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

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS – 6º ANO

APRENDZAGENS ACADÉMICAS
O aluno...
6. º ANO

 Reconhece a pessoa como ser único que vive em relação com os outros.
 Identifica as diferentes dimensões da pessoa valorizando a relação com o
transcendente.
 Promove a autenticidade como fidelidade ao próprio projeto (vocação).
 Identifica os direitos fundamentais da pessoa e da criança, a partir da
noção de dignidade humana.
 Conhece organizações católicas que trabalham pela promoção da dignidade
humana.
 Percebe como o elemento fulcral da mensagem cristã é o caráter pessoal
da relação de Deus com cada ser humano.
 Promove as condições para que cada um viva como a pessoa que é.
 Reconhece a relação com Jesus de Nazaré como o centro da identidade
cristã.
 Identifica o Deus misericordioso, anunciado por Jesus, como núcleo central
da mensagem cristã.
 Compreende, pela interpretação de textos bíblicos, qual foi a missão de
Jesus, o Filho de Deus.
 Reconhece a Ressurreição de Jesus como vitória da Vida sobre a morte.
 Mobiliza o valor da vida na orientação do comportamento em situações do
quotidiano.
 Descobre o significado simbólico-religioso dos alimentos e da refeição.
 Reconhece situações sociais nas quais esteja patente a injusta distribuição
dos bens.
 Identifica instituições nacionais e internacionais vocacionadas para a
eliminação da fome.
 Reconhece o valor da solidariedade.
 Reconhece nos relatos da Última Ceia o seu significado essencial para a
mensagem cristã.
 Toma consciência de que a partilha dos bens supõe a partilha de si.
 Valoriza a atitude de voluntariado.
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APRENDZAGENS SOCIAIS
O aluno...
TODOS OS ANOS
DE
ESCOLARIDADE

Responsabilidade

 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.
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