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PREVISTAS 

 
*Utilizar de modo proficiente 
linguagens e símbolos. 
*Estabelecer consigo próprio e 
com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 
*Relacionar sempre que 
possível as aprendizagens de 
EMRC com os dados das outras 
disciplinas, valorizando um 
Património de conhecimento 
comum que se reflete na 
história dos Povos e no uso dos  
Valores nas relações humanas 
*Interpretar informação, 
planear e conduzir pesquisas . 

 

1º PERÍODO 

*Plano de Atividades de Recuperação e Consolidação das 
Aprendizagens 

Unidade Letiva 7 “Ciência e Religião” 

*Definição de Ciência. 
*Definição de Tecnologia 
*Ciência e Religião: Irreconciliáveis? As interrogações 
essenciais. 
*O Conhecimento Religioso 

*Ciência e Tecnologia, conhecimentos independentes e 

complementares 

*A Evolução do Ser Humano 

*O Valor Ético do respeito pelo Ser Humano 
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*Reconhecer a importância dos 
valores de cidadania para a 
formação de uma consciência 
cívica e de uma intervenção 
responsável na sociedade 
democrática. 
*Estabelecer consigo próprio e 
com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar 
 
*Interpretar informação, 
planear e conduzir pesquisas 
 
 
 
 
 
 
 

2º PERÍODO 

 

Unidade letiva10: “Amor e Sexualidade” 

*O Amor na Criação e na História 

*Amor e Sexualidade 

*A distinção entre sexualidade e sexo 

*As várias dimensões da sexualidade 

*A cosmovisão cristã sobre o Amor Humano 

*A erotização da Sociedade 

*A degradação da Pessoa pela Sexualidade 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
*Colaborar em diferentes 
contextos comunicativos, 
utilizando ferramentas 
analógicas e digitais. 
 
*Colaborar em diferentes 
contextos comunicativos, 
utilizando ferramentas 
analógicas e digitais  
*Relacionar sempre que 
possível as aprendizagens de 
EMRC com os dados das outras 
disciplinas, valorizando um 
Património de conhecimento 
comum que se reflete na 
história dos Povos e no uso dos 
Valores nas relações humanas 
*Interpretar informação, 
planear e conduzir pesquisas  
 

 

3º PERÍODO 

Unidade Letiva 4 “A Civilização do Amor” 

*Conceito de Civilização 

*Critérios para uma Civilização do Amor 

*O poder transformador do Amor 

*Condições necessárias para a construção da Civilização 
do Amor  
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