
 
 
 

 

 
CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

AREA DISCIPLINAR: Educação Moral e religiosa católica                                                                  ANO DE ESCOLARIDADE:  8º                                                               

                                                                                                                       
 

Metas de aprendizagem Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de 
Avaliação 

Unidade Lectiva 1 
1. Interpretar produções culturais 

sobre o amor. (Comp. 5) 

 

2.  Organizar um universo 

coerente de valores sobre a 

fecundidade e o amor 

humanos. (Comp. 4 e 9) 

 

 

 Amor e fecundidade humana: 

 Fecundidade é sinal e fruto do amor. Todo o 

amor é fecundo e criativo 

 O amor abre a família à relação com os 

outros (cf. as crianças sem família e a 

adopção) 

 A fecundidade sexual é um bem social, o 

maior bem social (permanência da espécie, 

participação na construção da sociedade) 

 

 

No domínio da língua 

portuguesa: 
 

- EXPRESSÃO ORAL E 

ESCRITA CLARA E 

CORRECTA. 

 

- identificação de ideias 
contidas nos diferentes 

tipos de discurso oral e 

escrito 
 
 

 

- FICHAS FORMATIVAS 
 
- FICHAS SUMATIVAS 
 
- TRABALHOS INDIVIDUAIS 
 
- TRABALHO DE GRUPO 
 
- TRABALHO DE PARES 
 
- TRABALHOS DE CASA 
 
- OBSERVAÇÃO DIRECTA 
 

  

 

3.  Relacionar os dados das 

ciências sobre o planeamento 

familiar com a interpretação 

cristã da realidade. (Comp. 7) 

 

 

5.  Organizar um universo de 

valores fundado na liberdade 

responsável de cada pessoa e 

 Planeamento familiar 

 Noção de planeamento familiar 

 Paternidade/maternidade responsável 

Métodos anticoncepcionais: interceptivos, 

esterilizantes, anticoncepcionais 

propriamente ditos (métodos naturais, 

barreiras mecânicas, barreiras químicas, 

métodos hormonais), métodos abortivos. Sua 

eficácia, suas vantagens e desvantagens. 

 Perspectiva ética da Igreja: a) O respeito pela 

2 – ESPECÍFICOS DA 

DISCIPLINA: 
 
- Conhecimento da mensagem 

humanista; 

 

- Compreensão do significado 
dos valores humanos e 

espirituais; 

 

- Capacidade de questionar a 

 



 
 
 

na dignidade humana. (Comp. 

1 e 9) 

 

vida humana b) Abertura à vida; c) O valor da 

paternidade/maternidade responsável;  

 

realidade existencial; 

 

- Reconhecimento de valores: 

solidariedade, justiça 

tolerância e amor ao próximo; 

 

 

6.  Interpretar textos bíblicos 

sobre o valor da fecundidade 

do amor, reconhecendo as 

suas implicações na prática da 

vida quotidiana. (Comp. 23 e 

24) 

 

 

 A fecundidade como bênção de Deus e os filhos 

como dádivas de Deus: Sl 127(126), 3-5; Sl 

128(127), 3 

 Jesus veio fundar uma família universal, baseada 

na aceitação da vontade de Deus que se expressa 

no amor: Mc 3,31-35 

 

  

Unidade Lectiva 2 
 

Questionar-se sobre o sentido da 

separação entre as Igrejas 

cristãs e equacionar respostas 

adequadas. (Comp. 2 e 3) 

 

2.  Interpretar criticamente factos 

históricos sobre a separação 

entre as Igrejas cristãs. 

(Comp. 6) 

 

3.  Identificar o núcleo central 

constitutivo das Igrejas saídas 

da Reforma e da Igreja 

Ortodoxa, distinguindo os 

elementos convergentes e 

divergentes entre si e em 

relação à Igreja Católica 

Romana. (Comp. 15 e 16) 

 

 O Cristianismo é uma religião universal que 

viveu durante o I milénio quase sem separações 

internas de vulto 

 O cisma entre Ocidente e Oriente: Igreja 

Latina/Igreja Bizantina (Ortodoxa) 

 O cisma e as suas motivações 

 Identidade da Igreja Latina e da Igreja 

Ortodoxa 

 O cisma do Ocidente: Igreja Romana/Igrejas da 

Reforma (Protestantismo) 

 As origens do cisma e as suas motivações 

 Martinho Lutero, João Calvino e Ulrich 

Zwingli: unidade e diversidade 

 A pulverização das denominações 

protestantes 

 O Conselho Mundial das Igrejas 

 

 A Questão bíblica: 

 Diversidade de autores e inspiração divina 

  



 
 
 

 

4. Consultar a Bíblia, 

mobilizando conhecimentos 

adequados especialmente os 

que se referem à diferenciação 

do cânone católico e do 

cânone protestante. (Comp. 

22) 

 

(Bíblia ― livro dos crentes) 

 Tempo de redacção: cerca de 1000 anos; 

cerca de 80 anos para o NT 

 Línguas do AT: hebraico, aramaico e grego 

 Língua do NT: grego (algumas palavras em 

hebraico ou aramaico) 

 Definição de cânone e distinção do cânone 

protestante em relação ao cânone católico 

 

  

 O movimento ecuménico: o desejo da unidade 

perdida. 

 

  

  

 O Concílio Vaticano II e a relação da Igreja 

Católica com as outras confissões cristãs. 

 Meios para a construção da unidade 

 

  

Unidade Lectiva 3 
 

1.  Interpretar produções 

culturais sobre a temática da 

liberdade. (Comp. 5) 

 

2.  Organizar um universo de 

valores fundado na liberdade e 

na dignidade do ser humano. 

(Comp. 1, 4 e 9) 

 

 

 Liberdade e livre arbítrio 

 A liberdade orientada para o bem. 

 Definição de bem 

 

  

 

4.  Mobilizar o valor da 

dignidade humana em ordem à 

libertação de 

 

 Tomar consciência da manipulação de que se 

está a ser alvo e libertar-se dela; libertar os 

outros da manipulação de que estão a ser 

  



 
 
 

condicionamentos 

manipulatórios. (Comp. 9 e 

10) 

 

vítimas; afirmar o princípio kantiano: «Agir 

sempre no sentido de considerar o ser 

humano como um fim e nunca como um 

meio ou instrumento». 

 

 

5.  Questionar o sentido de 

comportamentos de risco 

relacionados com 

dependências e equacionar 

respostas adequadas, dentro de 

um quadro humanista e 

cristão. (Comp. 2, 3 e 4) 

 

6.  Interpretar criticamente factos 

sociais condicionadores de 

comportamentos de risco, a 

partir de uma visão do ser 

humano fundada na sua 

dignidade e nos valores daí 

decorrentes. (Comp. 1, 4 e 6) 

 

 

 

 Quando a liberdade se autodestrói - libertinagem 

 Dependências: álcool, drogas, jogo, TV, PC, 

Vídeo Games, Playstation, etc. 

 Factores motivacionais para a adesão aos 

comportamentos de risco 

 Quando se torna necessário aprender a dizer 

não, mesmo sob pressão de grupos; quando 

se torna necessário renunciar ao prazer para a 

felicidade própria e alheia (relação 

felicidade/prazer); quando se torna 

necessário ter um programa de vida 

 As consequências das decisões 

 O tráfico de droga para enriquecimento e 

poder pessoal: «os fins justificam os meios» 

 

 

  

 

7.  Interpretar produções estéticas 

sobre o tema da libertação na 

Páscoa judaica e na Páscoa 

cristã, identificando na acção 

divina o fundamento da acção 

libertadora humana. (Comp. 8, 

14, 25 e 26) 

 

 

 Cf. Ex: O Deus libertador: Moisés e a libertação 

do Egipto (a Páscoa judaica e a Páscoa cristã) 

 

  

    



 
 
 

8.  Interpretar textos bíblicos 

sobre a relação entre a 

bondade amorosa de Deus e a 

liberdade humana e sobre a 

relação do ser humano com os 

bens materiais, reconhecendo 

as suas implicações na vida 

quotidiana. (Comp. 8, 14, 23 e 

24) 

 

 Um Deus que respeita a liberdade humana: a 

parábola do Filho pródigo e do pai 

misericordioso: Lc 15,11ss 

 Um Deus bom que me chama a fazer o bem 

 Dependência e liberdade em relação aos bens 

materiais: Mt 6,25-32 

 

Unidade Lectiva 4 
 

1.  Interpretar produções culturais 

sobre a natureza e a sua 

relação com o ser humano, por 

forma a organizar uma visão 

coerente do mundo. (Comp. 4 

e 5) 

 

2.  Reconhecer a dignidade 

humana e a sua relação com a 

totalidade da criação enquanto 

dádiva de Deus. (Comp. 1, 4, 

8 e 14) 

 

 

 O mundo é a nossa casa  

 A Ecologia como reflexão acerca da casa de 

todos os seres humanos: dádiva de Deus para 

todas as pessoas 

 Tudo está interligado: a relação dos seres vivos 

entre si e a relação do ser humano com os outros 

seres vivos 

 O ser humano é o cume de toda a natureza: é a 

obra-prima de Deus a quem foi confiado o 

cuidado de todas as outras realidades 

 A natureza existe em função da felicidade do ser 

humano mas tem também autonomia específica 

em relação ao ser humano que deriva de ter sido 

criada por Deus e por ele amada 

 

  

 

3.  Questionar-se sobre o sentido 

da acção humana destruidora 

do ambiente natural e 

equacionar respostas 

adequadas. (Comp. 2, 3 e 11) 

 

 

 A destruição do ambiente vital onde todos 

habitamos 

 Tipos de atentados: atentados em larga escala 

(o esgotamento dos recursos naturais, a 

desertificação, a extinção dos habitats e das 

espécies, a poluição, o aumento da 

  



 
 
 

4.  Interpretar criticamente a 

acção humana sobre a 

natureza, recorrendo aos 

dados da ciência. (Comp. 6 e 

7) 

 

5.  Propor soluções 

fundamentadas para o conflito 

entre valores económicos e 

valores ambientais no 

comportamento do ser 

humano em relação à 

natureza. (Comp. 11) 

 

temperatura média global, o «buraco» na 

camada de ozono…) 

 Mau uso dos recursos a nível individual 

 Razões que conduzem ao comportamento 

destrutivo (egoísmo; o desenvolvimento 

direccionado para o lucro e não para o bem-

estar global; a vontade de obter condições de 

bem-estar no imediato sem prevenir as 

consequências negativas a médio ou longo 

prazo…) 

 Consequências a curto e longo prazo 

 

 

6.  Organizar um universo de 

valores que inclua a 

responsabilidade do ser 

humano em relação ao 

ambiente natural e aos que 

dele dependem. (comp. 4 e 9) 

 

 

 A natureza como um bem colectivo exige 

respeito de cada um para manutenção do que é 

de todos 

 A responsabilidade do ser humano em relação a 

toda a natureza: usar a natureza com equilíbrio e 

sem arbitrariedade e egoísmo 

 A responsabilidade em relação às gerações 

vindouras 

 Instituições de defesa da natureza: objectivos e 

actuações 

 

  

    

 

 

 

 

 



 
 
 

Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
 

Disciplinas: HGP, Geografia, EMRC 

 

 

Aspetos possíveis de serem observados 

 
 * As Metas curriculares definem domínios para as diferentes áreas do ensino que visam desenvolver nos 
alunos capacidades e adquirir conhecimentos indispensáveis ao prosseguimento dos seus estudos. 
 

 HGP (2ºciclo) e História (3ºciclo): compreensão temporal e espacial, interpretação de fontes da 

História, contextualização e comunicação no âmbito da organização dos saberes nos aspetos políticos, 

económicos, sociais, culturais e artísticos, e nas ligações do processo histórico português com o 

presente.  

 Geografia (3ºciclo): 

 Observação, localização, descrição, análise, explicação e interrelação dos fenómenos físicos e 

humanos da superfície da Terra a diferentes escalas (local, regional, nacional, internacional e 

global), com base em mapas, dados estatísticos, gráficos, textos, imagens e da utilização das 

TIC. 

 

 EMRC: " Aprendizagem de conceitos, resolução de problemas, transferência do conhecimento e a 
aquisição de competências religiosas, sociais e morais". 
 
 Departamento de CSH: 

 A interdisciplinaridade/articulação entre os conteúdos da História, HGP, Geografia e EMRC. 

 

Observações 
 
** Sugere-se a 
consulta do 
Documento 
designado – 
Currículo das 
áreas 
disciplinares / 
Critérios de 

avaliação.  

 
NÍVEL 

 
Alunos que não compareceram às aulas sem qualquer justificação.  

 
 



 
 
 

1 Alunos que não cumprem as normas e regras estipuladas.  
Nunca fizeram os trabalhos de casa. 
Não colaboram nas atividades propostas. 
Não realizaram nenhumas, das aprendizagens necessárias à progressão na aquisição de 

competências, definidos para a disciplina – Metas curriculares* e doc. **, no quadro do plano de 
trabalho de turma. 
 

 
 

NÍVEL 
2 
 
 
 
 
 
 

 
Alunos que revelaram falta de trabalho e interesse na superação das suas dificuldades. 
Distraíram-se com muita frequência e não têm o caderno organizado. 
Raramente fizeram os trabalhos de casa. 
Apresentaram falta de assiduidade e/ou pontualidade. 
Foram pouco respeitadores dos colegas e/ou professor(a). 
Revelaram muitas dificuldades na recolha e tratamento de informação, apresentação dos 
resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Apresentaram muitas dificuldades a nível da operacionalização das Metas curriculares *, bem como 
na compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com muita incorreção quer 
oralmente, quer na escrita.** 
 

 
 

NÍVEL 
3 
 
 
 
 
 
 

 
Alunos que apesar de poderem ter revelado algumas dificuldades, manifestaram interesse pelas 
atividades desenvolvidas na disciplina ao longo do período. 
Foram assíduos e pontuais. 
Embora na aula fossem regulares no seu trabalho, nem sempre realizaram os trabalhos de casa. 
Foram respeitadores dos colegas e/ou professor(a). 
Revelaram algumas dificuldades na recolha e tratamento de informação, apresentação dos 
resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Apresentaram algumas dificuldades a nível da operacionalização das Metas curriculares *, bem 
como, na compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com muita incorreção quer 
oralmente, quer na escrita.** 
 

 



 
 
 

 
 

NÍVEL 
4 

 
 
 

 
Alunos que tiveram uma participação ativa nas atividades desenvolvidas. 
Manifestaram: ser organizados e atentos; responsáveis; ter um bom relacionamento com os colegas 
e professor(a). 

Empregaram bem várias estratégias de aprendizagem para a recolha e tratamento de informação, 
apresentação dos resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Revelaram capacidade de operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na compreensão 
de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com correção quer oralmente, quer na escrita,** e 
de aplicação dos conhecimentos a novas situações. 
 
 

 

 
 

NÍVEL 
5 
 
 
 

 
Alunos que revelaram um grande interesse e participação e/ou esforço nas atividades desenvolvidas. 
Realizaram sempre os trabalhos, tanto na aula como em casa. 
Manifestaram: ser organizados e atentos; responsáveis; ter um bom relacionamento com os colegas 
e professor(a). 
Empregaram muito bem várias estratégias de aprendizagem para a recolha e tratamento de 
informação, apresentação dos resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Revelaram muito boa capacidade de operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na 
compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com correção quer oralmente, quer na 
escrita,**, bem como na aplicação dos conhecimentos a novas situações e/ou resolução de 

problemas. 
 

 

 
Nota a) – A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) será avaliada tendo em atenção a periodicidade 
decorrente da aplicação daquela(s) estratégia(s) pelas diferentes disciplinas do departamento. 
 
 
 

 

 


