|PLANIFICAÇÃO ANUAL - PAFC
DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS



ÁREA DISCIPLINAR: 290 - EMR  COMPONENTE DO CURRÍCULO /DISCIPLINA: EMRC

NÍVEL DE ENSINO: Secundário  ANO: 10º CURSO: - - - - - - - - - - - - - - - - -  ANO LETIVO: 2018/2019  MANUAL: UL 1 - Política, Ética e Religião; UL 3 - Ética e
Economia  ACPA* - LEGENDA:

TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO

Política, Ética e
Religião

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *
Explicitar o conceito de política, relacionando-o com a ética e
a religião e apresentando o seu papel na construção da
comunidade; (Hist., Fil., C. Polít.)
- Mobilizar critérios éticos para apreciar, com sentido crítico,
diferentes sistemas do exercício do poder; (Hist., Fil., C. Polít.)
- Diferenciar as configurações de sociedade enquanto massa e
enquanto povo; (Sociol.)
- Apresentar os critérios bíblicos da autoridade política e a
experiência das primeiras comunidades cristãs; Participar na
vida da comunidade, segundo os valores evangélicos da
verdade, da justiça, da liberdade e da paz; (CD)
- Identificar os princípios essencias da Doutrina Social da
Igreja e o seu contributo para o desenvolvimento de uma
sociedade justa, capaz de promover a dignidade de cada ser
humano, no diálogo com as várias instituições do mundo
contemporâneo;

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O
PERFIL DOS ALUNOS

Promover estratégias que envolvam aquisição Conhecedor/sabedor/ culto/
de conhecimento, informação e outros
informado (A, B, G, I, J)
saberes, relativos aos conteúdos das AE, que
impliquem:
- Uso consistente de conhecimentos
específicos da disciplina;
- seleção de informação pertinente,
priviligiando as fontes bíblicas, do Magistério
e da reflexão teológica;
- Organização de estudo autónomo;
- análise de conceitos, teorias e situações,
relacionados com as problemáticas abordadas,
identificando os seus elementos;
- tarefas de verificação e consolidação,
associadas a compreensão e uso de saber;
- estabelecer relações intra e interdisciplinares;
Promover estratégias que envolvam a
criatividade dos alunos:
- conceber situações, dentro e fora a da sala
de aula, onde determinado conhecimento
possa ser aplicado;
- imaginar alternativas a uma forma
tradicional de abordar uma situaçãoproblema;
- criar um objeto, texto ou mural perante um
desafio colocado pelos assuntos debatidos;
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TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

- Estabelecer uma relação de primazia da comunidade civil
perante a comunidade política; (C. Polít.)
- Reconhecer o sentido da participação dos cristãos na política
como uma responsabiliade no serviço à comunidade, à pessoa
e à verdade;
- Construir, a partir da visão cristã, argumentos sobre uma
ética da gratuidade, assumindo responsabilidades e gestos de
solidariedade na promoção humana. (CD, Fil.)

ÉTICA E ECONOMIA

- Perceber a definição de economia e a finalidade da atividade
económica; (Econ.)
- Identificar a relação entre a ética e a economia; (Econ., Fil.)
- Compreender a ética do comportamento humano e os
princípios morais reguladores da atividade económica; (Fil.)
- Reconhecer que a ética cristã defende a dignidade humana e
a justiça social; Perceber o valor do trabalho; (Hist.)
- Analisar as causas e as consequências dos atentados à
dignidade do trabalho; (Hist., Fil., Geog.)
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COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO
A DESENVOLVER| (ACPA)*

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)

- conceber iniciativas e pontos de vista
próprios;
- usar modalidades diversas para expressar
conhecimentos e valores;
Promover estratégias que desenvolvam o
pensamento crítico e analítico dos alunos,
incidindo em:
- mobilizar o discurso (oral e escrito)
argumentativo (expressar uma tomada de
posição, pensar e apresentar argumentos e
contraargumentos, rebater os contraargumentos) fundamentado em critérios
ético-morais;
- organizar debates que requeiram
sustentação de afirmações, elaboração de
opiniões ou análises de factos ou dados;
- discutir conceitos ou factos numa perspetiva
disciplinar e interdisciplinar;

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

Promover estratégias que envolvam por parte
do aluno:
- tarefas de síntese;
- tarefas de planificação, de revisão e de
monitorização em trabalhos de pesquisa
individual ou em grupo;
- registo seletivo;
- organização (por exemplo, registo de dados
segundo critérios e objetivos);
- promoção do estudo autónomo com o
apoio do professor à sua concretização,
identificando quais os obstáculos e formas de
os ultrapassar;

Sistematizador/ organizador (A,

Promover estratégias que impliquem por
parte do aluno:

Questionador (A, F, G, I, J)

B, C, I, J)
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TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O
PERFIL DOS ALUNOS

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

- Conhecer o Pensamento Social da Igreja sobre as questões
económico-sociais; (Hist.)
- Identificar causas da pobreza e das desigualdades sociais;
(Geog., Fil.)
- Promover uma atitude de denúncia e de luta contra a
pobreza e a injustiça; (Geog., Fil.)
- Valorizar a necessidade de globalização da solidariedade;
(Fil.)
- Mobilizar critérios éticos perante a atividade publicitária;
(Econ., Fil., Geog.)
- Apresentar a visão cristã da economia e da sociedade na
opção pelos pobres e no cuidado da natureza; (Econ., Fil.,
Geog.)
- Assumir compromissos em ordem à construção de uma
economia mais justa. (Fil.)

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

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)

- saber questionar uma situação;
- organizar questões para terceiros, sobre
conteúdos estudados ou a estudar;
- interrogar-se sobre o seu próprio
conhecimento prévio;
Promover estratégias que impliquem por
parte do aluno:
- ações de comunicação uni e bidirecional;
- ações de resposta, apresentação, iniciativa;
- ações de questionamento organizado;
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;
- descrever processos de pensamento usados
durante a realização de uma tarefa ou
abordagem de um problema;
- considerar o feedback dos pares para
melhoria ou aprofundamento de saberes;
- a partir da explicitação de feedback do
professor, reorientar o seu trabalho,
individualmente ou em grupo;

Comunicador (A, B, D, E, H)

Autoavaliador (transversal às
áreas)

Oliveira de Azeméis, 3 de outubro de 2018
O/A Professor
Joaquim Ferreira
O/A Coordenador(a) de Área disciplinar
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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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