
 
 
 

CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 
 

                                    
 
  Educação Moral e Religiosa Católica/Ano 6º 

Metas de Aprendizagem Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de 
Avaliação 

U. Lectiva 1: A Pessoa Humana 
1.  Interpretar produções culturais 

sobre as dimensões da pessoa 
humana, no reconhecimento da 
sua dignidade.  

 
 O que é a pessoa? 
 Estrutura individual (unidade irrepetível) 
 Estrutura pessoal (ser em relação com os outros) 
 Dimensão física, racional e volitiva (ser livre) 
 

 
1 - No domínio da língua 
portuguesa: 
 
- EXPRESSÃO ORAL E 

ESCRITA CLARA E CORRECTA. 

 
- FICHAS FORMATIVAS 
 
- FICHAS SUMATIVAS 
 
- TRABALHOS INDIVIDUAIS 
 

 
2.  Organizar um universo de 

valores orientado para a relação 
com os outros, a cooperação, a 
solidariedade e a vivência do 
amor.  

 
 Dimensão afectiva e sexual 

 A dimensão sexual abrange a totalidade da 
pessoa: corpo, vontade, afectividade, etc. 

 Abertura aos outros que são diferentes: a 
linguagem do corpo na comunicação com os 
outros 

 Ruptura com o egoísmo e vivência do amor 
 

- identificação de ideias 
contidas nos diferentes 
tipos de discurso oral e 
escrito 
 
2 – ESPECÍFICOS DA 

DISCIPLINA: 
 
- Conhecimento da 
mensagem humanista; 

- TRABALHO DE GRUPO 
 
- TRABALHO DE PARES 
 
- TRABALHOS DE CASA 
 
- OBSERVAÇÃO DIRECTA 

 
3.  Interpretar e apreciar produções 

estéticas sobre a relação da 
pessoa com Deus, 
reconhecendo nela um aspecto 
central da mensagem cristã. 

 
 Dimensão espiritual: a relação com o transcendente 
 

- Compreensão do 
significado dos valores 
humanos e espirituais; 
 
- Capacidade de questionar 
a realidade existencial; 

 

    

 
4.  Identificar os direitos 

fundamentais da pessoa e da 
criança, a partir da noção de 
dignidade humana.  

 
 Ser dotado de direitos e de deveres:  

 Declaração Universal dos Direitos do Homem 
 Convenção sobre os Direitos da Criança 
 

 
- Reconhecimento de 
valores: solidariedade, 
justiça tolerância e amor ao 
próximo; 

 

 
5.  Interpretar criticamente episódios 

históricos e factos sociais em 

 
 Atentados aos direitos das crianças: doenças 

que facilmente poderiam ser curadas; 

  



 
 
 

que a dignidade e os direitos das 
crianças não são 
salvaguardados. 

 

subnutrição e fome, que por vezes conduz à 
morte; prostituição infantil; trabalho infantil; 
abandono pelas famílias ou por quem as suas 
vezes fizer; mendicidade ao serviço dos outros; 
consequências da desintegração matrimonial e 
familiar; tráfico de crianças; maus-tratos na 
família… 

 
6.  Organizar um universo de 

valores fundado na salvaguarda 
da dignidade e dos direitos das 
crianças. 

 

 
 A UNICEF e a luta pela construção de um mundo 

onde todas as crianças tenham condições de 
existência dignas 

 

  

 
7.  Interpretar textos bíblicos que 

evidenciem o carácter pessoal 
de Deus como elemento fulcral 
da mensagem cristã, 
reconhecendo as suas 
implicações na vida quotidiana. 

 

 
 Sl 139(138): Deus é pessoa e estabelece com todos 

uma relação pessoal 
 

  

 
8.  Mobilizar os valores da 

dignidade humana, da 
cooperação e da solidariedade 
em ordem a orientar o 
comportamento em situações do 
quotidiano. 

 

 
 Ser pessoa e dar condições para que todos sejam 

pessoas 
 

  

U. Lectiva 2: Advento e Natal 
 
1.  Interpretar produções culturais 

que aludem ao valor da 
esperança.  

 O Advento: tempo de esperança 
 

  

2.  Interpretar textos bíblicos sobre 
a esperança messiânica de 
Israel, reconhecendo as suas 
implicações na vida quotidiana.  

 A grande esperança de Israel: Is 9,2-7; 11,1-9 
 Jesus, o cumprimento da esperança de Israel 
 

  

3.  Interpretar e apreciar produções  Maria, a mãe de Jesus   



 
 
 

estéticas sobre Maria, tendo em 
conta os vários títulos e o seu 
significado, bem como a unidade 
da pessoa.  

 Os muitos títulos de Maria: Nossa Senhora de 
Fátima, N. S. de... (santuários ou Igrejas locais), 
Santa Maria, Mãe de Deus, etc; 

 A festa da Imaculada Conceição, Padroeira de 
Portugal 

4.  Interpretar episódios históricos e 
factos sociais, enquadrados 
geograficamente, em torno do 
acontecimento Jesus.  

 A Palestina do tempo de Jesus: situação geográfica, 
política, social, etc. 

 O nascimento de Jesus e a definição do calendário 
cristão 

 Jesus: um marco na história da humanidade: a 
palavra e o amor de Deus que chegam até nós 

  

5.  Mobilizar o valor da esperança 
bem como os valores 
estruturantes da mensagem de 
Jesus para orientar o 
comportamento humano em 
situações vitais. (Comp. 8, 10 e 
12) 

 Construção de uma sociedade mais justa, humana e 
responsável de acordo com o projecto de Jesus 

 

  

U. Lectiva 3: A família, 
comunidade de Amor 
 
1.  Interpretar e apreciar produções 

estéticas sobre a família de 
Nazaré.  

 
 A família de Nazaré: estrutura e modelo 
 

  

 
2.  Interpretar produções culturais 

que aludem a modelos familiares 
distintos, analisando causas e 
consequências dos modelos 
emergentes.  

 
 Tipologias de famílias: família alargada/nuclear; 

família tradicional/monoparental; 
consanguinidade/adopção; casais com/sem filhos; 
crianças educadas pelos avós ou por outros 
membros familiares… 

 

  

 
3.  Organizar um universo de 

valores fundado no 
reconhecimento da dignidade 
humana e dos direitos 
primordiais das crianças.  

 
 Funções dos membros adultos da família: função 

socializadora e educativa, afectividade, dotação das 
condições materiais em ordem ao bem-estar, 
autoridade e orientação… 

 Função humanizadora da família: 
 Origem da vida humana e espaço onde se educa 

e cresce no amor 

  



 
 
 

 Crescimento pessoal, através do afecto, da 
presença do modelo masculino/feminino, de um 
clima de confiança, de intimidade, de respeito e 
liberdade 

4.  Interpretar factos sociais 
desfavoráveis à vida familiar, 
mobilizando valores e atitudes que 
sejam respostas adequadas aos 
problemas identificados. (Comp. 6, 9, 
10 e 12) 
 

 Quando a família não cumpre o seu dever: 
intervenção do Estado e da sociedade civil na 
construção de condições favoráveis ao 
crescimento das crianças (defesa dos direitos 
das crianças). Essa intervenção deve ser 
provisória e orientar para a sua integração num 
ambiente familiar propício ao desenvolvimento 
da sua autonomia e bem-estar humano. 

 

  

 
U. Lect. 4: O Pão de Cada Dia 
 
1.  Interpretar produções culturais 

que reflictam sobre a justiça vs 
injustiça na distribuição dos 
bens.  

 
 A alimentação, a fome, a subnutrição, a pobreza, a 

distribuição injusta dos bens de primeira 
necessidade… 

 

  

 
2.  Organizar um universo de 

valores fundado no respeito pela 
dignidade de todos os seres 
humanos e na justiça social. 
(Comp. 1 e 9) 

 

 
 Distribuição do alimento pela população mundial 
 Instituições nacionais e internacionais vocacionadas 

para a derrota da fome (Caritas, FAO, Banco 
Alimentar Contra a Fome…) 

 

  

    

3. Consultar a Bíblia, mobilizando 
conhecimentos sobre a estrutura do 
Novo Testamento, bem como outros 
conhecimentos necessários já 
explorados em anos anteriores. 
(Comp. 22) 
 

 
 As divisões do NT 

 Evangelhos 
 Actos dos Apóstolos 
 Cartas ou Epístolas 
 Apocalipse 

 

  

 
 
4.  Relacionar a identificação de 
Cristo com os mais necessitados 

 
 A necessária distribuição justa da riqueza: Tg 5,1-6; 

1Jo 3,17-18 
 O julgamento final: as obras de promoção humana: 

  



 
 
 
com o fundamento do agir cristão. 
 

Mt 25,31-45 
 Parábola do rico insensato: Lc 12,13-21 
 

 
5.  Interpretar e apreciar produções 

estéticas sobre a Última Ceia, 
identificando o seu significado 
essencial para a mensagem 
cristã.  

 

 
 A Última Ceia como representação da entrega de 

Jesus por amor 
 Ser pão para os outros: a doação de si mesmo 
 

  

U. Lectiva 5: O Respeito pelos 
Animais 

 
1. Interpretar produções culturais 

que relacionem os dados das 
ciências sobre a diversidade 
animal com orientações éticas.  

 

 
 A diversidade de espécies 
 Os animais domésticos e selvagens 
 A importância dos animais: 

 A importância da diversidade animal em função do 
equilíbrio ecológico (a Terra: a nossa casa 
comum); animais em vias de extinção 

 A importância dos animais em função da beleza do 
ambiente natural 

 A importância dos animais em função da 
sobrevivência do ser humano, das actividades 
humanas e da relação afectiva 

 

  

2. Organizar um universo de 
valores que inclua o 
reconhecimento do valor dos 
animais e do correlativo dever 
das pessoas. 

 

 S. Francisco de Assis: os animais são nossos irmãos 
 O Escutismo e a lei do escuta: «O Escuta é amigo 

dos animais» (Constituição da Organização Mundial 
do Movimento Escutista) 

 Instituições de protecção e defesa dos animais 
 

  

 
3. Interpretar textos bíblicos que 

evidenciem o lugar dos animais 
no projecto de Deus, 
reconhecendo as suas 
implicações na vida quotidiana. 

 
 O dilúvio universal: Deus quer a diversidade animal: 

Gn 6,9-13; 7,11-20; 8,1-19; 9,1-3 
 

  

 
4. Interpretar e apreciar produções 

estéticas que aludem ao 
significado simbólico dos animais 

 
 Significado simbólico de alguns animais na Bíblia: o 

porco, o cordeiro, os quatro seres viventes (cf. Ap 
4,6-8: representação dos evangelistas a partir do 

  



 
 
 

na Bíblia. 
 

séc. II d.C.), os rebanhos de ovelhas, a serpente, o 
dragão, a pomba… 

 

 
5. Mobilizar princípios e valores 

éticos para a defesa da 
sobrevivência das espécies 
ameaçadas e para a promoção 
do bem-estar dos animais. 

 
 Vamos cuidar dos animais 
 

  

 

 

 



 
 
 

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. 

 

 
 

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. 
 
 

 

 
 

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. 
 
 
 

 

 


