Algumas questões...

A Proposta Pedagógica e os Valores:
1.º ciclo:

Que valores dão mais sentido à minha vida?
Haverá uma forma de viver o amor, a , a afetividade, a liberdade, o meu projeto de vida,
que me torne mais pessoa?
Como é que a mundividência cristã influenciou os valores da civilização europeia e a
transformação das sociedades?
Num contexto de diversidade religiosa, o que
nos distingue e o que nos aproxima?

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

3.º Ciclo:
Quais os contributos das várias tradições religiosas para o diálogo, a paz e a tolerância?
O que os juízos morais formados a partir de
critérios cristãos oferecem à formação da personalidade e o que os distingue da aplicação
de outros critérios e normas?
Como se coadunam os conceitos de liberdade
(e cooperação de liberdades), livre arbítrio,
autonomia, heteronomia e bem comum?
O que significa ter uma consciência bem for-

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 e namoro, projeto de vida

Ensino Secundário:
Dimensão da Educação Religiosa—A religião como modo de
habitar e transformar o mundo, arte cristã, Igreja—
comunidade dos 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

mada?

Pedido (por parte dos pais) de uma educação que tenha em conta os valores humanos e cristãos

EMRC:
Um serviço à Pessoa, às
Famílias e à Sociedade

•

A disciplina tem programa e manual de
acordo com o ano de escolaridade.

•

A disciplina de E.M.R.C. não vem substituir a catequese. A catequese é o ensino específico da Igreja para aqueles
que, numa comunidade local (paróquia)
querem celebrar e aprofundar a relação com Deus através da participação
do culto e do conhecimento da bíblia e
da doutrina.

Algumas atividades que se desenvolvem
na disciplina:
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Inter Escolas Diocesano

A disciplina de E.M.R.C. procura ajudar
o seu educando a conhecer-se. Coloca
um desafio: ser diferente, para tornar
o mundo melhor!

Visitas de
Estudo

Testemunhos
de vida
com
Sentido!
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EMRC :UMA OPÇÃO COM SENTIDO!
É uma disciplina do Sistema de
Ensino que decorre na Escola.
Tem uma abordagem crítica e
sistemática dos valores que integram a construção da pessoa
e da sua participação plena na
sociedade, em ordem a uma cidadania plena, segundo a perspetiva cristã.

Apresenta-me aos teus amigos e aos teus Pais!
Vou-te

mostrar

desenvolvemos!

Fátima, Inter
Escolas do 1º
ciclo

algumas

atividades

que

E ainda...

- Conhecer a tua pessoa e a tua cultura, e
nela encontrares a chave para o teu viver;
Fazer opções livres, mas responsáveis;
- Descobrir a tua identidade;
- Interiorizar na tua vida valores e atitudes que dão sentido à vida;
- Integrar no teu crescimento a procura
da solução para os problemas da sociedade.
Então, a partir de
agora seremos companheiros de viagem!

EU POSSO AJUDAR-TE
SER MAIS E MELHOR!
Se queres:

A



Crescer na tua maturidade
crítica, pessoal e social;



Ter uma “visão cristã” sobre TI, sobre o mundo e
sobre
as
experiências
significativas do viver hu-

