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Planificação simplificada 

E.M.R.C.                                                                                                                                 7º Ano       

 

1º Período 

 

2º Período 

 

3º Período 

 

Conteúdos Curriculares 

 

Unidade Letiva 1: “As Origens”: 

 
-A maravilha do Universo e a grandeza do ser 

humano; 

-Os dados da ciência sobre a origem do Universo e 

do ser humano: evolução das espécies; 

A pergunta religiosa sobre o sentido e a sua relação 

com os dados das ciências: existe uma razão para a 

existência das coisas? 

-A narrativa da criação no livro do Génesis e a sua 

mensagem fundamental; 

-Textos sagrados doutras religiões sobre a criação 

-Colaborar na obra da criação: cuidar das coisas 

criadas; respeitar os seres vivos; usar os recursos 

com moderação. 

 

 

Conteúdos Curriculares: 

 

Unidade Letiva 2: “As Religiões”: 

 

-O que é “ser religioso”; ainda faz sentido ser 

religioso?; função da religião na vida pessoal e 

coletiva; 

-As grandes tradições religiosas: religiões 

proféticas, abraâmicas - fundadas na revelação de 

Deus; religiões primitivas; politeísmo/monoteísmo. 

-O Judaísmo, Cristianismo e Islamismo: princípios 

fundamentais; 

-A perspetiva sobre Deus nas três religiões 

abraâmicas: convergências e divergências; 

-O monoteísmo absoluto nas três religiões; 

-Deus no AT 

-O Deus de Jesus Cristo 

-Deus no Islamismo; 

-O diálogo da Igreja Católica com as religiões não-

cristãs. 

 
UNIDADE LECTIVA 3: “Riqueza e sentido dos 

afetos” 

 
-O que é a adolescência; 

-A adolescência: momento em que se questiona o 

sentido da realidade; 

-As mudanças de referência social: a família e os 

 

Conteúdos Curriculares: 

 

Unidade Letiva 4: “A Paz Universal”: 

 

- A paz, o grande sonho da humanidade. 

- A paz como ausência de guerra ou de conflito? 

- A paz como equilíbrio entre forças em 

conflito? 

- A paz como plenitude da vida e realização plena 

da pessoa 

- A paz como atitude/comportamento fruto da 

justiça e do amor 

- O direito à paz 

- A violência: a ilusão de uma solução para os 

problemas 

- A guerra: causas e consequências 

- O negócio da venda de armas 

- A utilização de crianças e jovens na guerra 

- O terrorismo: causas e consequências 

- O genocídio: causas e consequências. 
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amigos; 

-Experimentar novas formas de pensar: do 

pensamento concreto ao abstrato; 

-Ser feminino e ser masculino: duas formas 

complementares do ser humano; 

-Problematização da questão dos papéis 

tradicionalmente atribuídos a cada sexo; 

-Dimensão física do crescimento: o efeito 

simbólico do acesso à sexualidade; 

-O medo, angústia e integração social no processo 

de crescimento; 

-Identificação de sentimentos: amizade, amizade; 

desejo sexual; 

-A linguagem do amor: ultrapassar o egocentrismo 

infantil; 

-Crescer é assumir novas responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


