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Aprendizagens Essenciais Conteúdos Programáticos Nº de Aulas 
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 
*Plano de Atividades de 
Recuperação e Consolidação das 
Aprendizagens 

TEMA1: “A Pessoa Humana” 
*Conhecer o conceito de Pessoa 
Humana 
*Distinguiras diferentes Dimensões 
da Pessoa Humana 
*Assumir os Direitos e Deveres da 
Pessoa e  da Criança 
*Deus estabelece com o Homem 
uma relação Pessoal 

TEMA 2: “Jesus um Homem para 
os Outros” 

*Identificar Jesus Cristo como um 
marco na história 
*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 
TEMA 2: “Jesus um Homem para 

os Outros” 
*Interpretar, a partir das narrativas 
bíblicas, os dados histórico-sociais 
da morte e ressurreição de Jesus 
*Assumir o Valor da Vida em 
situações do quotidiano 
*Tradições da Páscoa 
*Símbolos da Páscoa 
*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 

 
3º Período 

TEMA 3: “A Partilha do Pão” 
*A Alimentação 
*A fome, e a pobreza 
*Instituições Nacionais e 
Internacionais vocacionadas para 
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entre diferentes culturas, a justiça, a 
igualdade e equidade 
*Estabelecer consigo próprio e com os 
outros uma relação harmoniosa e salutar. 
 

acabar com a fome 
*Solidariedade e Voluntariado 
*O Exemplo cristão de “pão para 
os outros” 
 
 
 
 

 


