
 
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE BARROSELAS 

Ano Letivo 2022/2023 

 

DISCIPLINA:  EMRC 10º ANO 

ORGANIZADOR PERÍODOS LETIVOS 

Tema: VALORES E ÉTICA DO CUIDADO 

Apresentar uma definição dos conceitos de «ética» e de «moral»; (Fil.) 

Explicitar o que são valores morais e as suas principais características; (Fil.) 

Organizar uma hierarquia de valores; (Fil.) 

Identificar as principais tipologias da ética; (Fil.) 

Compreender diversos modos de aquisição de valores na pessoa humana; (Port., 
Fil., Psicol.) 

Estabelecer um diálogo entre cultura e fé, identificando os princípios do 
cristianismo; (Port.) 

Entender o ser humano enquanto imagem e semelhança de Deus como categoria 
fundante da dignidade humana e da ética; (Fil.) 

Reconhecer a mensagem bíblica como fundamento e inspiração para o agir 
cristão; 

Mobilizar critérios éticos para a tomada de decisões em ordem a uma vida com 
sentido. (Fil., Sociol.) 
 

Integra o projeto «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) 

Comemoração do dia dos Direitos Humanos em articulação interdepartamental e 

intradepartamental. 

 

 

 

1º e 2º  

  

 

 

 

 

  

Tema: Vida com Sentido 

Compreender o desejo do ser humano na procura da felicidade e na busca de 

sentido para a existência; (Fil.) 

Reconhecer o ser humano como “um ser em situação” e “um ser em relação”; 

(Fil.) 

 

 

2º e 3º 

 



Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a vocação e o sentido da vida como 

dádiva para os outros através de escolhas em liberdade; 

Compreender que as opções fundamentais requerem discernimento e se 

baseiam em critérios de coerência e de responsabilidade; 

Referir os valores evangélicos que dão sentido à vida e que afirmam que toda a 

vida tem sentido; 

Assumir atitudes de gratuidade e dom de si, como construtoras de sentido. 

(Psicol. 

Integra o projeto de Educação sexual da turma. 

 

 


