Caros pais/Encarregados de Educação,
Estamos a viver uma nova fase da nossa história em que a mãe natureza
parece querer dar fortes lições de vida a todos os seres humanos que habitam
este encantador planeta “Terra”. Sinais que apontam para grandes mudanças
em tudo, onde pobres/ricos, fracos/poderosos, temos o dever de saber
interpretar, de forma a que o nosso presente e o nosso futuro caminhe na
direção certa, ou seja, caminho do bem-estar e Felicidade.
Também as nossas escolas como lugar privilegiado de crescimento integral
dos vossos filhos foram e são convidados a participar nessas mudanças. Assim
sendo, também o desafio está lançado, não só aos pais/filhos como também
aos professores/alunos, onde todos juntos e unidos teremos de estar
recetivos a todas as novidades e surpresas que estão para chegar e que no dia
a dia nos despertam para o verdadeiro sentido daquilo que deveriam ser as
nossas vidas.
Como professor de EMRC (Educação Moral Religiosa Católica), gostaria de
vos falar um bocadinho desta disciplina e modelo de matrícula - Online – que
o ME este ano apresentou e que infelizmente não decorreu da melhor forma,
devido a fatores externos e que muitas vezes foram noticiados.
Nesta fase em que muitos pais pensam matricular os seus educandos nesta
disciplina (EMRC), gostaria de vos deixar algumas palavras.
Como é do conhecimento comum, a educação é um processo que permite o
desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano.
Educar, implica eleger como meta principal a construção de uma pessoa
autêntica e íntegra. Hoje mais do que nunca, é importante que estejamos ainda
mais atentos à educação dos nossos filhos e educandos, pois o Mundo, como
já foi anteriormente referido, está em profundas mudanças
A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, orienta os jovens na
definição de um projeto de vida. Independentemente da sua crença religiosa,
todos são bem-vindos a esta aula. Nesta sociedade em mudança, é necessário
dar aos jovens cenários de escolha, para que estes, com espírito crítico saibam
tomar decisões maduras e responsáveis. Dar ao aluno um espaço transparente
de orientação educativa onde este tem uma oportunidade de refletir sobre
várias temáticas: valores, projetos de vida, os problemas ligados à
adolescência que tanto os podem esclarecer. Alertá-los, orientá-los e ouvi-los,
são alguns dos objetivos desta disciplina. A religião numa abordagem histórica,
as questões sociais e os valores humanos, o sentido da vida e outros, irão
possibilitar aos vossos filhos um momento de reflexão e de diálogo.
A Educação Moral Religiosa Católica, propõe-se ser uma mais valia na
formação do vosso educando, porque a dimensão religiosa é fundamental para
conhecer um pouco da história e dar resposta à inquietação humana pelo
sentido da vida, na educação da consciência ética, tendo em conta o
desenvolvimento dos valores do amor, da paz, da justiça e da solidariedade,
devendo estes serem assumidos pela educação como fatores decisivos na
formação da personalidade.

No âmbito desta disciplina, além da abordagem de variados e importantes
conteúdos (Programa da disciplina) são igualmente realizadas várias atividades
como visitas de estudo, preparação de momentos festivos dentro da escola e
com a comunidade educativa, onde a música, dança, a boa convivência e
algumas campanhas de solidariedade fazem dela uma disciplina fundamental
no crescimento harmonioso da personalidade dos alunos.
A proposta de frequência desta disciplina (Educação Moral e Religiosa
Católica) é de caráter facultativo e oferta obrigatória em todas as escolas
públicas desde o 1° ciclo ao ensino Secundário.
Os interessados deverão, no processo da matrícula/atualização,
preencher a inscrição para o ano letivo 2020/2021 no respetivo espaço
para o efeito.
A todos aqueles que já costumam frequentar esta disciplina fico grato por saber
que faço parte das suas formações como futuros e verdadeiros Cidadãos. Para
aqueles que ainda nunca frequentaram esta disciplina, por favor venham ver
como ela funciona.
O professor de E.M.R.C
António Pereira
Por favor consulte estes links:
https://www.youtube.com/watch?v=2eM-A45M0LU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lac4pTzUA-k
https://www.youtube.com/watch?v=6Xi0f2FCaRM&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=0GINI8XZ4Vo&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=9h586lx4j80
https://www.youtube.com/watch?v=gDMUP9tn1OY
https://www.youtube.com/watch?v=767d6R6d3Ts

