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Unidade curricular Modelos e Práticas Catequéticas 
Docente responsável  Luís M. Figueiredo Rodrigues 
Outros docentes  ------ 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

1. Compreender a educação da fé no processo de Evangelização; 
2. Abordar e conhecer as linhas fundamentais de reflexão dos documentos catequéticos contemporâneos; 
3. Compreender a catequese como serviço à Iniciação Cristã; 
4.  Distinguir a natureza, finalidade e tarefas da catequese; 
5. Refletir sobre a educação da fé na escola. A sua natureza, sentido, objectivos e tarefas principais; 
6. Saber o que é o Catecumenado e suas implicações para a pedagogia da fé; 
7. Valorizar a identidade do catequista e do educador da fé, e cuidar da sua formação. 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

1. Understand the education of faith in the process of evangelization; 
2. Know the main lines of reflection of contemporary catechetical documents; 
3. Understand catechesis as a service to Christian Initiation; 
4. Distinguish the nature, purpose and tasks of catechesis; 
5. Reflect on the education of faith in school. Its nature, direction, objectives and main tasks; 
6. Know what the catechumenate and its implications for the pedagogy of faith; 
7. Reflect on the identity of the catechist and educator of the faith, and their formation. 
 
 
Conteúdos programáticos 

1. Fundamentos teológicos e fontes da catequese. A Revelação e a sua transmissão 
2. Iniciação Cristã 
3. Natureza e identidade da catequese como serviço de Iniciação Cristã 
4. Educação da fé e pastoral escolar: Lugares e funções eclesiais da iniciação cristã (paróquia, família, escola, catequese, 
EMRC) 
5. Mensagem evangélica. A catequese e a educação cristã transmitem a fé da Igreja 
6. Catecismo da Igreja Católica, Catecismos locais e materiais catequéticos 
7. Pedagogia da fé 
8. A Catequese na Igreja particular 
9. O Directório Geral da Catequese 
 
Syllabus 
 
1. Theological foundations and sources of catechesis. Revelation and its transmission 
2. Christian Initiation 
3. Nature and identity of catechesis as Christian Initiation of service 
4. Education of faith and pastoral school: Places and ecclesial functions of Christian initiation (parish, family, school, 
catechesis, EMRC) 
5. Gospel message. Catechesis and Christian education convey the Church's faith: some approaches and viewpoints 
6. Catechism of the Catholic Church, local catechisms and catechetical materials 
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7. Pedagogy of faith 
8. Catechesis in the particular Church 
9. The General Directory for Catechesis 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

A compreensão da educação da fé no processo de Evangelização e o conhecimento das linhas fundamentais de reflexão 
dos documentos catequéticos contemporâneos alcança-se com a reflexão sobre o DGC e sobre a fundamentação 
teológica da catequese 
A compreensão da catequese como serviço à Iniciação Cristã atinge-se com a explicitação da natureza da iniciação cristã 
e da especificidade da pedagogia da fé. Esta dinâmica gera as sinergias necessárias para os alunos conseguirem 
distinguir a natureza, finalidade e tarefas da catequese 
 
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

The understanding of faith education in the evangelization process and knowledge of the fundamental lines of reflection 
of contemporary catechetical documents can be reached with the reflection on the DGC and the theological foundation 
of catechesis 
The understanding of catechesis as a service to Christian Initiation is reached with the explanation of the nature of 
Christian initiation and the specificity of the pedagogy of faith. This dynamic generates the necessary synergies for 
students unable to distinguish the nature, purpose and tasks of catechesis, as well as other programmatic content. 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O método de ensino privilegia o debate. Tratando-se de um seminário, o docente começa por uma explicação sumária 
das diversas questões. Os alunos escolhem um tema de investigação e realizam as pesquisas necessárias, com o auxílio 
do docente. Apresentam, também, os resultados das suas pesquisas em contexto de sala de aula. 
As apresentações do docente e dos alunos têm como objetivo contextual favorecer a reflexão crítica dos alunos e à 
aquisição de uma compreensão mais detalhada dos conceitos. 
A avaliação terá um componente contínua (30%), que avalia a qualidade das intervenções dos alunos, registados na 
plataforma; e a elaboração de um trabalho final (70%), onde demonstra a investigação realizada.  
 
Teaching methodogies (including evalution)  

The teaching method focuses the debate. In the case of a academic seminar, the teacher begins with a brief explanation 
of the various issues. Students choose a research topic and carry out the necessary research, with the help of teachers. 
They must also have the results of their research in the classroom context. 
The presentations of teachers and students have the contextual objective is to promote critical thinking of students and 
the acquisition of a more detailed understanding of the concepts. 
The evaluation will have a continuous component ( 30%), which evaluates the quality of the interventions of the 
students registered on the platform; and the preparation of a final paper (70%), which demonstrates the investigation . 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

A metodologia de ensino, privilegia a interação entre o docente e os alunos, e dos alunos entre si. Da reflexão inicial 
sobre os conceitos nucleares do programa e da reflexão e discussão que cada alunos faz do tema escolhido, em 
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articulação com evocação de experiências das diversas igreja locais, surge o interesse do alunos por compreender mais e 
melhor os conteúdos programáticos. 
A redação de um trabalho sobre o tema escolhido pelo aluno, permite-lhe desenvolver a sua capacidade de reflexão 
teológica e de produção de pensamento próprio. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

The teaching methodology focuses on the interaction between teacher and students and among students. The initial 
reflection on the nuclear program concepts and the reflection and discussion that each student is the theme chosen in 
conjunction with evocation of experiences of various local church, the students interest arises more and better 
understand the syllabus. 
The drafting of a paper on the theme chosen by the student, allows you to develop your theological reflection capacity 
and production of own thinking. 
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