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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  
*Estabelecer consigo próprio e com os 
outros uma relação harmoniosa e 
salutar. 
*Promover o respeito pela 
multiculturalidade, o reconhecimento e 
valorização da diversidade, as 
interações entre diferentes culturas, a 
justiça, a igualdade e equidade. 
 

1º PERÍODO 

*Plano de Recuperação e Consolidação das 

Aprendizagens 

Unidade letiva1: “O Amor Humano” 

*Identificar sinais que manifestam Amor 

*Compreender que a Fecundidade sexual é um bem 

pessoal e social 

* Identificar os métodos anticoncecionais: suas 

vantagens e desvantagens e implicações éticas 

*Valorizar atitudes de fidelidade e doação no amor e 

na sexualidade 
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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. 
*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. 
 

2º PERÍODO 

Unidade letiva3: “A Liberdade” 

*Identificar a realidade humana enquanto espaço 

onde a pessoa exerce a sua liberdade 

*Assumir atitudes responsáveis promotoras de 

Liberdade 

*Os diversos conceitos de Liberdade 

*Níveis de Liberdade 

*Quando a Liberdade se autodestrói 

*Páscoa: Itinerário de Libertação 
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*Promover o respeito pela 
multiculturalidade, o reconhecimento e 
valorização da diversidade, as 
interações entre diferentes culturas, a 

3º PERÍODO 

Unidade letiva3: “Ecologia e Valores” 

*Discutir o conceito de Ecologia como ponto de 
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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. 
 

partida para um mundo habitável e sustentável 

*Ação Humana sobre a Natureza 

 

 


