
 

 

 

ESCLARECIMENTO  

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA 

 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa (EMR) aparece no Decreto-Lei nº15/2018, no 

artigo 13ª, ponto 2, como uma disciplina curricular de oferta obrigatória por parte da escola:  

 “As matrizes curriculares-base inscrevem a Educação Moral e Religiosa como componente 

de oferta obrigatória e de frequência facultativa” 

É uma disciplina que integra o sistema educativo do 1º ao 12º ano de escolaridade, 

incluindo os cursos profissionais. (Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho) 

Sendo assim, no Agrupamento de Escolas de Parede, a disciplina de Educação Moral e 

Religiosa (EMR) é oferecida na confissão católica (EMRC) e na confissão evangélica (EMRE).  

A EMRC e a EMRE é uma disciplina curricular lecionada num tempo semanal, sendo de 

oferta obrigatória e de frequência facultativa, deverá ser devidamente autorizada pelos 

encarregados de educação.  

Esta inscrição, em uma destas disciplinas (EMRC ou EMRE), terá de ser feita no ato de 

matrícula ou da sua renovação, em cada ano letivo. 

Na matrícula em EMR (Educação Moral e Religiosa), o encarregado de educação ou o aluno 

maior de 16 anos, tem de explicitar a confissão religiosa (Católica ou Evangélica) que 

pretende. 

Trata-se de uma disciplina confessional, católica ou evangélica, não sendo necessário que 

o aluno professe uma fé.  

Está aberta a todos, uma vez que é um contributo que “responde às necessidades 

resultantes da realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso 

da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, 

autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana do trabalho”. (Lei nº 46/86 de 

14 de outubro, Lei de Bases do Sistema Educativo, Artigo 2.º, 4) 

 

Hoje mais do nunca, devido ao momento de dificuldade e crise provocada pelo COVID19, 

faz sentido, na escola, uma disciplina que ajude os alunos a melhor compreender o mundo 

e os valores essenciais ao Homem. Que os ajude a ser homens e mulheres livres, capazes de 

escolher caminhos de bem e de felicidade. Que os ajude a viver a Vida com Amor, Confiança 

e Esperança.  

 
 
Parede, 3 de junho de 2020 
As Professoras de EMRC e EMRE 


