do universo, do ser humano e do sentido da 

vida e da humanidade, com as diferentes 

experiências religiosas; (P, CD, Hist, CFQ)  

• Conhecer a mensagem bíblica e de outras 

tradições religiosas sobre a Criação; (Hist, 

EV, P, TIC)  

• Reconhecer, na mensagem bíblica a 

excecionalidade da pessoa humana perante 

toda a Criação; (Hist)  

Assumir comportamentos de responsabilização 

social em relação à natureza e ao Homem. 

(CFQ, CN, Geog, EF, TIC, CD)  

Campanha “Corrente solidária” - Refood 
 

• Os dados da ciência sobre a origem do 

Universo e do ser humano:  

‒ A Teoria do Big-bang;  

‒ A Teoria da evolução das espécies. 

• A leitura religiosa sobre o sentido da 

vida e da existência humana e a sua 

relação com os dados das ciências:  

‒ De onde vem (qual a origem última e 

primeira)?  

‒ Para onde vai (qual o destino final)?  

‒ Existe uma razão para a existência das 

coisas? Qual é (acaso vs sentido)?  

• A narrativa da criação no livro do 

Génesis (1-2,24):  

‒ Géneros literários;  

‒ O género narrativo mítico: 

características e finalidade.  

• A maravilha do Universo e a grandeza 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 
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do ser humano. 

• A mensagem fundamental do Génesis:  

‒ A origem de todas as coisas é Deus;  

‒ Deus mantém as coisas na existência;  

‒ O amor de Deus cria e alimenta a 

natureza;  

‒ Todas as coisas materiais são boas;  

‒ O ser humano é a obra-prima de Deus;  

‒ Um Hino ao Criador e à dignidade do 

ser humano. 

• Colaborar com Deus na obra da 

criação: cuidado e respeito por todas as 

coisas criadas; respeitar os seres vivos; 

usar os recursos com parcimónia, só 

enquanto são necessários à vida 

humana… 

 

- Autorregulação e autoavaliação das 

aprendizagens 

- Promoção da autonomia na 

aprendizagem 

- Promoção da realização de trabalhos 

em grupo e de pesquisa 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 

As religiões 

• Identificar manifestações do fenómeno 

religioso e da experiência religiosa; (Hist)  

• Perceber a função da religião na vida pessoal 

e coletiva; (Hist)  

• Distinguir Monoteísmo de Politeísmo; (Hist, 

TIC)  

• Identificar exemplos relevantes do 

património artístico criados com base nas 

religiões; (Geo, Hist, TIC, CD)  

Exposição sobre as grandes religiões 

 

• O que é «ser religioso»?  

• Ser religioso faz ainda sentido? 

• Símbolos, construções, e 

comportamentos religiosos ao longo do 

tempo.  

• A questão do politeísmo e do 

monoteísmo;  

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 
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• Identificar as tradições religiosas orientais;  

• Compreender o núcleo central constitutivo 

da identidade das religiões abraâmicas; (Hist, 

EV, P, TIC, CD)  

Verificar que os princípios éticos comuns das 

várias religiões promovem a paz e o bem 

comum; (Hist)  

• As Religiões e a sua relação com a 

magia, os fenómenos naturais, o desejo 

de eternidade e a busca da felicidade.  

• A Religiosidade oriental (hinduísmo, 

budismo e confucionismo). 

• Abraão e o monoteísmo absoluto.  

• As religiões abraâmicas: Judaísmo, 

Cristianismo e Islamismo.  

‒ Elementos essenciais da história das 

religiões;  

‒ Textos sagrados e princípios básicos 

da fé;  

‒ Calendário, rituais, espiritualidade e 

festas religiosas;  

‒ “Cidades” santas e locais de culto;  

‒ A diversidade no contexto da mesma 

fé.  

• A perspetiva de Deus nas três religiões 

abraâmicas. 

• A unidade entre todas as pessoas: 

todos temos origem em Deus; todos 

temos o mesmo fim (Deus): fraternidade 

entre todos os seres humanos.  

• O diálogo inter-religioso na construção 

da paz e do bem comum.  

• Máximas elementares da humanidade, 

alicerçadas no absoluto e comuns às 

grandes tradições religiosas: os 

mandamentos. 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 
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2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

Sentido e 

riqueza dos 

afetos 

• Identificar os aspetos essenciais que 

caracterizam a Adolescência; (ESP, Hist)  

• Discutir a relevância da adolescência na 

formação da personalidade e no 

desenvolvimento pessoal; (CN, Hist, TIC, 

CD)  

• Valorizar a família, os outros e a sociedade 

na construção da personalidade da pessoa; 

(EF, ESP, FR, ING,TIC) 

Relacionar as mudanças na adolescência com o 

aumento da responsabilidade pessoal, no Ser e 

no agir; (CN, EF, CD, ESP, TIC) 

“Os corações não têm idade” – 

apadrinhamento de um idoso 

 

• O ciclo de vida: da infância a terceira 

idade; 

• A adolescência e a idade em que nos 

estamos; 

• Na adolescência fazem-se escolhas 

relevantes para o resto da nossa vida. 

• A personalidade humana: identidade, 

continuidade, totalidade. 

• As dimensões da personalidade: ‒ 

Motivacional; ‒ Intelectual; ‒ Social; ‒ 

Emocional; ‒ Sexual; ‒ Moral; ‒ 

Religiosa. 

• O crescimento e as mudanças na 

personalidade: o desenvolvimento da 

pessoa e a adolescência (compreender 

quem sou e o que quero 

fazer com a minha vida). 

• A importância da família e da escola 

na formação da personalidade; 

• Os amigos e a sua influência na 

personalidade e na vida. 

• O que muda quando crescemos: 

‒ Perceber a vida de um modo mais 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 
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complexo; 

‒ Assumir responsabilidades e fazer 

escolhas; 

‒ Mudar a referencia social: da família 

aos amigos; 

‒ Experimentar novas formas de pensar: 

do pensamento concreto 

ao abstrato; 

‒ Experimentar novas formas de 

resolver problemas ético-morais 

(consciência e autonomia moral); 

‒ Questionar o religioso e ser por ele 

questionado; 

‒ O que e a religiosidade. 

• Partindo dos dados fornecidos pelos 

alunos, problemas a identificar: 

‒ Integração social; 

‒ Identificação de sentimentos; 

‒ Desejo de amar e ser amado; 

‒ Dificuldades na relação com a família; 

‒ Dificuldades na escola; 

‒ Preocupações vocacionais; 

‒ Despertar do desejo sexual. 

• O contributo do diálogo com os 

adultos de confiança; 

• O que o grupo de amigos pode fazer 

pela felicidade dos seus membros. 

 

- Autorregulação e autoavaliação das 

aprendizagens 

- Promoção da autonomia na 

aprendizagem 

trabalho desenvolvido. colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 
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- Promoção da realização de trabalhos 

em grupo e de pesquisa 

A Paz 

Universal 

• Identificar a Paz como condição essencial 

para a convivência humana; (CD)  

• Discutir situações reais de falência da paz; 

(Geo, Hist, P, TIC)  

• Identificar atitudes e instituições para a 

promoção da paz no mundo; (TIC, CD)  

• Mobilizar os princípios do diálogo inter-

religioso como suporte para a construção da 

paz e colaboração entre os povos; (Hist, CD)  

• Valorizar a Paz como elemento essencial da 

identidade cristã;  

• Assumir atitudes responsáveis pela 

construção da paz; (Geog, TIC)  
 

Campanha “Corrente solidária” – Refood 
 
• A paz, o grande sonho da humanidade; 
• A paz como ausência de guerra ou de 

conflito? 

• A paz como equilíbrio entre forcas em 

conflito? 

• A paz como plenitude da vida e 

realização plena da pessoa. 

• A paz como atitude/comportamento 

fruto da justiça e do amor. 

• O direito e o dever da paz. 

• A falência da paz: 

‒ A rutura das relações interpessoais e 

das relações entre Estados, povos, 

etnias, raças; 

‒ A violência: a ilusão de uma solução 

para os problemas; 

‒ A guerra: causas e consequências; 

‒ O negócio da venda de armas; 

‒ A utilização de crianças e jovens na 

guerra; 

‒ O terrorismo: causas e consequências; 

‒ O genocídio: causas e consequências; 

‒ A absolutização da economia como 

único valor político. 

• O direito a paz: 

‒ A legitima defesa nos limites da 

necessidade e da proporcionalidade; 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 
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‒ A proteção dos inocentes e dos mais 

vulneráveis; 

‒ O desarmamento; 

‒ A negociação democrática como 

instrumento de governo; 

‒ A resistência não violenta e o 

pacifismo: Mahatma Ghandi; 

‒ O direito internacional. 

• Diálogo, perdão e reconciliação; 

• Prémios Nobel da Paz: critérios de 

escolha dos premiados; 

• Instituições de promoção da paz no 

mundo: União Europeia, Organização 

das Nações Unidas, Tribunal 

Internacional dos Direitos do Homem. 

• A Lei de Talião, contra os abusos de 

poder: ≪Olho por olho, dente por 

dente≫: Lv 24,17-21; 

• A proposta de Jesus para a construção 

da paz: 

‒ o amor aos inimigos: Mt 5, 43-48; 

‒ o perdão: Mt18, 21-22; 

‒ o Sermão da Montanha: Mt 5, 1-11. 

• Regra incondicional/Imperativo 

categórico: 

‒ ≪Aquilo que não desejas para ti, não 

o faças aos outros≫ 

(Confúcio); 

‒ ≪Nenhum de vos e um crente ate que 

deseje a seu irmão aquilo 

que deseja para si mesmo≫ (Sunnah); 

‒ ≪Não facas aos outros aquilo que não 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 

outro 

(B, E, F, G) 
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queres que os outros te 

façam a ti≫ (Judaísmo: Rabi Hillel); 

‒ ≪O que quiserdes que os homens vos 

façam, fazei-lho vos 

também≫ (Cristianismo: Lc 6, 31). 

• A Regra de Ouro e transversal aos 

vários credos. 

• A construção da paz e um desejo e um 

imperativo ético para a humanidade; 

• Contributos que os cidadãos podem dar 

para a construção da paz. 

 

Visita de estudo a Amarante 

 

- Autorregulação e autoavaliação das 

aprendizagens 

- Promoção da autonomia na 

aprendizagem 

- Promoção da realização de trabalhos 

em grupo e de pesquisa 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 
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H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º     

2º     
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Planificação Anual - 8º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

O Amor 
Humano 

• Identificar sinais que manifestem Amor; 

(CN)  

• Reconhecer a a família como espaço de amor 

e de abertura aos outros;  

• Compreender que a fecundidade sexual é um 

bem pessoal e social; (CN, GEO)  

• Identificar os métodos anticoncecionais: suas 

vantagens e desvantagens e implicações 

éticas; (CN, CD)  

• Perceber a Maternidade e paternidade 

responsável; (CN)  

• Reconhecer na mensagem cristã a 

importância do amor e da fecundidade e suas 

implicações numa opção de vida; (GEO)  

Valorizar atitudes de fidelidade e doação no 

amor e na sexualidade. (CN, CD)  

“Os corações não têm idade – 
apadrinhamento de um idoso” 
 
• Amor e fecundidade humana: 
‒ Fecundidade e sinal e fruto do amor, 
todo o amor e fecundo e criativo; 
‒ O amor abre a família a relação com os 
outros (a família, a adoção, a opção por 
ideais e causas); 
‒ A fecundidade sexual e um bem social, 
o maior bem social (realização pessoal e 
interpessoal, permanência da espécie, 
participação na construção da 
sociedade). 
• Noção de planeamento familiar; 
• Os métodos anticoncepcionais: sua 
eficácia, vantagens e desvantagens; as 
suas limitações éticas. 
• A Paternidade e a Maternidade 
responsáveis. 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, I) 
Criativo 

(A, C, D, H) 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, I) 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I) 

Questionador 
(A, F, I) 

Comunicador 
(A, B, D, H) 

 
Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
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• A fundamentação da posição da Igreja 
católica sobre o controlo da natalidade, 
uma perspetiva ética que defende o bem 
da pessoa: 
a) O respeito pela vida humana; 
b) Abertura a vida; 
c) A aprendizagem do controlo do desejo 
sexual, para que o ato sexual não seja um 
egoísmo a dois; 
d) O respeito do Estado pelas decisões 
do casal (não pode impor medidas de 
controlo da natalidade); 
e) A vivência da plenitude da acão sexual: 
união, relação pessoal e interpessoal e 
procriação; 
f) O discernimento responsável do casal. 
• A fecundidade como bênção de Deus e 
os filhos como dadivas de Deus: Sl 
127(126), 3-5; Sl 128(127), 3. 
• Jesus veio fundar uma família universal, 
baseada na aceitação da vontade de Deus 
que se expressa no amor: Mc 3,31-35. 
• Ser responsável, equacionando o 
significado e as consequências dos 
próprios atos e opções. 
• O respeito pelo corpo e sentimentos 
próprios e dos outros. 
• Critérios para a vida sexual: fidelidade, 
doação total e definitiva. 
• Podemos sempre adotar uma posição 
mais responsável, mesmo quando 
anteriormente agimos sem uma boa 
reflexão. 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

 
Participativo/ 
colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 
I) 

Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, I) 
Cuidador de si e do 

outro 
(B, E, F, G) 
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“Visita de estudo à Serra da Estrela” 
 
- Autorregulação e autoavaliação das 
aprendizagens 
- Promoção da autonomia na 
aprendizagem 
- Promoção da realização de trabalhos em 

grupo e de pesquisa 
 

O Ecumenismo 

• Perceber o contributo do Cristianismo na 

construção da civilização ocidental:  

• Identificar factos históricos e razões sobre a 

separação entre as Igrejas cristãs; (HIST, 

CD)  

• Conhecer as caraterísticas da identidade da 

Igreja Latina e da Igreja Ortodoxa;  

• Apontar o núcleo central constitutivo das 

Igrejas saídas da Reforma; (HIST)  

Valorizar atitudes e movimentos ecuménicos 

com base no apelo de Jesus para que “todos 

sejam um”. (P, HIST)  

“Exposição sobre as grandes religiões” 
 
• 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; 
• Identidade da Igreja Latina (Romana) e 
da Igreja Ortodoxa 
(Bizantina); 
• O cisma do Ocidente; 
• A Reforma Protestante: 
‒ Martinho Lutero; 
‒ João Calvino. 
• O Anglicanismo. 
• A identidade das Igrejas da reforma; 
• A multiplicidade das denominações 
protestantes; 
• A Questão bíblica: cânone protestante e 
cânone católico. 
• A unidade da Igreja: 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, I) 
Criativo 

(A, C, D, H) 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, I) 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I) 

Questionador 
(A, F, I) 

Comunicador 
(A, B, D, H) 

 
Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

Participativo/ 
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‒ Corresponde a vontade de Cristo: Jo 
13,34; 17,11.20-23; 
‒ A unidade em torno da pessoa de 
Cristo e de Deus: 1Cor 1,10- 
13; 3,5-7.10-11.21-23; Ef 4,1-6. 
• Meios para a construção da unidade: 
‒ eliminação de juízos, palavras e ações 
que afastem os cristãos; 
‒ oração comum entre pessoas de 
comunhões diferentes; 
‒ acolhimento generoso do outro e 
aceitação do testemunho que dá a 
mensagem cristã; 
‒ reconhecimento dos próprios erros; 
‒ cooperação no campo social. 
• O movimento ecuménico: o desejo da 
unidade perdida; 
• O testemunho do Irmão Roger e a 
experiência de Taizé; 
• A experiência dos Focolares e da 
Comunidade de Sant’Egidio. 
• Luta comum contra o Nazismo e o 
Estalinismo (e outras ditaduras) na 
defesa do pacifismo cristão e de 
empenho na unidade dos cristãos. 
• O Concilio Vaticano II e a relação da 
Igreja Católica com as outras confissões 
cristas: Promoção da unidade entre os 
cristãos: unidade na fé, nos sacramentos 
e na organização da Igreja ― 
renunciando a uniformismos; 

• Construção de pontes para a unidade: o 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

colaborador 
(A, B, C, D, E, F, H, 

I) 
Responsável/ 

autónomo 
(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do 
outro 

(B, E, F, G) 
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contributo pessoal de cada um. 
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2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

A liberdade 

• Identificar a realidade humana enquanto 

espaço onde a pessoa exerce a sua liberdade; 

(CN, ESP, EV, HIST, CD)  

• Reconhecer a Pessoa enquanto Ser voltado 

para o bem; (CD)  

• Apontar situações de manipulação da 

consciência humana e suas implicações no 

impedimento ao exercício da liberdade; 

(HIST, CN, EV, CD)  

• Reconhecer na mensagem cristã a bondade 

de Deus e o apelo à vivência da liberdade na 

realização pessoal; (CD)  

Assumir atitudes responsáveis promotoras de 

Liberdade. (EV, CD)  

“A liberdade” 
Campanha “Corrente solidária” - Refood 
 
• Os conceitos de liberdade e livre 
arbítrio; 
• A liberdade orientada para o bem; 
• Definição de bem e “bem maior”; 
• Condicionamentos a liberdade e 
resposta do ser humano. 
• A consciência moral; 
• Heteronomia e Autonomia morais; 
• A opção pelo bem; 
• “Os fins não justificam os meios.” 
• Liberdade e manipulação: 
‒ O que e a manipulação? 
‒ Tipos e técnicas de manipulação; 
‒ Manipulação e meios de comunicação 
social: o ato de construção da 
informação (noticiários, publicidade, 
documentários…); 
‒ Tomar consciência da manipulação de 
que se esta a ser alvo e libertar-se dela; 
‒ Como libertar os outros da 
manipulação de que estão a ser vítimas. 
• Quando a liberdade se autodestrói – a 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, I) 
Criativo 

(A, C, D, H) 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, I) 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I) 

Questionador 
(A, F, I) 

Comunicador 
(A, B, D, H) 

 
Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

Participativo/ 
colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 
I) 
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questão da libertinagem; 
• As Dependências que escravizam a 
pessoa e destroem a vivência e a saúde: 
‒ Álcool; 
‒ Drogas; 
‒ Jogo; ‒ Compras; ‒ Sexo. 
• O uso constante do computador, da TV 
e dos Vídeo Games; 
• Fatores motivacionais para a adesão 
aos comportamentos de risco: 
‒ quando se torna necessário aprender a 
dizer não, mesmo sob pressão dos 
grupos; 
‒ quando se torna necessário renunciar 
ao prazer para a felicidade 
própria e alheia (relação 
felicidade/prazer); 
‒ quando se torna necessário ter um 
programa de vida. 
• O grave problema social do trafico de 
droga para enriquecimento e poder 
pessoal: ≪os fins justificam os meios≫; 
a pessoa e explorada; 
• O agir segundo a própria consciência e 
valores fundamentados; 
• A opção religiosa da pessoa implica a 
vida segundo princípios e valores. 
• O Deus dos cristãos e um Deus 
libertador: 
‒ Moisés e a libertação do Egito (a 
Pascoa judaica); 
‒ Jesus Cristo e a Pascoa crista. 
• Um Deus que respeita a liberdade 

Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, I) 
Cuidador de si e do 

outro 
(B, E, F, G) 
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humana: a parábola do Filho pródigo e do 
pai misericordioso, em Lc 15,11ss; 
• Um Deus bom que me chama a optar 
pelo bem e pela verdadeira liberdade (Rm 
6, 22-23; Rm 10, 23-24; GS 41). 
• A dependência e liberdade na relação 
com os bens materiais: Mt 6,25-32; 
• Tudo me e 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 Kolbe. 
 
- Autorregulação e autoavaliação das 
aprendizagens 
- Promoção da autonomia na 
aprendizagem 
- Promoção da realização de trabalhos em 

grupo e de pesquisa 

Ecologia e 
Valores 

• Discutir o conceito de Ecologia como ponto 

de partida para um mundo habitável e 

sustentável; (CN, GEO, EV, CD)  

• Questionar razões e situações que conduzem 

a comportamentos destrutivos para com a 

natureza; (CN, CFQ, EF, HIST, GEO, CD)  

• Caracterizar algumas instituições de defesa 

da natureza;  

• Identificar na mensagem e tradição cristã a 

natureza como dádiva de Deus para a 

felicidade do ser humano; (CN, EV, GEO, 

“Aulas in natureza” 
 
• O mundo e a nossa casa; 
• A Ecologia como reflexão acerca da 
casa de todos os seres humanos: dádiva 
de Deus para todas as pessoas; 
• Tudo na natureza está interligado: a 
relação dos seres vivos entre si e a 
relação do ser humano com os outros 
seres vivos; 
• O ser humano e o cume de toda a 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, I) 
Criativo 

(A, C, D, H) 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, I) 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, D, E, F, H) 
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CD)  

Participar em iniciativas que promovam a 

proteção do mundo como casa comum. (CN, 

EV, HIST, GEO, CD)  

natureza: e a obra-prima de Deus a quem 
foi confiado o cuidado de todas as outras 
realidades (Sl 8, 4-7); 
• A natureza existe em função da 
felicidade do ser humano, mas tem 
também autonomia específica em relação 
ao ser humano que deriva de ter sido 
criada por Deus e por ele amada. 
• A destruição do ambiente vital onde 
todos habitamos: 
‒ Tipos de atentados: o esgotamento dos 
recursos naturais, a desertificação, a 
extinção dos habitats e das espécies, a 
poluição, o aumento da temperatura 
média global, o ≪buraco≫ na camada de 
ozono; 
‒ O mau uso dos recursos a nível 
individual; 
• Razões que conduzem ao 
comportamento destrutivo: 
‒ o egoísmo; 
‒ o desenvolvimento direcionado para o 
lucro e não para o bem-estar global; 
‒ a vontade de obter condições de bem-
estar no imediato sem prevenir as 
consequências negativas a médio ou 
longo prazo; 
‒ a financeirização das realidades 
politicas. 
• O “Criado” nas várias tradições 
religiosas; 
• A experiência da gratidão em relação ao 
Deus que na criação se da e tudo nos 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I) 

Questionador 
(A, F, I) 

Comunicador 
(A, B, D, H) 

 
Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

Participativo/ 
colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, 
I) 

Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, I) 
Cuidador de si e do 

outro 
(B, E, F, G) 
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oferece; 
• O reconhecimento da natureza como 
lugar permeado pela presença de Deus; 
• Natureza como local onde se pode fazer 
a experiência do encontro com Deus (a 
imensidão do universo, a beleza dos 
elementos naturais); 
• A responsabilidade do ser humano em 
relação a toda a natureza: usar a natureza 
com equilíbrio e sem arbitrariedade e 
egoísmo. 
• A responsabilidade em relação as 
gerações vindouras. 
• Instituições de defesa da natureza: 
objetivos e atuações. 
• Dn 3,57-82: “Todas as criaturas, 
bendizei o Senhor!” 
• O exemplo de S. Francisco de Assis e a 
irmã Natureza; 
• Como viver com empenho pessoal o 
criar das condições de habitabilidade no 
mundo. 
 
- Autorregulação e autoavaliação das 
aprendizagens 
- Promoção da autonomia na 
aprendizagem 

- Promoção da realização de trabalhos em 
grupo e de pesquisa 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
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A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º     

2º     
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Planificação Anual - 9º ano 
Nota:  
1-Cumprimento do Plano de Inovação: Mais de 20% da Planificação em Metodologia de Projeto a assinalar na coluna das aprendizagens essenciais 
 
2- Na coluna das ações estratégicas assinalar a cor verde as atividades/projetos/clubes/programas que integram a planificação 
 

1º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 

 

A Dignidade 

da 

Pessoa 

Humana 

• Identificar a vida como dádiva de Deus e um 

direito primordial; (CN, HIST, CD)  

• Reconhecer a vida humana como um bem 

inviolável; (HIST, CD)  

• Perceber criticamente factos sociais sobre a 

situação de grupos minoritários e em 

desvantagem social onde a dignidade da vida 

humana se encontra ameaçada; (CN, HIST, 

GEO, CD)  

• Reconhecer a dignidade da vida humana 

desde a sua conceção até à morte natural; 

(CN, CD)  

• Compreender o núcleo central do 

cristianismo que assume o humano como 

Imagem e Semelhança de Deus; (CN, HIST, 

GEO, CD)  

Participar em ações promotoras da dignidade 

da vida humana e de proximidade. 

“Os corações não têm idade” – 

apadrinhamento de um idoso. 

 

Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimento, informação 

e outros saberes, relativos aos conteúdos 

das AE, que impliquem:  

- necessidade de rigor, articulação e uso 

consistente de conhecimentos em 

apresentação oral em contexto sala de 

aula;  

- seleção de informação pertinente;  

- análise de conceitos, factos, teorias, 

situações, identificando os seus 

elementos;  

- tarefas de memorização, verificação e 

consolidação, associadas a compreensão 

e uso de saber, bem como a mobilização 

do memorizado;  

- estabelecer relações intra e 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, J) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 
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interdisciplinares.  

Promover estratégias que envolvam a 

criatividade dos alunos:  

- imaginar hipóteses face a um 

fenómeno ou acontecimento abordado 

na unidade letiva;  

- conceber situações onde determinado 

conhecimento possa ser aplicado;  

- imaginar alternativas a uma forma 

tradicional de abordar uma situação-

problema;  

 

“Visita de estudo Serra da Estrela”. 

 

- Autorregulação e autoavaliação das 

aprendizagens 

- Promoção da autonomia na 

aprendizagem 

- Promoção da realização de trabalhos 

em grupo e de pesquisa 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, 

H, I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e 

do outro 
 

 

 

  

 

 

 

2º SEMESTRE - Ensino (Regular/Articulado) 

DOMÍNIO/ 
TEMA 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes AÇÕES ESTRATÉGICAS 

AÇÕES ESTRATÉTICAS PARA OS 
REGIMES MISTOS E À DISTÂNCIA 

COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 
GESTÃO 

DO TEMPO 
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Deus o 

Grande 

Mistério 

• Identificar a problemática da existência de 

Deus no diálogo crença vs razão; (HIST)  

• Discutir várias formas de recusa de Deus: 

ateísmo, agnosticismo e relativismo; (HIST)  

• Apontar vários elementos constitutivos do 

fenómeno religioso;  

• Reconhecer, na mensagem bíblica, a 

bondade e a grandeza de Deus como um 

apelo à construção de um mundo solidário.  

• Compreender que a fé cristã é uma 

experiência de encontro e da bondade de 

Deus;  

• Descobrir em factos sociais e acontecimentos 

históricos, transformações provocadas pela 

vivência da fé; (HIST, GEO)  

Elaborar propostas de atuação no mundo 

alicerçadas na cosmovisão cristã.   

“Exposição sobre as grandes 

religiões” 

 

- criar um objeto, texto ou mural perante 

um desafio colocado pelos assuntos 

debatidos que seja apresentado à 

comunidade escolar.  

Promover estratégias que desenvolvam o 

pensamento crítico e analítico dos 

alunos, incidindo em:  

- organizar debates que requeiram 

sustentação de afirmações, elaboração 

de opiniões ou análises de factos ou 

dados;  

- discutir conceitos essenciais em cada 

unidade letiva ou factos numa perspetiva 

disciplinar e interdisciplinar, incluindo 

conhecimento disciplinar específico.  

Promover estratégias que envolvam por 

parte do aluno:  

- tarefas de pesquisa sustentada por 

critérios definidos, com autonomia 

progressiva;  

- incentivo à procura e aprofundamento 

de informação;  

- recolha de dados e opiniões para 

análise de temáticas em estudo, quer em 

pesquisas bibliográficas, quer por 

entrevistas na comunidade do aluno.  

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, J) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(A, B, C, D, E, F, 

H, I) 

Responsável/ 

autónomo 
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(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e 

do outro 
 

Projeto de 

Vida 

• Identificar a necessidade e a importância dos 

projetos na vida pessoal; (CD)  

• Relacionar Vocação e Profissão na 

construção de projeto de vida; (ESP, FR, 

CD)  

• Mobilizar valores para a concretização de um 

projeto de vida humana para a sua realização 

pessoal e no serviço aos outros; (CD, ING, 

FR)  

• Reconhecer nos valores evangélicos 

fundamentos para um verdadeiro projeto de 

vida;  

Valorizar a esperança, a alegria e a confiança 

na realização própria e dos outros. (CD) 

“Orientação vocacional” 
Campanha “Corrente solidária” - Refood 
 

Promover estratégias que 

requeiram/induzam por parte do aluno:  

- aceitar ou argumentar pontos de vista 

diferentes;  

- promover estratégias que induzam 

respeito por diferenças de 

características, crenças ou opiniões;  

- confrontar ideias e perspetivas distintas 

sobre abordagem de um dado problema 

e ou maneira de o resolver, tendo em 

conta, por exemplo, diferentes 

perspetivas culturais, religiosas, sociais 

ou políticas.  

Promover estratégias que envolvam por 

parte do aluno:  

- tarefas de síntese;  

- tarefas de planificação, de revisão e de 

monitorização em trabalhos de pesquisa 

individual ou em grupo;  

- elaboração de planos gerais, esquemas 

sobre os assuntos abordados;  

- promoção do estudo autónomo com o 

apoio do professor à sua concretização, 

identificando quais os obstáculos e 

formas de os ultrapassar.  

Promover estratégias que impliquem por 

- Utilização de plataformas de 

ensino e aprendizagem definidas 

pela escola 

- Atribuição tarefas de 

aprendizagem com um tempo 

expectável de realização 

semelhante ao das aulas, 

utilizando diferentes formas de 

comunicação 

desejavelmente enquadradas na 

plataforma de ensino e 

aprendizagem que a escola 

estabeleceu. 

-Elaboração de projetos de 

trabalho através das ferramentas 

digitais que permitam a partilha 

síncrona dos trabalhos em 

apresentação. 

- Contacto com os alunos através 

dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a 

sua evolução e dar feedback ao 

trabalho desenvolvido. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, I) 

Criativo 

(A, C, D, H) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, I) 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro 

(A, B, D, E, F, H) 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador 

(A, F, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador 
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parte do aluno:  

- saber questionar uma situação;  

- organizar questões para terceiros, sobre 

conteúdos estudados ou a estudar;  

interrogar-se sobre o seu próprio 

conhecimento prévio.  

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno:  

- ações de comunicação uni e 

bidirecional;  

- ações de resposta, apresentação, 

iniciativa;  

- ações de questionamento organizado;  

- ações de intervenção na comunicação 

que desenvolvam a tolerância e o 

respeito.  

Promover estratégias envolvendo tarefas 

em que, com base em critérios, se 

oriente o aluno para:  

- se autoanalisar;  

- identificar pontos fracos e fortes das 

suas aprendizagens;  

- descrever processos de pensamento 

usados durante a realização de uma 

tarefa ou abordagem de um problema;  

- considerar o feedback dos pares para 

melhoria ou aprofundamento de saberes;  

- a partir da explicitação de feedback do 

professor, reorientar o seu trabalho, 

individualmente ou em grupo.  

Promover estratégias que criem 

oportunidades para o aluno:  

- apoiar atuações úteis para outros 

(A, B, C, D, E, F, 

H, I) 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e 

do outro 

(B, E, F, G) 
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(trabalhos de grupo);  

-respeitar o ritmo de aprendizagem e 

capacidade de intervenção de outros.  

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que impliquem 

por parte do aluno:  

- a assunção de responsabilidades 

adequadas ao que lhe for pedido;  

- organizar e realizar autonomamente 

tarefas;  

- assumir e cumprir compromissos, 

contratualizar tarefas;  

- a apresentação de trabalhos com auto e 

heteroavaliação;  

- dar conta a outros do cumprimento de 

tarefas e funções que assumiu.  

Promover estratégias que induzam:  

- ações solidárias para com outros nas 

tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização /atividades de entreajuda;  

- posicionar-se perante situações 

dilemáticas de ajuda a outros e de 

proteção de si;  

- disponibilidade para o 

autoaperfeiçoamento.  

 

- Autorregulação e autoavaliação das 

aprendizagens 

- Promoção da autonomia na 

aprendizagem 

- Promoção da realização de trabalhos 
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Subdepartamento de EMRC 
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em grupo e de pesquisa 

 
Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I-     Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

 

 
Ensino Regular/Articulado: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Semestres Aulas Planificadas Momentos de Avaliação Outros Total (50min) 

1º     

2º     


