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Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica 

 

Caros amigos 
 
Está a chegar o momento das matrículas na disciplina de EMRC.  
Saber muitas coisas, ter ao nosso dispor muita informação — como aquela que 
é oferecida pelas diferentes disciplinas estudadas — não é suficiente para crescer 
como homens e mulheres dos nossos dias. 
A disciplina de EMRC ajuda a questionar e a procurar respostas. Ajuda a encontrar 
o sentido da existência; ajuda a encontrar no outro o rosto de Deus; ajuda a 
encontrar, em Jesus Cristo, o Deus a quem podemos encontrar, com quem 
podemos falar, porque é próximo de todos nós: é o Deus feito homem!  
É por isso que a EMRC é diferente da catequese. Trata-se de procurar uma síntese 
entre o que aprendemos nos vários momentos da escola, quem somos e o que 
queremos ser. E isso é essencial para o crescimento de qualquer pessoa! 

+ Nuno, Bispo do Funchal 
   

 

 

Hoje, os desafios e crises provocadas pelo COVID19, faz sentido, na escola, uma disciplina que 

ajude os alunos a melhor compreender o mundo e o essencial da vida humana. É importante 

formar homens e mulheres livres, capazes de opções de bem e de felicidade, bem como 

proporcionar ferramentas para viver o dia a dia com amor, confiança e esperança. 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) é uma disciplina curricular1 

lecionada num tempo semanal de 45 minutos, sendo de oferta obrigatória e de frequência 

facultativa, deverá ser devidamente autorizada pelos pais e/ou encarregados de educação. 

Trata-se de uma disciplina oferecida a todos os alunos, independentemente da sua diversidade 

de crenças e opções religiosas. 

O programa da disciplina tem por base os documentos curriculares em vigor, nomeadamente as 

aprendizagens essenciais2 e o Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória.  

As estratégias usadas em sala de aula são diversificadas, optando-se por um método de ensino 

e aprendizagem que passa pela descoberta, pesquisa e experiência pessoal e familiar, num 

ambiente alegre e de proximidade. 
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A sequência de unidades letivas, abordadas em consonância com a faixa etária e a capacidade 

reflexiva, pretende levar os alunos à estruturação do agir ético e moral, a partir da visão cristã 

da vida. 

Deste modo, os temas de EMRC incidem:  

 

1º Ciclo do Ensino Básico 

1º ano de escolaridade: Ter um coração bondoso; Jesus nasceu; Crescer em família; Cuidar da 
natureza. 
2º ano de escolaridade: Ser amigo; A Mãe de Jesus; A Páscoa dos cristãos; Deus é Amor. 
3º ano de escolaridade: A dignidade das crianças; Ser solidário; Diálogo com Deus; A Igreja.  
4º ano de escolaridade: Ser verdadeiro; Crescer na diversidade; O perdão; A Bíblia. 

2º Ciclo do Ensino Básico 

5º ano de escolaridade: Viver juntos; Advento e Natal; A Famíli, Comunidade de Amor; Construir 
fraternidade. 
6º ano de escolaridade: A Pessoa Humana; Jesus, um Homem para os outros; A Partilha do Pão. 
 
3º Ciclo do Ensino Básico 

7º ano de escolaridade: As Origens; As Religiões; Riqueza e sentido dos afetos; A Paz Universal. 
8º ano de escolaridade: O Amor; Cristianismo em caminho; A liberdade; Ecologia e Valores. 
9º ano de escolaridade: Dignidade da Vida Humana; Deus, Mistério de Amor; O Projeto de Vida. 
 
Ensino Secundário 
Política e Ética Cristã; Valores e Ética do Cuidado; Economia e Desenvolvimento Integral; A 
Civilização do Amor; A Religião como Modo de Habitar e Transformar o Mundo; Vida com 
Sentido; A Comunidade dos Crentes em Cristo; a Arte Cristã; Amor e Sexualidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


