Planejamento Anual
Componente Curricular: Ensino Religioso

Ano: 1º EM

Ano Letivo: 2017

Professor(s): Emilia Maria

OBJETIVO GERAL
Proporcionar a comunidade educativa o reconhecimento do valor da vida, respeitando os direitos
humanos, visando a construção de uma sociedade justa e solidária, trilhando o caminho do coração,
com Maria, exemplo de amor.
1. Competências:
Promover uma Educação fundamentada em valores cristãos, contribuindo para a formação do
ser humano, a fim de que atue na sociedade de forma, justa e compassiva, criativa e empreendedora.
2. Habilidades:


Possibilitar ao educando um conhecimento de sua própria história e de seu relacionamento com
os outros, reconhecendo que suas experiências de relacionamento e convivência aguçam o
espírito fraterno e sua auto-estima;



Descobrir o valor e a importância de partilhar amizade no grupo e fora dele, valorizando o
relacionamento consigo, com o outro e com Deus;



Perceber que o respeito ao outro é essencial para um bom relacionamento;



Possibilitar o educando a reflexão sobre a pessoa humana, como ser capaz de atribuir sentido
ás coisas, ao mundo e à vida. Tendo em vista o uso da liberdade com responsabilidade;



Capacitar o educando para formar uma concepção moral e ética do ambiente que o cerca;



Proporcionar ao educando uma formação humana, valorizando-o e auxiliando-o a descobrir-se
com um ser universal, chamado a viver em uma sociedade particular em que deve desempenhar
o seu papel de agente transformador em prol de uma sociedade mais justa e fraterna;



Identificar Maria como exemplo de humildade, simplicidade, doação, obediência, serviço.



Valorizar os dons de cada um e ajudar a descobrir os dons dos outros, com alegria e sem
competição;



Refletir sobre a vocação de cada um e as diversas maneiras de marcar presença no mundo;



Reconhecer a importância de todas as profissões;



Reconhecer o ambiente familiar como lugar de vida, espaço para o exercício da união da
colaboração e respeito mútuo;
Compreender que cada família é um grupo e como tal, cada membro é diferente do outro;



Refletir sobre os direitos e deveres de cada membro familiar;



Identificar as religiões sapienciais, como surgiram, cada qual com sua doutrina, crenças ritos e
símbolos.



Reconhecer as religiões proféticas, respeitando seus ritos e crenças;



Perceber que diferentes religiões existem, mas que todos constroem um sentido para a vida das
pessoas envolvidas com elas;



Identificar os diferentes movimentos religiosos, não se deixando levar por oportunistas;



Reconhecer a grandeza do amor de Deus, que se manifesta através do nascimento de Jesus, e
resgatar o sentido fundamental do Natal;



Demonstrar sentimento de amor e fraternidade para com o próximo.

Conteúdo
1º
- Campanha da Fraternidade;

x

- Conhecer-se e conhecer os outros

x

- Comprometer-se com o outro;

x

- A liberdade;

x

- Realização humana;

x

Trimestre
2º

- Maria, Nossa Senhora do Sagrado Coração;

x

- Vocação e profissão;

x

- Casamento e família;

x

- Religiões sapienciais.

x

3º

- Religiões proféticas;

x

- Grupos não cristãos;

x

- Emanuel – Deus conosco;

x

