Secretariado Nacional da Educação Cristã
Departamento da Educação Moral e Religiosa Católica
A narrativa dos acontecimentos de Fátima* – 2º Ciclo (2ª de 2 aulas)
Sumário: A importância da mensagem de Fátima no decurso dos últimos 100 anos. O que implica, para o cristão, Ser Peregrino.
Metas

Objetivos

Conteúdos

Estratégias/Situações de Aprendizagem

Recursos

O docente fazendo uso do da recolha da atividade 5 e dos
conteúdos da aula anterior, salienta as palavras-chave sobre
a narrativa de Fátima registando-as no quadro. (10 min)

Quadro

- Palavras-chave sobre a mensagem de Fátima:
PAZ, ESPERANÇA, CONVERSÃO, PEREGRINO, MARIA, JESUS…
G. Identificar os
valores evangélicos.

1. Verificar quais são as
fragilidades e as ameaças
à fraternidade.

- O mal, fragilidade e ameaça à fraternidade, que vai contra a
dignidade e a felicidade da pessoa (UL 4 – 5º ano)
. A Iª guerra mundial e a situação social, política e económica:
do mundo e de Portugal – 1917.
. Alguns acontecimentos mais marcantes dos últimos 100
anos, no mundo (guerra, violência, fome…).

Com o recurso da Barra cronológica, do conteúdo do texto “
Bênção e interpelação para o mundo inteiro” e da
observação da imagem da pág. 6, o docente salienta os
principais acontecimentos no mundo, nos últimos 100 anos,
em especial os que revelam o problema da guerra, da
violência e da fome. (10 min)

Prezi (Anexo III)
Anexo I

P. Identificar o
fundamento religioso
da moral cristã.

2. Promover o valor do
perdão na construção
quotidiana de um mundo
fraterno.

- Dimensão moral e volitiva da pessoa: distinção entre bem e
mal, escolha; vontade e compromisso; (UL 1 6º ano).
. A importância de Fátima para o mundo, ao longo dos últimos
100 anos reconhecida por diferentes Papas.
. S. João Paulo II, modelo de peregrino que sabe agradecer e
perdoar.
. A mensagem de Fátima leva os cristãos a escolherem um
modo de vida que transforma o mundo pela Paz, Alegria e
Verdade.

Com a ajuda da Barra cronológica, destaca os
acontecimentos relacionados com alguns Papas salientado a
figura de S. João Paulo II. (10min)
Em diálogo estabelece-se a relação das palavras-chave sobre
a narrativa de Fátima com os acontecimentos analisados. (10
min)

Prezi (Anexo III)

N. Promover o bem
comum e o cuidado
do outro.

3. Promover o valor da
esperança na sociedade
de acordo com a
mensagem de Jesus.

Quadro

- A construção de uma sociedade mais justa, humana e Realização da atividade 5, explicitando o que implica ser
Anexo I
responsável de acordo com a proposta de Jesus (UL 2 5º peregrino, como consequência das aparições e respetiva
Ano).
mensagem. (10 min).
. Para o cristão, o peregrino é aquele que caminha na
Esperança. Com a ajuda de Maria, quer conhecer melhor Com a ajuda da síntese final, pág. 8, reforço das principais
Anexo I
Jesus, amando os outros como Ele amou.
ideias sobre a mensagem de Fátima e sua implicação na vida
. O exemplo de vida dos pastorinhos e de S. João Paulo II dos Cristãos.
ensina-nos a mudar as nossas atitudes. O Peregrino é:
PACIFICADOR, VERDADEIRO, RESPONSÁVEL, RESPEITADOR,
AMIGO, ALEGRE, CUIDADOSO, SINCERO, CORAJOSO.
Síntese: Ao longo de 100 anos, a mensagem de Fátima, tem marcado a vida de muitas pessoas e a comunidade, em geral. Os apelos de Nª Srª de Fátima à oração, à conversão e à Paz são valores para os
cristãos de hoje. O exemplo de vida dos pastorinhos e de S. João Paulo II, ensina-nos a ser verdadeiros, a ser construtores da paz e a saber partilhar com os mais pobres. Para os cristãos, estes valores
são vividos pelos peregrinos, aqueles que caminham na Esperança e procuram conhecer Jesus, com a ajuda de Maria, amando mais os irmãos.

* Esta temática está presente na(s) unidades(s) letiva(s): UL 1 – 5º; UL 4 – 5º; UL 1 – 6º.

