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PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS – 7º ANO
APRENDZAGENS ACADÉMICAS
O aluno...
7. º ANO





























Questiona a origem, o destino e o sentido do universo e do ser humano.
Conhece as narrativas bíblicas da criação relatadas no Génesis.
Percebe a mensagem fundamental das narrativas bíblicas do Génesis.
Conhece textos sagrados de outras tradições religiosas sobre a temática da
origem da vida.
Conhece o exemplo de S. Francisco de Assis.
Toma consciência de como pode colaborar na obra da criação.
Questiona a dimensão religiosa do ser humano.
Percebe qual a função da religião na vida das pessoas.
Identifica várias manifestações religiosas.
Identifica o núcleo central constitutivo da identidade das religiões
abraâmicas.
Reconhece a mensagem essencial do cristianismo através da interpretação
de textos bíblicos.
Identificar os princípios éticos comuns das várias religiões que permitem o
diálogo inter-religioso.
Compreende o ciclo da vida humana.
Identifica a adolescência como relevante na construção da pessoa.
Conhece as várias dimensões da personalidade humana.
Descobre a importância da família, da escola e do meio na adolescência.
Identifica as mudanças que ocorrem na pessoa durante a adolescência.
Identifica as preocupações sentidas pelos adolescentes.
Valoriza o contributo do diálogo e do grupo de amigos para a resolução de
problemas no seu processo de crescimento.
Conhece a mensagem cristã sobre a felicidade e a realização pessoa.
Valoriza a paz como valor orientador da comunidade humana.
Interpreta criticamente episódios históricos e factos sociais relacionados
com a falência da paz.
Reconhece que o direito à paz é universal e deriva da igual dignidade de
todos os seres humanos.
Conhece personalidades distinguidas com o prémio Nobel da Paz.
Conhece instituições de promoção da paz no mundo.
Identifica a paz como elemento essencial da identidade cristã a partir de
textos bíblicos.
Identifica o papel das religiões na construção da paz.
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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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