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DISCIPLINA:  EMRC 12º ANO 

ORGANIZADOR PERÍODOS 

LETIVOS 

Tema: A comunidade de Crentes em Cristo 

Perceber que a Igreja é uma realidade social e cultural que pode ser analisada do 

ponto de vista sociológico, histórico, organizacional e psicológico; (Hist., Fil., 

Geog. Psicol.)  

 

Caracterizar, sucintamente, as grandes etapas da história da Igreja e o seu 

contributo para a construção das sociedades; (Hist., Fil.) 

  

Enunciar as verdades da fé que a Igreja Católica professa; (Hist.) 

  

Explicitar os aspetos essenciais da identidade e da missão da Igreja à luz dos 

documentos conciliares Lumen Gentium e Gaudium et Spes;  

Apontar as implicações do acreditar na Igreja; (Fil.) 

  

Articular uma compreensão acerca do que é a Igreja a partir das noções de Povo 

de Deus, Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo;  

Entender a Igreja como uma comunidade de crentes, na diversidade de carismas, 

serviços e ministérios;  

 

Reconhecer que, apesar das suas fraquezas no tempo, a Igreja permanece um 

povo que procura ser fiel ao Evangelho; (Hist.)  

Mobilizar conhecimentos acerca da missão humanizadora da Igreja para 

participar em iniciativas que promovam a dignidade individual e o bem comum. 

(Hist., Fil., Geog.). 

Comemoração do dia dos Direitos Humanos em articulação interdepartamental e 
intradepartamental. 

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) 

 

 

 

1º e 2º  

  

 

 

 

 

  

Tema : Religião: Diversidade e encontro 

Explicitar o significado de crença e de fé religiosa como atitude de confiança 

 

 



ligada ao transcendente; (Fil.) 

 Indicar manifestações da dimensão simbólica na atividade humana e no discurso 

religioso; (Fil., Port.)  

Identificar manifestações do sagrado na organização do tempo e do espaço 

social; (Sociol.) 

 Articular uma perspetiva sobre a dimensão do sagrado a partir da compreensão 

do Deus da bíblia como Aquele que atende e se faz próximo dos mais frágeis; 

Identificar funções desempenhadas pelo simbólico e pelo religioso na construção 

do tecido social e cultural das sociedades desde os primórdios da humanidade; 

(Sociol., Hist., Fil.) 

 Caracterizar o processo de constituição e o património espiritual das principais 

tradições religiosas; (Hist.)  

Apresentar a novidade do cristianismo no contexto da “viragem axial” e da 

diversidade religiosa do mundo helenizado e romanizado; (Hist., Fil.) 

Evidenciar traços da memória cristã na construção das culturas europeias; (Hist.) 

 Interpretar a secularização, a desinstitucionalização e a individualização nas 

religiões; (Sociol.)  

Assinalar novas geografias e novas formas de religião nas sociedades pós-

industriais; (Geog., Hist.)  

Estabelecer implicações entre religião, cidadania e interculturalidade, 

explicitando o contributo das sabedorias e das civilidades religiosas para 

construção das sociedades; (Sociol., Hist., CD) 

 Apresentar o papel do cristianismo numa ética partilhada face aos dinamismos 

da globalização, designadamente na defesa da dignidade da pessoa, na promoção 

da paz, e na procura do bem comum; Participar de forma esclarecida no diálogo 

ecuménico e inter-religioso e cooperar na promoção dos valores universais da 

verdade, da liberdade, da justiça e da paz; (CD) 

 Apresentar razões para as suas opções em matéria religiosa. (Fil.) 

 

 

 

 

 

2º e 3º 

 

 


