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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

1. Aprende a ensinar. 
2. Adquire capacidades e competências pedagógicas e didácticas para a docência de EMRC 
3. Desenvolve capacidades e competências, assumindo a natureza e especificidade da unidade curricular. 
 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

1. Learn to teach. 
2. Acquire pedagogical and didactic skills and capabilities for the teaching of EMRC 
3. Develops skills and competencies according to the nature and specificity of the curricular unit. 
 
 
 
Conteúdos programáticos 

1. Natureza e estatuto da EMRC 
1. 1. Enquadramento legal 
1. 2. Natureza 

2. Pedagogia da educação religiosa 
3. Didáctica da educação religiosa 

3.1. Finalidades da EMRC 
3.1. Domínios de Aprendizagem 
3.3. Metas de Aprendizagem 
3.4 Conteúdos espedícios 
3.5. Métodos e modelos de ensino 
3.6. Análise crítica de alguns “estilos” educativos 

 4. O primeiro ano a dar aulas: “o professor eficaz” – ensinar a aprender 
 5. Planificação 
 6. Gestão da Sala de Aula 
 7. Avaliação 
 8. Materiais didácticos: construção de um portfólio 
 
 
Syllabus 
 
1. Nature and status of EMRC 

1.1. Legal framework 
1.2. Nature: place in the formal curriculum; programming criteria, dialogue between religion-culture-society-school 

2. Pedagogy of religious education 
3. Didactics of religious education 

3.1. EMRC purposes 
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3.1. Learning domains 
3.3. Learning goals 
3.4 Specific contents 
3.5. Methods and teaching models 
3.6. Critical analysis of some educational "styles" 

4. The first year teaching: "effective teacher" - teaching to learn 
5. Planning 
6. Classroom Management 
7. Evaluation 
8. Didactics materials: building a portfolio 
 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos fornecem aos alunos as ferramentas necessárias e adequadas para alcançar os objetivos 
definidos.  
Os conteúdos programáticos e os objectivos de aprendizagem são formulados de modo a que mostrem explicitamente e 
formalmente a articulação e coerência entre eles. 
 
 
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

The syllabus provides students the necessary and appropriate tools to achieve the objectives defined.  
The syllabus and learning objectives are formulated so that shows explicitly and formally the articulation and coherence 
between them. 
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

1. Ensino direto 
2. Simulação de contextos escolares 
3. Análise de casos educativos 
4. Análise de casos escolares 
5. Análise de documentos 
6. Forum de discussão 
7. Prática de planificação de unidades lectivas 
8. Articulação com o ano de estágio – Prática de Ensino Supervisionada 

 
Avaliação: 10% - Assiduidade, responsabilidade, contribuição para a boa dinâmica do grupo: 10% 
  20% - Constituição sistemática e crítica do referencial teórico para a planificação de uma unidade lectiva. 
  70% - Exame final escrito  
 
 
 
 
Teaching methodogies (including evalution)  
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Autonomous research 
1. Lecturing – direct instruction  
2. Classroom discussion 
3. Simulation of school contexts 
4. Educational cases analysis 
5. School case analysis 
6. Analysis of documents 
7. Discussion Forum 
8. Planning of practice teaching units 
9. Coordination with the training year-Supervised Practice and Report 
 
Evaluation: 10 % -Attendance, responsibility, contribution to the good group dynamics. 

20% - Systematic and critical preparation of the theoretical framework for the planning of a teaching unit. 
70 % -final written exam 

 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

As metodologias de ensino empregues articulam-se com os objectivos de aprendizagem da Unidade Curricular, 
promovendo um contínuo ambiente de análise e discussão crítica no contexto da sala de aula. 
A simulação de contextos escolares, análise de casos escolares, análise de documentos, fora de discussão, prática de 
planificação e avaliação permitem um conhecimento prático o mais aproximado possível da realidade educacional e do 
ambiente escolar; dota os alunos das ferramentas científicas, pedagógicas e didácticas para iniciar o ano de estágio. 
 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

The teaching methodologies employed try to meet the course goals by providing moments of continuous critical analysis 
and the exchange of ideas. 
The different methodologies adopted favour good re-appropriation of the Syllabus. The simulation of school contexts, case 
analysis, document analysis, discussion forums, practice planning and assessment enable a practical knowledge as close as 
possible to reality and the school environment; allows students to acquire and develop the scientific, pedagogic and didactic tools 
to start the training year - Supervised Practice. 
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