
*O número de aulas pode variar, dependendo do dia da semana em que se realiza a aula.  

 

Planificação Anual EMRC - 1.º Ano Dep. Ciências Humanas e Sociais 

 

Subdomínios/Conteúdos 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 

O aluno deve ficar capaz de: 

Estratégias de Ensino Orientadas 

para o Perfil dos 

Alunos (a aplicar, de forma geral, em todos 

os temas 

Descritores 

Perfil dos 

Alunos 

Técnicas 

/Instrumentos 

de Avaliação 

Tempo 

previsto 

Aulas 

60 min.* 

 

Calendari- 

zação 

Tema 1: Ter um coração bondoso 
 
- 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, Lc 15, 4- 

7. 

Como estar atento a quem precisa da 

minha ajuda. 

Identificar situações em que a vida 
é bela e boa; (CD) 
 

Valorizar as relações de amizade 

com os outros; (CD) 

 

Indicar comportamentos que 

denotam bondade na relação 

interpessoal; 

 

Compreender que cuidar uns dos 

outros faz a vida melhor. (CD) 

 

Prestar ajuda a quem mais precisa, 

como Jesus; (CD) 

*Promover estratégias que envolvam aquisição 

de conhecimentos, informação e outros saberes 

relativos aos conteúdos das AE; 

 

*Promover estratégias que envolvam a 

criatividade dos alunos: - imaginar hipóteses face 

a um acontecimento; - imaginar alternativas a uma 

situação problema; - criar soluções estéticas e 

pessoais; 

 
*Promover estratégias que desenvolvam o 

pensamento crítico e analítico dos alunos, 

nomeadamente em: 

abordar conceitos ou factos numa perspetiva 

disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento 

disciplinar específico; 

analisar textos/factos com diferentes pontos de 

vista; 

- analisar situações, factos, identificando os seus 

elementos, em particular numa perspetiva disciplinar 

e interdisciplinar; 

- analisar textos/factos com diferentes pontos de 

vista; - analisar situações, factos, identificando os 

seus elementos, em particular numa perspetiva 

disciplinar e interdisciplinar; 

 
*Promover estratégias que envolvam por parte 

do aluno: - tarefas de pesquisa com autonomia 

progressiva; - curiosidade na procura e 

aprofundamento de informação; 

 
*Promover estratégias que requeiram/induzam 

por parte do aluno: - apresentar pontos de vista 

diferentes; - analisar perspetivas distintas sobre 

determinados factos tendo em conta, por exemplo, 

diferentes perspetivas culturais; 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado (A, 

B, E, I 

 

 

 

 

 

Criativo 

(A,D,C,I) 

 

 

 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

Trabalho em aula 
(observação em 

aula) 

 

Questões orais 

 

Grelhas de 
observação/ 

registos 

 

 

Portefólio 

 

Expressão 
dramática/ 

Dramatização 

 

 

Grelha de 
autorregulação e 
de autoavaliação 
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1.º P 

 

Tema 2: Jesus Nasceu 
 

- A história do Natal, relatos bíblicos 

do nascimento de Jesus: Lc 2, 1-20. 

- Símbolos do Advento: Calendário e 

coroa. 

- As tradições de Natal. 
- Os símbolos do Natal. 

- Celebramos o nascimento de Jesus 

através de ações. 

 

Identificar os símbolos cristãos do 

Natal; 
 

Conhecer, através dos relatos 

bíblicos, o nascimento de Jesus; (P) 

 

Descrever as tradições de Natal; (P) 

 

Reconhecer que Jesus nos ensina a 

ser bondosos. (CD) 



*O número de aulas pode variar, dependendo do dia da semana em que se realiza a aula.  

 

 

Planificação Anual EMRC - 1.º Ano Dep. Ciências Humanas e Sociais 

 

Subdomínios/Conteúdos 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 

O aluno deve ficar capaz de: 

Estratégias de Ensino Orientadas para o 

Perfil dos Alunos (a aplicar, de forma 

geral, em todos os temas 

Descritores 
Perfil dos 

Alunos 

Técnicas 

/Instrumentos 

de Avaliação 

Tempo 

previsto 

Aulas  

60 min.* 

 

Calenda-

rização 

Tema 3: Crescer em família 

- Quem são os membros da minha 

família? 

- O que é uma relação de amor? 

- Deveres dos filhos para com os 

pais: Sir 3, 1-16. 

- A família de Nazaré 

- Jesus crescia em estatura, 

sabedoria e graça. 

- Jesus amava e obedecia aos pais. 

- Porque devemos obedecer às 

pessoas que nos educam 

- As tarefas que cada criança pode 

desempenhar na sua família 

- A importância do bom 

relacionamento com todos os 

elementos da família 

 

Perceber a importância da família, 

tendo como referência a Família de 

Nazaré; 

 

Reconhecer que a família, como 

comunidade de amor, acolhe os 

mais velhos e mais frágeis; 

 

Colaborar na vida familiar. 

 

*Promover estratégias que impliquem por parte 

do aluno: - saber questionar um 

facto/acontecimento; 

 
*Promover estratégias que impliquem por parte 

do aluno: - ações de resposta e de questionamento 

simples; 

 
*Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o aluno 

para se autoanalisar; 

 
*Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno: colaborar com outros, apoiar terceiros 

em tarefas; apoiar situações úteis para outros 

(trabalhos de grupo); 

 
*Promover estratégias e modos de organização 

das tarefas que impliquem por parte do aluno 

assumir responsabilidades adequadas ao que 

lhe for solicitado; organizar e realizar 

autonomamente tarefas; dar conta a outros do 

cumprimento de tarefas e funções que assumiu; 

 
*Promover estratégias que induzam: ações 

solidárias com outros nas tarefas de aprendizagem 

ou na sua organização e atividades de entreajuda; a 

inclusão do trabalho de pares para melhoria e 

aprofundamento de saberes; a promoção da 

entreajuda nas tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização e atividades de entreajuda; a inclusão 

da opinião dos pares para melhoria e 

aprofundamento de saberes; à promoção da 

entreajuda 

Indagador/ 

Investigador (C, 

D, F, H, I) 

 
 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro (B, D, E, F, 

H) 

 
 

Sistematizador/ 

organizador (A, B, 

C, I, J) 

 
 

Questionador (A, 

D, F, G, I) 

 
 

Comunicador (A, 

B, D, E, H) 

 
Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 
Participativo/ 

colaborador (B, 

C, D, E, F) 

Responsável/ 

autónomo (C, D, 

E, F, I, J) 
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2.º P 

Tema 4: Cuidar da Natureza 

 

- A Terra é a nossa casa comum e 

uma dádiva de Deus. 

- A beleza e a diversidade da vida na 

terra. 

- Deus criou a natureza com tudo o 

que é necessário para a pessoa 

viver. 

- A natureza no relato da criação. Gn 

1-2,4. 

- 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. 

 

Descobrir a beleza e a diversidade 

da vida na Terra;(Est. Meio) 

 

Identificar a Terra como a nossa 

casa comum; 

 

Reconhecer Deus, na mensagem 

cristã, como o Criador; 

 

Promover atitudes de defesa da 

vida na Terra. (Est.Meio) 
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3.º P 

 


