AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO LOURENÇO – VALONGO
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Educação Moral e Religiosa Católica – 2º Ciclo

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS – 5º ANO

APRENDZAGENS ACADÉMICAS
O aluno...
5. º ANO

 Valoriza a mudança como condição do crescimento humano.
 Identifica na figura bíblica de Abraão o modelo de uma pessoa em caminho.
 Valoriza a diversidade dos membros de um grupo como um fator de
enriquecimento.
 Interpreta textos bíblicos sobre a Aliança.
 Reconhece os valores essenciais para a convivência pacífica com os outros.
 Reconhece que Deus é sempre fiel à sua Aliança.
 Interpreta textos bíblicos sobre a esperança de Israel.
 Reconhece em Jesus a nova Aliança de Deus com a Humanidade.
 Compreende o sentido do Advento.
 Identifica as figuras do Advento.
 Conhece a situação histórica do nascimento de Jesus.
 Compreende a necessidade de contribuir para uma sociedade de acordo
com a mensagem de Jesus.
 Reconhece as diferentes funções da família.
 Identifica o projeto de Deus para a família.
 Promove os valores do amor na vida familiar.
 Valoriza a participação de todos na vida em família.
 Reconhece a igual dignidade de todo o ser humano.
 Valoriza a comum filiação divina.
 Reconhece como modelo de vida a forma de viver das primeiras
comunidades cristãs.
 Verifica quais são as fragilidades e as ameaças à fraternidade.
 Identifica a perspetiva cristã sobre o perdão.
 Promove o valor do perdão na construção quotidiana de um mundo
fraterno.
 Compromete-se com a construção de um mundo mais fraterno
promovendo o bem comum e o cuidado do outro.
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APRENDZAGENS SOCIAIS
O aluno...
TODOS OS ANOS DE Responsabilidade
ESCOLARIDADE

 É assíduo e pontual.
 Cumpre as regras de trabalho.
 Apresenta o material necessário.

Empenho nas aprendizagens

 Realiza as tarefas propostas.
 Está atento nas aulas e participa.

Relações interpessoais

 Respeita o outro.
 Cumpre as regras de convivência.
 Revela responsabilidade social.

2

