|PLANIFICAÇÃO ANUAL - PAFC
DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
NÍVEL DE ENSINO: 1ºCiclo
TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO
TER UM CORAÇÃO
BONDOSO

JESUS NASCEU



ÁREA DISCIPLINAR: EMR COMPONENTE DO CURRÍCULO /DISCIPLINA: EMRC

 ANO:1ºAno CURSO: - - - - - - - - - - - - - - - - -  ANO LETIVO: 2018/2019  MANUAL: O Girassol  ACPA* - LEGENDA:

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *
- 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; (P)
- Compreender que cuidar uns dos outros faz a vida melhor.
(CD)
- Prestar ajuda a quem mais precisa, como Jesus; (CD)

- Identificar os símbolos cristãos do Natal; (Exp. Art.)
- Conhecer, através dos relatos bíblicos, o nascimento de
Jesus; (P)
- Descrever as tradições de Natal; (P; Exp. Art.)
- Reconhecer que Jesus nos ensina a ser bondosos. (CD)

CRESCER EM
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AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O
PERFIL DOS ALUNOS

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO
A DESENVOLVER| (ACPA)*

Promover estratégias que envolvam aquisição
de conhecimentos, informação e outros
saberes relativos aos conteúdos das AE, que
impliquem:
- objetividade nos conhecimentos a adquirir;
- seleção de informação adequada;
- análise de factos identificando os seus
elementos;
- estabelecer a interdisciplinaridade.

Conhecedor/sabedor/ culto/

Promover estratégias que envolvam a
criatividade dos alunos:
- imaginar hipóteses face a um
acontecimento;
- imaginar alternativas a uma situaçãoproblema;
- criar soluções estéticas e pessoais.

Criativo (A, C, D, I)

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)

12

3

informado (A, B, E, I)

Promover estratégias que desenvolvam o
Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)
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;

6

- analisar situações, factos, identificando os
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TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO
FAMÍLIA

CUIDAR DA
NATUREZA

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *
- Perceber a importância da família, tendo como referência a
Família de Nazaré; (CD)
- Reconhecer que a família, como comunidade de amor,
acolhe os mais velhos e mais frágeis; (CD;P; Exp. Art.)
- Colaborar na vida familiar. (CD;P)

- Descobrir a beleza e a diversidade da vida na Terra; (Est.
Meio; Exp. Art.)
- Identificar a Terra como a nossa casa comum; (Est. Meio)
Reconhecer Deus, na mensagem cristã, como o Criador (Exp.
Art.);
- Promover atitudes de defesa da vida na Terra. (Est. Meio; P)

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O
PERFIL DOS ALUNOS
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.

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)

Indagador/ Investigador (C, D,
F, H, I)

Respeitador da diferença/ do

Promover estratégias que envolvam: - tarefas
simples; - tarefas de planificação e de revisão;
- organização do registo de observação; observação de esquemas.

Sistematizador/ organizador (A,

Promover estratégias que impliquem por
parte do aluno:
- ações de resposta, apresentação, iniciativa;
- ações de questionamento simples.

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR
6

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.

Promover estratégias que impliquem por
parte do aluno:
- saber questionar um facto/acontecimento;
- organizar questões para os colegas;
- interrogar-se sobre o seu próprio
conhecimento prévio.
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COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO
A DESENVOLVER| (ACPA)*

outro (B, D, E, F, H)

B, C, I, J)

7
Questionador (A, D, F, G, I)

Comunicador (A, B, D, E, H)
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TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O
PERFIL DOS ALUNOS
Promover estratégias envolvendo tarefas em
que, com base em critérios, se oriente o aluno
para:
- se autoanalisar;
- identificar pontos fracos e fortes das suas
aprendizagens.
Promover estratégias que criem
oportunidades para o aluno:
- colaborar com outros, apoiar terceiros em
tarefas;
- fornecer feedback para melhoria ou
aprofundamento de ações dos seus colegas;
- apoiar situações úteis para outros (trabalhos
de grupo).

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO
A DESENVOLVER| (ACPA)*

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)

Autoavaliador (transversal às
áreas)

Participativo/ colaborador (B,
C, D, E, F)

Promover estratégias e modos de organização
das tarefas que impliquem por parte do aluno: Responsável/ autónomo (C, D,
- o assumir responsabilidades adequadas ao
E, F, I, J)
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 da opinião dos pares para
melhoria e aprofundamento de saberes;
- à promoção da entreajuda.

Cuidador de si e do outro (B, E,
F, G)

Oliveira de Azeméis, 3 de outubro de 2018
O/A Professor
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Joaquim Ferreira
O/A Coordenador(a) de Área disciplinar
Olinda Freitas
O/A Coordenador(a) de Departamento
Ana Paula Azinheira
LEGENDA:
*AE - Aprendizagens Essenciais.
* ACPA - Áreas de Competência-Chave do Perfil de Competências do Aluno à Saída do Século XXI.
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