Secretariado Nacional da Educação Cristã
Departamento da Educação Moral e Religiosa Católica

A narrativa dos acontecimentos de Fátima* – 2º Ciclo (1ª de 2 aulas)
Sumário: Os acontecimentos de Fátima em 1917 e a sua mensagem de Esperança e de Paz.
Metas

Objetivos

Conteúdos

B. Construir uma chave
de leitura religiosa da
pessoa, da vida e da
história.

1. Compreender a
atualidade da Mensagem
de Fátima.

- A importância da Mensagem de Fátima para os dias de hoje.

A. Compreender o que
são o fenómeno religioso
e a experiência religiosa.

2. Reconhecer em Jesus a
nova Aliança de Deus
com a Humanidade.
3. Identificar as figuras do
Advento

- Maria, a Mãe de Jesus. (UL2 – 5ºano)
. Deus revela-se na história pelo SIM de Maria.
. Ela é Intercessora entre Deus e os homens.
. É a Mãe atenta que nos conduz para Jesus.
. Maria e as suas diferentes invocações e aparições no mundo.

G. Identificar os valores
evangélicos.

P. Identificar o
fundamento religioso da
moral cristã.

4. Promover o valor da
esperança na sociedade
de acordo com a
mensagem de Jesus
- Jesus veio para nos salvar: o significado da esperança cristã (UL2
– 5ºano)
. As aparições e os sinais sobrenaturais são manifestações de Deus,
através de mediações (Maria, o anjo, os milagres, os pastorinhos).
. No meio das dificuldades, tornam presente a mensagem que
Jesus revelou: o amor do Deus que é Pai leva os homens a
converterem-se e a confiarem-lhe a sua vida.
. Os acontecimentos de Fátima em 1917.
. A mensagem de Fátima é uma mensagem de Esperança e de Paz.
Faz um apelo à conversão e à mudança de vida, conduz-nos ao
coração do Evangelho, que é o sermos pessoas novas, tendo como
modelo Jesus.

Estratégias/Situações de Aprendizagem
Acolhimento.
Registo do Sumário.
Partindo da observação da Imagem A, do Anexo I e da
leitura do texto retirado da Carta Pastoral da CEP (pág.
2), diálogo com os alunos sobre a importância de
celebrarmos o Centenário dos acontecimentos de
Fátima. (5 min).

Recursos

Anexo I

Leitura do texto da pág. 2 salientando as ideias chave
sobre o papel de Maria na História da Salvação. (4
min)

Anexo I

Projeção do PowerPoint acompanhada da realização
da atividade 1 do anexo I.
Em diálogo conjunto salienta-se a diversidade de
títulos atribuídos a Nossa Senhora no Mundo. (6 min)
Como conclusão, Realização da Proposta de atividade
2, do anexo I. (2 min)

PowerPoint
(Anexo II);
Anexo I

Exploração da barra cronológica dando relevo aos
acontecimentos ocorridos em Fátima até 1917 e às
pessoas neles envolvidos. (20 min)
Realização da atividade 3 do Anexo I. (3 min)

Prezi (Anexo III)
Anexo I

Como conclusão, leitura do texto da pág. 5 do anexo I.

Anexo I

Lançamento da atividade 4 do anexo I como tarefa
para realizar em casa. (2 min)

Anexo I

Anexo I

Síntese: Maria, Mãe de Jesus, é mediadora entre Deus e os homens. As suas aparições são revelações do amor de Deus que nos levam a confiar-Lhe a nossa vida. A mensagem de
Fátima, é uma mensagem de Esperança e de Paz. Faz um apelo à conversão e mudança de vida que conduz ao coração do Evangelho.
* Esta temática está presente na(s) unidades(s) letiva(s): 2 – 5º ano

