Visualiza os vídeos:
EMRC - vídeo 1ºCEB
EMRC - vídeo 2º&3ºCEB
EMRC - vídeo Geral
A disciplina de EMRC, integrada no
Sistema Educativo, é o espaço privilegiado
para a aprendizagem dos
grandes valores da relação humana. Uma
vez
que,
permite
educar
para
o
desenvolvimento da consciência de valores,
dando a conhecer aos alunos uma
perspetiva ética sobre a vida, a pessoa
humana e a relação com os outros em sociedade, visando,
assim, a formação de cidadãos livres, responsáveis,
autónomos e solidários
Aos alUNos fica UMa palavra de estímULO para QUe olhem para
hoRIZOntes bem altos de realiZação pessoal. O confinamento limita o
movimento e a ação, mas não limita o pensamento e o sonho de ser
mais e melhor. A EMRC desafia cada UM de vocês a optar, a
permanecer e a constrUIr UM projeto de vida pessoal e UM MUndo com
sentido.
Colaboremos
todos
para
QUe
seja
possível
reencontramo-nos no próximo ano. Vem e vê!
Aos pais e encarregados de edUCAção UMa palavra de
reconhecimento pela confiança depositada no acompanhamento e
eDUcação dos seUS filhos. Uma formação integral e completa da
pessoa está envolvida pelo transcendente, por UMa visão religiosa da
vida. Nela e na realiZação plena da pessoa está concentrado o
programa e trabalho da disciplina de EMRC. Contem connosco!

A Proposta Pedagógica e os valores:
1º Ciclo:

Dimensão da Educação Religiosa – Natal, Páscoa, Igreja, Bíblia.
Dimensão ético-moral – Bondade, Amizade, Dignidade, Verdade, Perdão
Relação Humana – Família, Natureza, Solidariedade, Diversidade.
2º Ciclo:

Dimensão da Educação Religiosa – Advento e Natal; Jesus Cristo
Dimensão ético-moral – Fraternidade, Dignidade, Partilha, Justiça e
equidade
Relação Humana – Pessoa, Família Comunidade, Convivência, Serviço,
Voluntariado.
3º Ciclo:

Dimensão da Educação Religiosa – As Religiões, O Ecumenismo, O
Mistério de Deus
Dimensão ético-moral – A Paz, a Liberdade e o livre arbítrio, a Dignidade,
Ecologia e Valores,
Relação Humana – Afetividade, Origens e sentido da Vida. Amizade,
Namoro, Projeto de Vida.
Ensino Secundário:

Dimensão da Educação Religiosa – A religião como modo de habitar e
transformar o mundo, Arte Cristã, Igreja- Comunidade de crentes, Ciência
e Religião
Dimensão ético-moral – Valores e ética cristã, A civilização do Amor, Um
sentido para a Vida
Relação Humana – Política, ética e religião, Ética e Economia, Amor e
Sexualidade.
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