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Planificação simplificada 

E.M.R.C.                                                                                                                                 6º Ano       

 

1º Periodo 

 

2º Período 

 

3º Período 

 

Conteúdos Curriculares 

 

Unidade Letiva 1: “A Pessoa Humana”: 

 

-O que é a pessoa? 

-Estrutura individual (unidade irrepetível) 

-Estrutura pessoal (ser em relação com os outros) 

-Dimensão física, racional e volitiva (ser livre) 

-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 

-Dimensão espiritual: a relação com o transcendente 

-A autenticidade: fidelidade ao próprio projecto 

(vocação), equivalência entre o que se é e o que se 

aparenta ser; vontade de ser verdadeiro e procurar 

a verdade; aceitação de si mesmo 

-Ser dotado de direitos e de deveres: 

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

uma relação pessoal 

-Ser pessoa e dar condições para que todos sejam 

pessoas 
 

 
 

 

Conteúdos Curriculares: 

 

Unidade Letiva 2: “Jesus, um Homem para os 

outros”: 

 

- Quem é Jesus de Nazaré? Profeta de Deus, 

Mestre e Messias; 

-O anúncio do Reino de Deus: a vitória definitiva 

do bem, da justiça, da verdade e do amor; 

-O nascimento de Jesus marcou a história: a arte 

celebra o nascimento, vida, morte e ressurreição 

de Jesus; o calendário usado como referência a 

Jesus; 

-Uma nova forma de entender Deus, misericórdia 

pura: confiança no Deus bom, contra a exclusão, 

revolução do coração humano, o perdão e a 

necessidade de arrependimento. 

-Uma religião que brota de uma relação com Deus 

no íntimo de ser e se manifesta na fraternidade e 

não do culto exterior; 

-A interpelação aos poderosos; 

-A paixão de Jesus: Mc 14, 32-50; Mc 14, 53-65; 

Mc 15, 1-15; Mc 15, 24-37; 

-A ressurreição Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho 

de Deus; 

-Deus quer a vida e não a morte; 

 

 

 

Conteúdos Curriculares: 

 

Unidade Letiva 2: “A partilha do Pão”: 

 

 

- A alimentação: refeição, refeição como festa e 

experiência de encontro; ritual de preparação da 

refeição e a sua expressão cultural; 

-O significado simbólico-religioso do alimento e 

da refeição; 

O pão, o azeite, o vinho, a água, o cordeiro 

-A produção e o comércio dos alimentos; a fome 

e a subnutrição; a pobreza, a distribuição injusta 

dos bens de primeira necessidade; 

-Instituições nacionais e internacionais 

vocacionadas para acabar com a fome: FAO, 

Bancos Alimentares contra a Fome; 

-Solidariedade e voluntariado, fraternidade e 

amor partilhado; a vida em comum dos primeiros 

cristãos. 

- A Última Ceia sinal da entrega de Jesus por 

amor: Mc 14, 12-25; 

-O Lava-pés, sinal do serviço de Jesus por amor: 

Jo 13, 3-7. 13-17; 

-Ser pão para os outros: a doação de si mesmo, o 

amor partilhado com os mais necessitados 

-A diversidade de carismas no serviço: 1Cor 12, 

4-11 
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 -Que posso fazer para viver cada vez com mais 

qualidade e dar a vida aos outros? Devo ser capaz 

de: respeitar, cuidar, ajudar, compreender, 

partilhar, amar. 

- O exemplo cristão de “pão para os outros”: 

Cáritas, Conferências Vicentinas e Comunidades 

Vida e Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


