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Unidade 
curricular/Curricular Unit 

Prática de Ensino Supervisionada e Relatório – Seminário de Acompanhamento 

Docente responsável / 
Responsible academic staff 

Francisco António Almeida Guimarães 

Outros docentes / Other 
academic staff 

José Eugénio Rodrigues Pereira 

 
Objetivos de aprendizagem  (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)/ Learning outcomes of the 
curricular unit  
 
- Mobilizar conhecimentos do âmbito das Ciências da Educação (Currículo, Desenvolvimento Curricular, Pedagogia, 
Didática) e de natureza teológica, com vista à análise crítica do Programa de EMRC enquanto currículo prescrito. 
 
- Caraterizar a problemática da identidade e relevância do Ensino Religioso Escolar na sua incorporação no Currículo 
Escolar, nomeadamente no Sistema Educativo Português. 
 
- Refletir criticamente sobre a identidade do Ensino Religioso Escolar, desde a lógica da distinção e complementaridade  
com a Catequese e a Pastoral Escolar. 
 
- Analisar criticamente modelos e paradigmas de implementação do Ensino Religioso Escolar, desde os princípios e 
fundamentos da Teoria Curricular e desde as orientações dos documentos eclesiásticos. 
 
- Assumir uma identidade profissional e autoral reflexiva e enquanto gestor e decisor curricular, na articulação e 
implementação local 
de um currículo e programa nacional. 
 
- Sensibilizar-se para a implementação de práticas de avaliação formativa, referidas a critérios objetivos e 
operacionalizadas 
por técnicas, processos e instrumentos fiáveis e adequados. 
 
- Capacitar-se para o exercício competente da missão de fazer aprender alguma coisa a alguém, como parte de um 
processo de personalização e socialização, críticas e reflexivas, dos aprendentes. 
 
- Mobilize knowledge of the scope of Educational Sciences (curriculum, curriculum development, pedagogy, didactics) and 
of theological nature, for the critical analysis of the EMRC program as prescribed curriculum. 
 
- Analyze models and deployment paradigms of Religious School Education with the principles and 
fundamentals of Curriculum Theory and with the guidelines of the ecclesiastical documents. 
 
- Assume a reflective professional and authorial identity, as a manager and as curricular decision-maker in a local 
Implementation and articulation of a national curriculum and program. 
 
- Raise awareness to the implementation of formative evaluation practices, referred to objective criteria, and 
operationalized 
by reliable and suitable techniques, processes and instruments. 
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- Qualify to the competent practice mission of teaching something to someone, as part of a students critical and reflective 
personalization and socialization process. 
 
Conteúdos programáticos/Syllabus 

- Identidade profissional docente / docente de EMRC: competência académica (científica e pedagógico-didática); 
competência  profissional, social e ética (idoneidade cívica e competências interpessoais; missão e funções); idoneidade 
eclesial (vocação e compromisso) 
 
- Sistema educativo aconfessional, políticas de ensino e ensino religioso; liberdade de ensinar e de aprender; currículo 
enquanto construto social e as aprendizagens necessárias e estruturantes; ensino religioso e história e cultura; ensino 
religioso e epistemologia; a Concordata 
 
- Ensino religioso escolar e catequese e pastoral escolar; o paradigma cristológico de Calcedónia: unidade na distinção 
 
- Currículo e elementos de desenvolvimento curricular: metas, finalidades, competências; objetivos, conteúdos e 
estratégias; 
recursos e avaliação 
 
- Avaliação: diagnóstica, formativa, sumativa, aferida; critérios de avaliação e sua operacionalização: indicadores, 
técnicas, 
Instrumentos, procedimentos. 
 
- Teaching professional identity / teaching EMRC: academic competence (scientific and pedagogical-didactic); 
professional, social and ethical competence (civic responsibility and interpersonal skills; mission and functions); eclesial 
responsability (vocation and commitment) 
 
- Aconfessional educational system, teaching and religious education policies; freedom of teaching and learning; 
curriculum 
as a social construct and the necessary and structuring learning; religious education and history and culture; religious 
education 
and epistemology; the Concordat 
 
- School religious education and catechesis and school pastoral; the Christological paradigm of Chalcedon: unity in 
Distinction 
 
- Curriculum and curriculum development elements: goals, aims, skills; objectives, content and strategies; 
resources and evaluation 
 
- Evaluation: diagnostic, formative, summative, measured; evaluation criteria and their implementation: indicators, 
techniques, 
instruments, proceedings. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
- Os conteúdos, enquanto “substância” dos objetivos e estes enquanto orientação, sentido e intencionalidade daqueles, 
(cor)respondem-se diretamente. Assim, os conteúdos abordados concretizam, corporizam e dão cumprimento aos 
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objetivos 
definidos; estes traçam a finalidade e apontam o caminho e a forma de organizar e sequencializar os conteúdos. 
 
- Contents while objectives "substance", and objectives as contents guidance, direction and intent are directly (cor)related. 
Thus, the contents accomplish, embody and fulfill defined objectives, objectives draw the intent and the shape and point the 
way to organize and chain contents. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)/ Teaching methodologies (including evaluation) 

- Metodologia fundamentalmente ligada ao regime de seminário: apresentação do enquadramento geral teórico dos 
conteúdos; trabalho de investigação e apresentação individual de aspetos parciais da temática 
 
- Debate crítico focalizado nas grandes questões em debate 
 
- Análise crítica e discussão sobre documentos, estudos, casos-problema e práticas docentes  
 
- Apresentação de reflexões pessoais, recensões, comentários críticos. 
 
- Methodology is mainly linked to the seminar procedure: presentation of general contents theoretical framework;  
Individual researching and presentation of partial thematic aspects 
 
- Critical debate focused on big issues under discussion 
 
- Critical analysis and discussion of documents, studies, case-problem and teaching practices 
 
- Presentation of personal reflections, book reviews, critical comments. 
 
 
 

Avaliação / Evaluation 
 
- Essencialmente contínua, privilegiando as vertentes diagnóstica, formativa e reguladora, com esclarecimento objetivo dos 
critérios, indicadores e níveis de desempenho para cada trabalho, apresentação, participação e desempenho, com 
sugestão de medidas e atividades de remediação e/ou correção, contribuindo assim para o desenvolvimento das 
aprendizagens 
 
- Com forte componente de autoavaliação e heteroavaliação, através da produção de um relatório sobre as aprendizagens 
realizadas, as dificuldades percecionadas, o grau de consecução dos objetivos pessoais e da unidade curricular, a 
participação fundamentada e documentada nos debates e o desempenho pessoais, a colaboração com os pares 
 
- Avaliação intermédia formalizada com vertente exclusivamente formativa e descritiva sobre os aprofundamentos teóricos 
realizados, em articulação com os orientadores das escolas, sobre os progressos realizados na prática letiva e o 
desempenho pessoal e profissional. 
 
- Avaliação final global, numa escala de 0 a 20 valores, sumativa e quantitativa, em articulação com os orientadores das 
escolas, sobre o nível de desempenho alcançado e o grau de consecução dos objetivos, apoiada em critérios e perfis de 
aproveitamento, resultando da média ponderada de todos aspetos do processo realizado. 
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- Os critérios de avaliação assentam na correção científica, no desempenho e na participação, na adequação aos objetivos 
e às metodologias. 
 
- Mostly continuous, focusing on diagnostic, formative and regulatory aspects, with objectiv clarification of criteria, indicators 
and performance levels for each task, presentation, contribution and performance, with suggestion of measures and 
remediation activities and / or correction, thus contributing to learning development. 
 
- Strong element of self-evaluation and peer-evaluation, by producing a report on acchived learning, on perceived 
difficulties, on achievement level of personal goals and of curricular unit goals, on reasoned and documented personal 
contribution in discussions and performance, cooperation with peers 
 
- Mid-term formal evaluation: exclusively formative and describing aspects about the acchieved theoretical insights, linked  
with schools supervisors on personal and professional progresses in teaching practice and performance. 
 
- Final global evaluation, on a scale of 0 to 20, summative and quantitative, linked with schools supervisors achieved level of 
performance and acchieved level of objectives, based on criteria and performance profiles, resulting from the balanced 
 average of all process aspects 
 
- Evaluation criteria are based on scientific correctness, personal performance and contribution, with adjustment to goals 
and methodologies. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
 
- As metodologias de ensino selecionadas permitem dar cumprimento aos objetivos definidos e aos correspondentes 
conteúdos de forma direta e adequada, pois permitem, por coerência e congruência, implementar, operacionalizar e 
desenvolver esses mesmos objetivos, sem ficarem aquém ou simetricamente ultrapassarem o seu âmbito e delimitação. 
 
- Tendo em conta o significado literal de cada verbalização, mas também a sua denotação técnico-científica, as 
metodologias concordam e adequam-se à intenção de todos os objetivos definidos. 
 
- Selected teaching methodologies allow to fulfill defined objectives and correlated contents directly and properly, because 
they allow, by consistency and congruence, to implement, operate and develop those same goals without fall short or  
exceed their scope and boundaries. 
 
- Regarding to literal meaning of each verbalization, end its technical and scientific denotation, the 
methodologies agree and suited with all defined objectives intention. 
 
Bibliografia de consulta/existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association) 

- Alberich, E. (2004). Educazione scolastica e azione ecclesiale.La distinzione tra insegnamento della religione nella scuola 
e catechesi della comunità cristiana. In Trenti, Z. (2004). Manuale dell’insegnante di religione. Competenza e 
professionalità  
- Angelini, G.(1990). Cultura e Morale nella Società Contemporanea. Realtà e responsabilitá della scuola. In Angelini,G. 
Cultura e Morale nella Società Contemporanea. Realtà e responsabilitá della scuola. Roma: Edizioni U.C.I.I.M. 
- Antúnez, S. (1997). Prólogo. In Carreras, L.; Eijo, P. et al.(1997). Cómo educar en valores. Materiales, textos, recursos 
yTécnicas (pp.13-15). Madrid: Narcea, S.A., De Ediciones. 
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- Artacho López, R. (1989). La enseñanza escolar de la Religión. Madrid: Promoción Popular Cristiana. 
- Carr, D. (1991). Educating the Virtues. An essay on the philosophica psychology of moral development and 
education.London: Routledge. 
- Carvalho, J. (2002). A educação cristã: saudosismo, utopia, ou futuro? Uma nota. Theologica 37: 1, 119-134. 
- Conferência Episcopal Portuguesa (2006) Educação Moral e Religiosa Católica. Um valioso contributo para a formação 
da personalidade. Pastoral Catequética, 5, 7-16. 
- Corbella, M. (2003). Los agentes en educación moral. In Corbella, M. Educación moral: aprender a ser, aprender a 
convivir(145-166). Barcelona: Ariel Educación. 
- Debray, R. (2002). Qu’est-ce qu’un fait religieux? Études 3973, 169-180. 
- Marques, R.(1997). Escola, Currículo e Valores. Lisboa: Livros Horizonte. 
- Marques, R.(1998). Ensinar Valores: Teorias e Modelos. Porto: Porto Editora. 
- Morante, G. – Educazione religiosa e disagio scolastico. In Trenti, Z. (2004). Manuale dell’insegnante di religione. 
Competenza e professionalità (429-437).Torino: Elledici. 
- Prenna, L. Insignamento della religione e catechesi: distinzione e complementarità (1989). Rassegna di teologia 30. 
- Secretariado Nacional da Educação Cristã (1981). Igreja, Educação, Escola. Lisboa : Secretariado Nacional da 
EducaçãoCristã.  
- Secretariado Nacional da Educação Cristã (2014). Programa de EMRC 2014. Moscavide: Secretariado Nacional 
daEducação Cristã. 
- Stenco, B. (2004). IRC e pastoral della scuola. In Trenti, Z. (2004). Manuale dell’insegnante di religione. Competenza e 
professionalità (406-417).Torino: Elledici. 
- Trenti, Z. (2004) Natura e finalità. In Trenti, Z. Manuale dell’insegnante di religione. Competenza e professionalità (pp.91-
106). Torino: Elledici. 
(397-404).Torino: Elledici. 
 
 
 
 
 
 


