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Planificação anual 
AREA DISCIPLINAR: Educação Moral e religiosa católica                                   ANO DE ESCOLARIDADE:  7º                                                               

                                                                                                                       
 

Metas de aprendizagem Conteúdos /Conceitos Actividades/Estratégias 

 

Critérios de avaliação Instrumentos 

de avaliação 

Tempos 

O aluno deve ser capaz 

de: 
1º Interpretar produções 

culturais sobre o o 
Universo e o ser humano. 

2º Organizar uma visão do 

mundo que integre os 

dados da ciência e a 
perspectiva cristã da 

realidade. 

3º Questionar  sobre a 
origem, o destino e a 

sentido do universo e do 

ser humano. 
4º Interpretar textos 

bíblicos sobre a criação. 

 

1º Questionar sobre a 

dimensão religiosa do ser 
humano. 

2º Interpretar produções 

culturais sobre as tradições 

religiosas. 
3º Identificar o núcleo 

central  da identidade do 

Judaísmo e  Cristianismo  
4º Interpretar textos 

bíblicos e textos corânicos. 

 

Unidade lectiva 1: As origens 

 

- A maravilha do Universo e a grandeza do ser 

humano. 

- Os dados da ciência sobre a origem do 
Universo: o Big-Bang. 

- Os dados da ciência sobre a origem do ser 

humano: a origem das espécies. 
- A pergunta religiosa sobre o sentido e a sua 

relação com os dados da ciência: de onde vem 

e para onde vai. 
- A narrativa da criação no Livro dos Génesis: 

géneros literários. 

- A mensagem fundamental dos Génesis. 

- Cântico das Criaturas (S. Francisco) 
- Colaborar com Deus na obra da criação. 

 

Unidade lectiva 2:Religiões Abraâmicas 

 

- Judaísmo: texto sagrado, fé, rituais…. 

- Cristianismo: texto sagrado, fé, rituais…. 
- Islamismo: texto sagrado, fé, rituais…. 

- Perspectiva sobre Deus nas 3 religiões. 

- O monoteísmo absoluto nas 3 religiões. 

- O diálogo da Igreja Católica com as religiões 
não cristãs. 

- Tomada de decisões pessoais fundadas em 

valores discutidos e assumidos. 

 

 

 
 

 

- Debate de ideias/ troca 
de experiências 

-  Realização de fichas de 

trabalho do manual, 

caderno de actividades e 
outras 

- Trabalho em pares 

(binas) 
- Visionamento de um 

Video 

- Visionamento de 
ficheiros em 

 Microsoft Power Point 

- Pesquisa em Internet 

 - Debates de ideias 
- Leitura e comentário de 

salmos e testos bíblicos 

- Elaboração de textos 
críticos/reflexões 

 

 

 

 

 

 

No domínio da 

língua portuguesa: 

 
- expressão oral e 

escrita clara e correcta. 
- identificação de ideias 

contidas nos diferentes 

tipos de discurso oral e 

escrito 
 

2 – Específicos da 

Disciplina: 

- Conhecimento da 

mensagem humanista; 

- Compreensão do 

significado dos valores 

humanos e espirituais; 

- Capacidade de 

questionar a realidade 

existencial; 
- Reconhecimento de 

valores: solidariedade, 

justiça tolerância e 

amor ao próximo;  

 

 
- Fichas 

Formativas 

 

 
- Fichas 

Sumativas 

 
- Trabalhos 

Individuais 

 
- Trabalho de 

grupo 

 

- Trabalho de 
Pares 

 

- Trabalhos de 
Casa 

 

- Observação 
directa 
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Metas de aprendizagem 

 

Conteúdos/Conceitos 

 

Actividades/Estratégias 

 

 

Critérios de avaliação 

 

Instrumentos 

de avaliação 

Tempos 

1º Interpretar 

produções culturais 

sobre a adolescência. 
- Organizar um 

universo coerente de 

valores, fundado na 
autonomia moral. 

2º  Mobilizar o valor da 

igualdade entre os 

sexos e interpretar 
criticamente os papéis 

sociais. 

3º Relacionar-se com 
os outros com base nos 

valores da 

solidariedade, da 

amizade e do amor. 
_______________ 

1º Interpretar produções 

culturais cujo tema seja 
a paz. 

2º Questionar-se sobre 

a paz como valor 
orientador. 

3º Reconhecer que 

o direito à paz é 

universal. 
4º Propor soluções para 

situações de conflito de 

valores. 
5º Interpretar textos 

bíblicos sobre a paz. 

6º Mobilizar valores 
para a construção da 

paz 

Unidade lectiva 3: Riqueza e Sentido dos 

Afectos 
- O qua é a adolescência? 

- As mudanças de referência social. 
- Passagem da heteronomia à autonomia moral. 

- Ser masculino e  feminino. 

- Questionar o religioso e ser por ele 
questionado. 

- A linguagem do amor.«. ultrapassar o 

egocentrismo infantil. 

- Construção da comunhão. 
- O Cântico dos Cânticos:  um hino ao amor 

humano. 

- 1 Cor 12,13-31: Hino ao Amor. 
- Crescer é assumir novas responsabilidade. 

- 

 
 

Unidade lectiva 4: A Paz Universal 

- A paz, o grande sonho da humanidade. 

- A paz cmo atitude/comportamento fruto da 
justiça e do amor. 

- O direito á paz. 

- A falência da paz. 
- Diálogo, perdão e reconciliação. 

- Prémos nobel da paz. 

- Medidas defensivas e medidas que visam a 
(re)construção da paz:A legítima defesa; o 

Tribunal Penal Internacional; A resistência não 

violenta-Mahatma Ghandi.  

- Lei de talião, contra os abusos de poder. 
- O programa de Jesus. 

- Construir a paz 

 

 
 

 

 
- Debate de ideias/ troca de 

experiências. 

 

-  Realização de fichas de 
trabalho do manual, caderno 

de actividades e outras. 
 

- Trabalho em pares (binas) 
 

- Visionamento de um 

Video 
 

- Visionamento de ficheiros 

em 
 Microsoft Power Point. 

 

- Pesquisa em Internet 

 
 - Debates de ideias 

 

- Leitura e comentário de 
   testos bíblicos. 

 

- Elaboração de textos 

críticos/reflexões. 
 

 

- Domínio de técnicas de 

comunicação de ideias; 

 

- Interpretação de fontes 
documentais como 

textos bíblicos; 

 

- Regularidade do 
trabalho; 

 

- Pontualidade e 
assiduidade; 

 

-Presença do material 
necessário à aula. 

 

3- Atitudes e valores 
 
- Participação activa nas 

propostas de trabalho 

 
- Intervenção adequada 

 

- Interesse 
 

- Atitudes em relação 

aos colegas, à Escola, à 

Disciplina, e ao 
professor. 

 

 

 

 

 

 

- Grelhas de 

Observação; 

 

-Trabalhos de 
pesquisa em 

grupo e/ou 

individuais; 
 

-Participação 

oral/Intervenç
ão 

espontânea; 

 

-Relatórios 
das visitas de 

estudo; 

 
-Organização 

do caderno 
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Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
 

Disciplinas: HGP, Geografia, EMRC 

 

Aspetos possíveis de serem observados 

 
 * As Metas curriculares definem domínios para as diferentes áreas do ensino que visam desenvolver nos 
alunos capacidades e adquirir conhecimentos indispensáveis ao prosseguimento dos seus estudos. 

 
 HGP (2ºciclo) e História (3ºciclo): compreensão temporal e espacial, interpretação de fontes da 

História, contextualização e comunicação no âmbito da organização dos saberes nos aspetos políticos, 

económicos, sociais, culturais e artísticos, e nas ligações do processo histórico português com o 

presente.  

 Geografia (3ºciclo): 

 Observação, localização, descrição, análise, explicação e interrelação dos fenómenos físicos e 

humanos da superfície da Terra a diferentes escalas (local, regional, nacional, internacional e 

global), com base em mapas, dados estatísticos, gráficos, textos, imagens e da utilização das 

TIC. 

 

 EMRC: " Aprendizagem de conceitos, resolução de problemas, transferência do conhecimento e a 
aquisição de competências religiosas, sociais e morais". 
 
 Departamento de CSH: 

 A interdisciplinaridade/articulação entre os conteúdos da História, HGP, Geografia e EMRC. 

 

Observações 
 
** Sugere-se a 

consulta do 
Documento 
designado – 
Currículo das 
áreas 
disciplinares / 
Critérios de 
avaliação.  

 
NÍVEL 

1 

 
Alunos que não compareceram às aulas sem qualquer justificação.  

Alunos que não cumprem as normas e regras estipuladas.  
Nunca fizeram os trabalhos de casa. 
Não colaboram nas atividades propostas. 
Não realizaram nenhumas, das aprendizagens necessárias à progressão na aquisição de 
competências, definidos para a disciplina – Metas curriculares* e doc. **, no quadro do plano de 
trabalho de turma. 
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NÍVEL 
2 
 
 
 
 

 
 

 
Alunos que revelaram falta de trabalho e interesse na superação das suas dificuldades. 
Distraíram-se com muita frequência e não têm o caderno organizado. 
Raramente fizeram os trabalhos de casa. 
Apresentaram falta de assiduidade e/ou pontualidade. 
Foram pouco respeitadores dos colegas e/ou professor(a). 
Revelaram muitas dificuldades na recolha e tratamento de informação, apresentação dos 
resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 

Apresentaram muitas dificuldades a nível da operacionalização das Metas curriculares *, bem como 
na compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com muita incorreção quer 
oralmente, quer na escrita.** 
 

 
 

NÍVEL 
3 
 
 
 
 
 
 

 
Alunos que apesar de poderem ter revelado algumas dificuldades, manifestaram interesse pelas 
atividades desenvolvidas na disciplina ao longo do período. 
Foram assíduos e pontuais. 
Embora na aula fossem regulares no seu trabalho, nem sempre realizaram os trabalhos de casa. 
Foram respeitadores dos colegas e/ou professor(a). 
Revelaram algumas dificuldades na recolha e tratamento de informação, apresentação dos 
resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Apresentaram algumas dificuldades a nível da operacionalização das Metas curriculares *, bem 
como, na compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com muita incorreção quer 
oralmente, quer na escrita.** 
 

 

 
 

NÍVEL 
4 
 
 
 

 
Alunos que tiveram uma participação ativa nas atividades desenvolvidas. 
Manifestaram: ser organizados e atentos; responsáveis; ter um bom relacionamento com os colegas 
e professor(a). 
Empregaram bem várias estratégias de aprendizagem para a recolha e tratamento de informação, 
apresentação dos resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Revelaram capacidade de operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na compreensão 
de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com correção quer oralmente, quer na escrita,** e 
de aplicação dos conhecimentos a novas situações. 
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NÍVEL 
5 
 
 
 

 
Alunos que revelaram um grande interesse e participação e/ou esforço nas atividades desenvolvidas. 
Realizaram sempre os trabalhos, tanto na aula como em casa. 
Manifestaram: ser organizados e atentos; responsáveis; ter um bom relacionamento com os colegas 
e professor(a). 
Empregaram muito bem várias estratégias de aprendizagem para a recolha e tratamento de 
informação, apresentação dos resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Revelaram muito boa capacidade de operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na 

compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com correção quer oralmente, quer na 
escrita,**, bem como na aplicação dos conhecimentos a novas situações e/ou resolução de 
problemas. 

 

 

 
Nota a) – A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) será avaliada tendo em atenção a periodicidade 
decorrente da aplicação daquela(s) estratégia(s) pelas diferentes disciplinas do departamento. 
 
 
 

 

 


