GESTÃO DE CONTEÚDOS 2021 - 22
Ensino Secundário
Educação Moral e Religiosa Católica – 10.º, 11.º e 12.º ano

Unidades de Ensino / Conteúdos (1)

N.º Aulas
Previstas
(45 min)

UL6: Vida Com Sentido
O desejo do ser humano na procura da felicidade e na busca de sentido para a
existência;
O ser humano como “um ser em situação” e “um ser em relação”;
À luz da mensagem cristã, a vocação e o sentido da vida como dádiva para os
outros através de escolhas em liberdade;

20

As opções fundamentais requerem discernimento e se baseiam em critérios de
coerência e de responsabilidade;

1.º semestre

Os valores evangélicos que dão sentido à vida e que afirmam que toda a vida tem
sentido;
Atitudes de gratuidade e dom de si, como construtoras de sentido.
UL3: Economia e Desenvolvimento Integral
A definição de economia e a finalidade da atividade económica;
A relação entre a ética e a economia;
A ética do comportamento humano e os princípios morais reguladores da
atividade económica;
A ética cristã defende a dignidade humana e a justiça social;
O valor do trabalho;
As causas e as consequências dos atentados à dignidade do trabalho;
O Pensamento Social da Igreja sobre as questões económico-sociais;
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Unidades de Ensino / Conteúdos (1)

N.º Aulas
Previstas
(45 min)

UL3: Economia e Desenvolvimento Integral (Continuação)
Causas da pobreza e das desigualdades sociais;
Atitude de denúncia e de luta contra a pobreza e a injustiça;
10

A necessidade de globalização da solidariedade;
Critérios éticos perante a atividade publicitária;
A visão cristã da economia e da sociedade na opção pelos pobres e no cuidado da
natureza;

2.º semestre

Compromissos em ordem à construção de uma economia mais justa.
UL2: Valores e Ética do Cuidado
Definição dos conceitos de «ética» e de «moral»;
O que são valores morais e as suas principais características;
Hierarquia de valores;
As principais tipologias da ética;
Diversos modos de aquisição de valores na pessoa humana;
Diálogo entre cultura e fé, identificando os princípios do cristianismo;
O ser humano enquanto imagem e semelhança de Deus como categoria fundante
da dignidade humana e da ética;
A mensagem bíblica como fundamento e inspiração para o agir cristão;
Critérios éticos para a tomada de decisões em ordem a uma vida com sentido.

Parede, 12 de Setembro de 2021.
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