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Previstas 

*Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas.    
*Utilizar de modo proficiente 
linguagens e símbolos 
*Colaborar em diferentes 
contextos comunicativos , 
utilizando ferramentas analógicas 
e digitais  
*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 
*Compreender a necessidade das 
fontes históricas para a produção 
de conhecimento  

1º PERÍODO 

UNIDADE LETIVA 1: “Viver Juntos” 

*Compreender a mudança, como uma constante 
na vida e como fator decrescimento 
*Valorizar a diversidade dos membros em todos 
os grupos como fator de enriquecimento 
*Reconhecera pertinência das regras no 
funcionamento da vida em sociedade 

UNIDADE LETIVA 2: “Advento e Natal” 

*Compreender as manifestações culturais e 
artísticas das comunidades cristãs relativas ao 
Advento e Natal 
*Identificar as Figuras do Advento 
*Atividades de Natal 
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*Promover o respeito pela 
multiculturalidade, o 
reconhecimento e valorização da 
diversidade, as interações entre 
diferentes culturas, a justiça, a 
igualdade e equidade 
*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. 

2º Período 

UNIDADE LETIVA 3: “ A Família, Comunidade 

de Amor” 
*Identificar as funções da Família 
*Reconhecer a Família como projeto de vida 
*Assumir valores e gestos do amor na vida 
familiar 
*As Duas Páscoas 
*Atividades de Páscoa 
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*Compreender a necessidade das 
fontes históricas para a produção 
de conhecimento 
*Promover o respeito pela 
multiculturalidade, o 
reconhecimento e valorização da 
diversidade, as interações entre 
diferentes culturas, a justiça, a 
igualdade e equidade 
*Estabelecer consigo próprio e 
com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 
 

 
3º Período 

UNIDADE LETIVA 4: “ Construir Fraternidade” 

*Descrever o que é a fraternidade e o seu 
alcance social e religioso 
*Identificar fragilidades e  ameaças à 
fraternidade 
*Promover o valor do perdão nas relações 
interpessoais 
*Comprometer-se na construção de um mundo 
fraterno que promove o bem comum e cuida do 
outro 
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