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Ficha da unidade curricular  

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Sacramentos: Fundamentos e Iniciação cristã 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

José Jacinto Ferreira de Farias 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

Proporcionar aos estudantes um conhecimento da temática sacramental, do ponto de vista duma noção geral dos 
sacramentos que possa aplicar-se cada um dos sete sacramentos, e uma introdução aos sacramentos da iniciação cristã, 
ou seja, o baptismo, o crisma e a eucaristia. 
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

(1000 caracteres incluindo espaços)  
 
 

 

Conteúdos programáticos 

O conteúdo programático da unidade curricular está organizado em duas partes distintas: a primeira que visa a 
apresentação da noção geral de sacramento e a segunda parte, o estudo dos três sacramentos da iniciação cristã: o 
baptismo, o crisma e a eucaristia. 

 

Syllabus 

 
 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

A organização do programa da unidade curricular decorre da própria natureza dos conteúdos programáticos, que a prática 
pedagógica tem comprovado.  
 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
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Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

A metodologia do ensino combina três momentos: a exposição teórica, segundo o modelo clássico no ensino superior; um 
momento de diálogo em aula, provocado pelas questões levantadas pelo estudante que elabora a acta, mas não só; e um 
momento de verificação, que consta de dois testes, correspondentes a cada uma das partes da unidade curricular. A 
avaliação final é feita a partir da média aritmética do resultado dos sois testes. 
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
 
 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

Esta metodologia tem-se manifestado adequada, sobretudo nestes últimos dois anos em que tem sido sistematicamente 
aplicada.  
 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

(3000 caracteres incluindo espaços) 
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