GESTÃO DE CONTEÚDOS 2021 - 22
Ensino Básico – 1.º Ciclo
Educação Moral e Religiosa Católica – 1.º ano

Unidades de Ensino / Conteúdos (1)

N.º Aulas
Previstas
(60 min)

UL1: Ter um Coração Bondoso







1.º semestre




Viver é uma experiência boa.
A vida é bela e valiosa.
Deus dá-nos a vida.
Vivemos uns com os outros.
Ter um coração bondoso faz a nossa vida melhor.
Cuidamos uns dos outros e não deixamos ninguém de lado: a parábola da ovelha
perdida, Lc15, 4-7.
Como estar atento a quem precisa da minha ajuda.
O que é e como se é prestável.

UL2: Jesus Nasceu








16
A história do Natal, relatos bíblicos do nascimento de Jesus: Lc2,1-20; Mt2,1-12.
Símbolos do Advento: calendário e coroa.
As tradições de Natal que conhecemos: - O pai natal; -A árvore de natal; - A Missa
do galo; - Os cânticos tradicionais; - A gastronomia.
Os símbolos do Natal: a estrela, os anjos, os sinos, os pastores, os reis magos.
O presépio, que mostra Jesus, Maria e José, é a representação do Natal.
Jesus, aquele que nos veio dizer que Deus é amor e que devemos amar os outros.
Celebramos o nascimento de Jesus através de ações: - Ser amigo dos outros; - Ser
simpático para com os outros; - Ser prestável; - Ser cortez; - Participar nas festas
de Natal, em família e em comunidade.

UL3: Crescer em Família

2.º semestre














Quem são os membros da minha família.
O que é uma relação de amor: a atenção e a ajuda aos outros, a solicitude; a
dádiva de si.
O papel de cada pessoa e a sua participação na vida familiar.
Deveres dos filhos para com os pais: Sir3,1-16.
A família de Nazaré.
Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria.
Jesus amava e obedecia aos pais.
Porque devemos obedecer às pessoas que nos educam.
As tarefas que cada criança pode desempenhar na sua família.
Ajudar a minha família: ser bom filho e cumpridor das obrigações.
A importância dos avós.
Com a família, ajudar as outras pessoas.

8

Unidades de Ensino / Conteúdos (1)

N.º Aulas
Previstas
(60 min)

UL4: Cuidar da Natureza




2.º semestre





A Terra é a nossa casa comum e uma dádiva de Deus para cada pessoa.
A beleza e a diversidade da vida na Terra.
Deus criou a natureza com tudo o que é necessário para a pessoa viver: ar, água,
plantas, animais.
A natureza no relato da criação: Gn1-2,4.
Devemos amar e admirar a Terra: o exemplo de S. Francisco de Assis.
As atitudes que se podem tomar em prol da vida na Terra: - Consumir os recursos
naturais de forma equilibrada [ a água, a energia]; - Não maltratar os animais,
proteger as plantas; - Não sujar o ambiente; - Reciclar os materiais de desperdício.

7

(1) A recuperação das aprendizagens ocorrerá de forma flexível, podendo realizar-se ao longo do ano.
As atividades serão planeadas considerando a especificidade da disciplina e da turma.

Parede, 24 de setembro de 2021.

