Fórum de Educação Moral e Religiosa Católica

Descobrir a solidez da fé: Testemunho e missão do professor de EMRC

Fátima – 25, 26 e 27 de janeiro de 2013
Seminário do Verbo Divino
Na sequência do Plano de Atividades de EMRC do Secretariado Nacional da Educação
Cristã para 2012-2013, vimos dar continuidade à preparação do Fórum de EMRC de 2013,
«Descobrir a solidez da fé: Testemunho e missão do professor de EMRC», que se vai
realizar nos dias 25 a 27 de Janeiro de 2013.
A fim de que a participação neste fórum também possa ser valorizada para efeitos de
formação contínua dos professores de EMRC que o desejarem, solicitámos à entidade
responsável pela formação contínua a atribuição de 1 crédito, constituindo-se como entidade
formadora a Faculdade de Teologia - UCP (Lisboa) e como entidade promotora o
Secretariado Nacional da Educação Cristã.

OBJETIVOS
1. Refletir a educação cristã enquanto serviço à formação integral da pessoa humana.
2. Aprofundar a temática proposta pela Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina
da Fé para o ano 2012-2013 “descobrir a solidez da fé: urgência e missão”, no âmbito da
disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC).
3. Dar centralidade ao ano da fé proclamado pelo Papa Bento XVI, mediante o
aprofundamento da vivência e da proposta dos valores evangélicos no contexto da
disciplina de EMRC e pela abordagem dos documentos do Concílio Vaticano II, no 50º
aniversário da sua abertura.
4. Promover a inovação pedagógica na lecionação da disciplina de EMRC.
Informações:
i.
ii.
iii.

iv.

v.

A participação neste Fórum poderá ter em vista apenas a reflexão em torno das temáticas
apresentadas, ou também a obtenção de créditos, para os docentes de EMRC, devendo
os participantes assinalar a sua opção na ficha de inscrição (anexo III).
Os candidatos à creditação deverão ter em atenção os requisitos referidos no anexo II.
As reservas para alojamento deverão ser efetuadas pelos próprios, nos locais da sua
conveniência (sugestões no anexo IV). O SNEC poderá reservar as refeições no local dos
trabalhos, mediante a indicação dos participantes na ficha de inscrição, sendo aí de 9,00 €
o custo de cada refeição. Os encargos com alimentação e alojamento são, em qualquer
circunstância, da responsabilidade dos participantes.
As fichas de inscrição deverão ser enviadas para o secretariado diocesano, até ao dia
14 de janeiro de 2013, com o pagamento do montante respetivo aí mencionado (através
de cheque à ordem do SNEC) ou com o comprovativo de transferência bancária
efetuada para o SNEC, através do NIB 0035 0822 0006 3702 8305 5 (CGD).
Cada secretariado diocesano deverá enviar para o SNEC estes elementos, até dia 18 de
janeiro de 2013, após o que se consideram efetuadas as inscrições.
Dimas Pedrinho

Departamento de EMRC – SNEC
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ANEXO I
Fórum de EMRC 2013
PROGRAMA

Sexta-feira, dia 25 de Janeiro de 2013
16:00

Receção aos participantes.

17:00

Oração inicial - presidida por Sr. D. António Francisco dos Santos

17.30

Abertura – Sr. D. António Francisco dos Santos

18.00

A educação integral da pessoa humana - João Duque
Jantar

20:00
21:15

A educação integral da pessoa humana (cont); Diálogo com os
participantes.

Sábado, dia 26 de Janeiro de 2013
09:00

Oração da manhã

09.30
10.30

A especificidade da Evangelização em meio escolar - Elisa Urbano
Intervalo

10.45

A especificidade da Evangelização em meio escolar (cont.)

11.45

A especificidade da Evangelização em meio escolar – Debate

13.00

Almoço

14.30

A missão do professor de EMRC no contexto da escola atual - Fernando Moita

16.00

Intervalo

16.45

A missão do professor de EMRC no contexto da escola atual (cont.)

17.30

A missão do professor de EMRC no contexto da escola atual - Debate

19.00

Intervalo

19.30

Oração da tarde

20.00

Jantar

21.30

Serão cultural

Domingo, 27 de janeiro de 2013
09:00

Oração da manhã

09.30

Inovação e relação pedagógica - António Estanqueiro

10.30

Intervalo
2

10.45
12.00
13.00
14.30
15.30
16.30

Inovação e relação pedagógica (cont.)
Debate
Eucaristia
Almoço
Desafios à missão da disciplina e ao professor de EMRC: conclusões e
perspetivas – SNEC
Orientações para a elaboração do relatório individual de frequência da ação de
formação.
Encerramento – Sr. D. António Francisco dos Santos

ANEXO II

Fórum de EMRC 2013
CONDIÇÕES DE CREDITAÇÃO

Para esta formação foi solicitado 1 (um) crédito, para um volume de trabalho calculado em
vinte e cinco horas (25 H). Os candidatos à creditação deverão respeitar os seguintes
procedimentos:
1. Assiduidade: Assistir à totalidade dos momentos de formação.
2. Entregar um trabalho escrito, elaborado de acordo com os critérios definidos para
esse efeito.
3. Obter uma classificação mínima de 5 valores numa escala de 0 a 10, na avaliação da
frequência e do cumprimento das tarefas referidas no número anterior, sendo que às
diferentes classificações correspondem as seguintes menções: “Excelente” - de 9 a 10
valores; “Muito Bom” - de 8 a 8,9 valores; “Bom” – de 6,5 a 7,9 valores; “Regular” –
de 5 a 6,4; “Insuficiente” – de 1 a 4,9 valores. A classificação correspondente a
“Insuficiente” dará apenas direito a um certificado de presença nesta ação de
formação.
Critérios para a elaboração do trabalho escrito
O trabalho deverá ser redigido sob a forma de relatório individual, com uma extensão de 4 a
6 páginas A4, a 1,5 espaço entre linhas, para um tipo de letra “Times New Roman”, tamanho
12, devendo incluir os seguintes elementos:
I.
Síntese dos temas desenvolvidos no decurso do FÓRUM, com referência aos aspetos
que julga serem mais relevantes, e explicitando porquê.
II.
Referência a aprendizagens obtidas nesta formação a mobilizar para a prática
quotidiana do formando e sua justificação.
III. Sugestão de temas possíveis para futuras formações, a partir das abordagens feitas na
presente ação de formação e respetiva justificação.
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Notas:
1. A versão definitiva do trabalho deverá ser entregue até ao dia 9 de Fevereiro de 2013.
2. A equipa de formadores disponibiliza-se para acompanhar a elaboração do relatório dos
formandos que o desejarem, nos moldes a combinar durante os dias da formação.
3. A avaliação dos formandos será feita por um júri designado pela entidade formadora
(Faculdade de Teologia, UCP de Lisboa)
4. Prevê-se que os resultados das avaliações sejam divulgados até ao dia 15 de Abril de 2013.
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ANEXO III

Fórum de EMRC 2013
FICHA DE INSCRIÇÃO
Fórum de Educação Moral e Religiosa Católica

Descobrir a solidez da fé: Testemunho e missão do professor de EMRC
Fátima – 25, 26 e 27 de janeiro de 2013
Seminário do Verbo Divino

Nome: _______________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________
Código Postal ______/______ Localidade: __________________________
Telefone: _____________ TM: _______________ e-mail: _______________________
Diocese a que pertence: ___________________________________________________
Tipo de formação em que se inscreve:

□ Formação não creditada - 10 €

□

Formação creditada – 20 €

Solicita a reserva das seguintes refeições no Seminário do Verbo Divino:

□ Jantar, dia 25 □ Almoço, dia 26 □ Jantar, dia 26 □ Almoço, dia 27
O custo de cada refeição é de 9.00 €, a pagar no local diretamente ao Verbo Divino pelos
participantes.

Assinatura___________________________________________________________
__________________, ____ de __________ de ______
Ficha a enviar para o secretariado diocesano, até ao dia 14 de janeiro de 2013, com o

pagamento do respetivo montante (através de cheque à ordem do SNEC) ou com o comprovativo de
transferência bancária efetuada para o SNEC, através do NIB: 0035 0822 0006 3702 8305 5
(CGD)
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ANEXO III

Fórum de EMRC 2013
ALOJAMENTOS

A título facultativo, indicam-se os seguintes locais de alojamento em Fátima:
Seminário Verbo Divino
Telf. 249532173

Casa Nª Srª. das Dores
Telf. 249539606 (serv. alojam.)

Casa Nª Srª. do Carmo
Telf. 249539606

Seminário Coração de Maria
Telf. 249531169

Residência S. Tomás
Telf. 249533700

Hotel S. Nuno
Telf. 249530230

Hotel Sto. Amaro
Telf. 249530170

Hotel Pax (Consolata)
Telf. 249539400

Hotel Alecrim
Telf. 249539450

Hotel Vila Fátima
Telf. 249539010

Hotel 3 Pastorinhos
Telf. 249539900

Hotel Aleluia
Telf. 249531540

Hotel Fátima
Telf. 249530760

6

