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PLANIFICAÇÃO ANUAL DE 6º ANO 

TEMA/ 

DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (AE) 

PERFIL DO ALUNO DOS CENTROS EDUCATIVOS 

DAS IRMÃS DOROTEIAS (PA) 
TEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A PESSOA 

HUMANA 

 
 
 
 
 
 
 
Conhecer o conceito de pessoa e a sua etimologia  
  
Distinguir as diferentes dimensões da pessoa: física intelectual, moral, 
emocional, social e religiosa  
 
 Identificar como elemento fulcral da mensagem cristã o caráter pessoal da 
relação de Deus com cada ser humano  
 
Interpretar o conceito de dignidade humana  
 Descobrir as organizações que trabalham pela promoção da dignidade 
humana  
 
 Assumir os direitos fundamentais da pessoa e da criança 

1.PROTAGONISTA DA PRÓPRIA VIDA 
 

1. AUTENTICO 
1.1. É verdadeiro, genuíno, coerente. 
1.2. Reconhece-se como ser único. 
1.3. Toma decisões coerentes com os seus valores e crenças. 
1.4. Respeita o outro e o diferente. 
 
2. AUTÓNOMO 
2.4. Expressa as suas necessidades e pede ajuda sempre que 
necessário. 
2.6. Cuida de si, do seu corpo e do seu espírito. 
 
3.CONFIANTE 
3.1. É confiante, resiliente e persistente. 
3.2. É entusiasta e motivado para aprender. 
3.4. Sabe-se uma pessoa amada por Deus, vivendo de forma tranquila 
e simples. 
3.5. Tem uma atitude positiva e construtiva, autorregulada. 
3.6. Reconhece os aspetos positivos em si e nos outros, valorizando 
os dons que gratuitamente recebe. 
3.7. Vive atento ao outro e às suas necessidades e entusiasma os 
outros na concretização dos seus projetos de vida. 
 
4. - CONSCIENTE 
4.1. Conhece-se a si e aos que o rodeiam. 
 
5- COMPETENTE 
5.1. Tem uma visão alargada e prospetiva sobre a realidade. 
 
B. AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 
2. RESPONSÁVEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º e 2º 

Períodos 
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2.5. Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, 
prevendo e avaliando o impacto das suas ações. 
 
3. COOPERANTE 
3.1. É uma pessoa próxima e capaz de interação respeitadora, 
construtiva e colaborativa com os outros. 
3.2. É capaz de trabalhar em equipa. 
3.3. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 

 

 

 

 

 

2. JESUS, 

MODELO DE 

PESSOA 

HUMANA 

 

Identificar Jesus Cristo como um marco na história  

 

 

  

Identificar como elemento fulcral da mensagem cristã o Deus misericordioso  

 

  

Interpretar, a partir das narrativas bíblicas, os dados histórico-sociais da 

morte e ressurreição de Jesus  

 

 

Assumir o valor da vida em situações do quotidiano  

 

 
1-AUTÊNTICO 
1.1 É verdadeiro e coerente. 
1.2 Reconhece-se como ser único. 
1.4 Respeita o outro e o diferente. 
 
3 -CONFIANTE 
3.2 É entusiasta e motivado para aprender. 
3.4 Sabe-se uma pessoa amada por Deus, vivendo de forma tranquila 
e simples. 
3.5 Tem uma atitude positiva e construtiva. 
Reconhece os aspetos positivos em si e nos 
outros, valorizando os dons que gratuitamente 
recebe.  
 
B.AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 
 
1 – COMPASSIVO 
1.2 É capaz de sair de si e ir ao encontro dos outros (sobretudo dos 
mais necessitados). 
 
2- RESPONSÁVEL 
2.5 Manifesta consciência e responsabilidade social, prevendo e 
avaliando o impacto das suas ações. 
 
3- COOPERANTE 
3.3 Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

3º Período 

 

 


