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DISCIPLINA:  EMRC 11º ANO 

ORGANIZADOR PERÍODOS LETIVOS 

Tema: AMOR E SEXUALIDADE 

Reconhecer que a sexualidade humana envolve todas as dimensões da pessoa 
e se distingue pelo afeto, o amor e a comunhão; (articula com Psicol.) 

 Articular uma compreensão da fidelidade e da abstinência sexual com a 
construção de um projeto de vida assente em decisões livres e responsáveis;  

Identificar formas de entender a sexualidade que a empobrecem e que 
atentam contra a dignidade da pessoa, na sociedade atual; (CD) 

 Apresentar fundamentos éticos para a vivência do amor humano, a partir da 
mensagem cristã; 

 Identificar e denunciar comportamentos e situações de desrespeito, 
exploração e degradação da pessoa pela via sexual; (CD) 

 Mobilizar critérios éticos, a partir de uma perspetiva que tem em conta a 
dignificação da pessoa, para assumir em liberdade e responsabilidade as suas 
escolhas sexuais; 

Articular um entendimento do namoro, do matrimónio e do celibato, com o 
chamamento de cada ser humano a uma vida de amor fecundo;  

Sustentar, a partir da mensagem cristã, que o exercício da paternidade e 
maternidade responsáveis comporta o reconhecimento do valor da vida 
humana desde o momento sua conceção, recusa o aborto e valoriza os 
métodos naturais na regulação dos nascimentos. 

 

 

Integra o projecto «Cáritas nas Escolas» apresenta Natal como lugar de 
encontro, partilha e solidariedade - Campanha de solidariedade 10 milhões de 
estrelas; O valor da paz como elemento central do desenvolvimento humano;  
(CD) 

Integra o projecto de educação sexual. 

 

 

 

 

 

1º e 2º  

  

 

 

 

 

  



Tema: A CIVILIZAÇÃO DO AMOR 

Explicitar o conceito de civilização como cosmovisão e como cultura; (articula 

com Hist., Fil.) 

Apresentar uma perspetiva sobre os princípios, valores e finalidades das 

grandes civilizações, a partir dos critérios de uma “civilização do amor” 

apresentados pelo pensamento cristão; (Hist., Fil.) 

Descrever, sucintamente, o percurso de elaboração da categoria “civilização 

do amor”; 

Articular uma conceção do que é ser pessoa, segundo o personalismo cristão, 

com o que se entende ser a construção da civilização do amor; 

Apresentar a mensagem bíblica acerca do amor como elemento constitutivo 

da proposta cristã para a civilização do amor; 

Mobilizar conhecimentos sobre as tradições religiosas para constatar que a 

“regra de ouro” se encontra presente nas várias religiões; 

Valorizar o amor ao próximo, como princípio das relações interpessoais e 

como critério de ação das instituições prestadoras de cuidados à pessoa; (EC) 

Argumentar sobre a importância do diálogo como suporte para a construção 

da paz, mobilizando conhecimentos sobre o contributo dos cristãos na 

promoção do diálogo à escala global; 

Assumir-se promotor dos valores de uma civilização do amor, como sejam a 

verdade, a bondade, a justiça, a liberdade e a paz. (CD) 
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