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Voltar ao Caminho
Estamos prontos para voltar ao caminho? A mochila é de qualidade e já está
devidamente preparada? Levamos dentro dela apenas o essencial? Estamos
otimistas quanto ao futuro? Podemos viver e trabalhar sem otimismo? Somos parte
da esperança do mundo? Aguardamos com alegria o reencontro com aqueles e
aquelas que esperam de nós, em primeiro lugar, um sorriso? O que queremos para
o futuro? Em quem colocamos a nossa esperança? Pedimos a Deus que venha, todos
os dias, falar pela nossa boca, acarinhar com as nossas mãos, iluminar e acolher
com os nossos olhos, abraçar com os nossos braços? Vamos dar o máximo de nós
mesmos: aprender, ajudar, motivar, amar, acreditar, valorizar, ouvir, partilhar? O
futuro espera que regressemos ao CAMINHO: salas, bibliotecas, auditórios,
corredores, recreios, dentro, fora, todos os dias? Sentimos que o futuro é a nossa
casa? A nossa casa ri, chora, arrisca, acolhe-nos, escreve poesia? Gostamos da nossa
casa? Vestimos que roupas, usamos que adereços, lemos que livros? Somos
inclusivos? Ouvimos? Escutamos? Agradecemos? Perdoamos? Renovamos a nossa
alma e o nosso coração para mais uma etapa? Queremos continuar a amparar e a
gerar mais vida? Que roupas guarda o nosso armário da alma? Cor urze? Cor erva?
Cor mato? Cor fetos? Cor madressilva? Cor amoras? Queremos voltar a arriscar
vestindo cores de mil virtudes para acolher, acompanhar e saber cuidar? Avé Maria
Santa Maria uma fonte. Tinha tanta sede! O mais importante é trabalhar com o
futuro, gerar mais vida. Acreditamos nisso? Temos medo da chuva que ajudando
molha e transforma tudo em areia? Pó. Areia. Água. O nome de Deus também é
ÁGUA. O armário da nossa alma tem cabides iguais e camisas diferentes? Sorriso,
verdade, esperança, energia, alegria, sonho, paz, justiça? Trabalhamos com o
futuro. Somos futuro. Eu creio no futuro. Não podíamos ter missão mais
importante. Isto não é uma comissão de serviço. É sempre.
José Manuel L. Teixeira

Caros Professores de EMRC,
A equipa do SDEIE saúda-vos, fazendo votos de que estejais bem e tenhais usufruído do período de
férias. No início deste ano letivo, fazemos nossas as palavras do Professor António Cordeiro,
desejando-vos um ano escolar “marcado pela esperança, pela alegria e a gratidão no melhor
serviço da EMRC aos alunos, às suas famílias e às comunidades educativas. Queremos caminhar
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juntos em obediência ao envio do nosso Mestre e no cuidado pelo mandato dos nossos Bispos.
Contai connosco.”
Neste espírito e visando a organização deste ano letivo, chama-se a atenção para as seguintes
questões:
1.

Plano de atividades para 2021/2022

Anexa-se o plano de atividades para o presente ano, o qual reflete as propostas das várias
vigararias, sendo desejável o envolvimento dos professores nas diversas iniciativas.
O D. José Ornelas estará presente na Celebração do Envio, agendada para o dia 6 de novembro
próximo, na Igreja da Costa da Caparica. A celebração da Eucaristia (com a comunidade paroquial)
terá lugar às 18.30 horas e será precedida de um encontro dirigido a todos os professores de EMRC
da Diocese e que será orientado pelo D. José, às 15 horas, na mesma Igreja.
2.

Requisição e venda de livros de EMRC

Os manuais de EMRC continuarão a ser comercializados através da requisição direta dos
professores ao SDEIE, bem como através da venda dos mesmos nas seguintes papelarias:
- Águas de Moura – Papelaria Mª da Paz Chita Lança;
- Alcácer do Sal - Casa Havaneza;
- Alhos Vedros - Papelaria Juvenil;
- Amora - Papelaria Edisa;
- Baixa da Banheira - Papelaria Paragrapho;
- Miratejo - Papelaria Tagiludica;
- Montijo – Papelaria Anjo, Papelaria António Eduardo A. Fernandes e Papelaria Madeira;
- Palmela – Papelaria Bebicultura;
- Pinhal Novo - Papelaria Cworld, Papelaria Joaninha e Papelaria Pena Branca;
- Setúbal – SDEIE, Papelaria Digarpa, Livraria Hemus, Papelaria Nova Palma Bica e Papelaria
Manuel Roque Vale da Graça (antiga Papelaria Tiara);
- Sines - Livraria A das Artes;
- Torre da Marinha – Papelaria Pedrugo e Desipaper;
- Vale Figueira – Livraria/Papelaria ASO;
- Grupos – Leya e Modelo Continente Hipermercados.
3.

Horário de atendimento nas instalações do SDEIE

No presente ano letivo, mantém-se o horário de atendimento à 3ª e 5ª feira, das 9 às 17.30 horas,
com interrupção no período de almoço. Sempre que haja necessidade, é possível o atendimento
em dias e horários diferentes, desde que previamente agendados.

______________________________________________________________________________________
SEDE:
 Rua Fran Pacheco,109 2900-376 SETÚBAL Pessoa Coletiva Religiosa nº 501 839 194
/  265 539 945 e 265 539 943 Telemóvel: 96 1321664
E-mail: sdeie.setubal@gmail.com

SECRETARIADO DIOCESANO DO ENSINO DA IGREJA NAS ESCOLAS
1º, 2º e 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
DIOCESE DE SETÚBAL

4.

Dados dos alunos e dados pessoais e profissionais do professor

Até ao final do 1º período escolar, cada professor enviará cópia do seu horário para o SDEIE e
submeterá os dados referentes aos alunos do respetivo Agrupamento/Escola não Agrupada, bem
como os dados pessoais e profissionais nos links que oportunamente serão enviados. Salienta-se o
dever de cada professor submeter esses dados e/ou enviar as informações solicitadas pelo
Secretariado Diocesano, dentro dos prazos estabelecidos.
Com base nos dados inseridos no ano letivo anterior, verificou-se a diminuição do número de
alunos e pais que optaram pela disciplina de EMRC, situando-se a Diocese de Setúbal abaixo de
10% de alunos inscritos. Sabemos que a situação de pandemia e respetivas limitações criadas pelo
ensino não presencial, a impossibilidade de concretizar inúmeras atividades, entre outras causas,
terão contribuído para a descida verificada nos últimos dois anos (descida aproximada de 8%).
Embora não existam soluções mágicas, estamos conscientes da importância do acompanhamento e
motivação dos alunos por parte de cada um dos professores de EMRC, bem como do contributo
colaborativo que poderá advir da participação dos docentes nas reuniões com os outros
professores de EMRC da sua vigararia, sendo igualmente relevante manter viva a esperança e o
otimismo nas diversas atividades do dia a dia.
5.

Ações de formação

O facto de as ações de formação realizadas até 2023 no âmbito da avaliação e da capacitação
digital relevarem para o grupo de recrutamento de cada docente, explica o motivo pelo qual é
mais reduzido o plano de formação contínua dos professores proposto pelo SDEIE para o presente
ano escolar.
Relativamente à ACD já realizada “As rubricas de avaliação como instrumento potenciador da
autorregulação – EMRC”, brevemente será disponibilizada toda a documentação, através da Drive
do SDEIE. Os professores que ficaram de enviar o documento referente ao trabalho de grupo
(realizado e partilhado na sessão do dia 7) deverão enviá-lo ao SDEIE, com a maior brevidade.
6.

Partilha de recursos de EMRC

Cada docente de EMRC poderá aceder aos recursos partilhados em anos anteriores, através dos
seguintes links:
https://drive.google.com/drive/folders/0B3t_txAM1j3HWU10YXVmT3YyU0U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17ro77BDaisb_9bf3FRBd9HwKL1g8vtv3?usp=sharing
7.

Participação na comunidade paroquial

De acordo com os citérios para a admissão de candidatos à lecionação da EMRC, requer-se ao
docente de EMRC a inserção e o compromisso comunitários (participação na paróquia), quer seja
contratado a termo ou do quadro.
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À semelhança dos anos letivos anteriores, recorda-se a importância de cada professor se
apresentar junto do pároco em cuja paróquia está inserida a escola onde leciona, visando uma
melhor articulação entre a respetiva paróquia e a escola.
8.

Pagamento de quotas

O pagamento da quota estipulada na Diocese de Setúbal - 1% do vencimento base líquido, a incidir
sobre 12 meses de salário - faz parte do cumprimento dos deveres estipulados nos estatutos do
SDEIE e não deve ser descurado pelos professores. Da quota paga por cada professor, será emitida
a correspondente fatura/recibo para efeitos de IRS.
9.

Página do SDEIE

Apela- se ao envolvimento dos professores de EMRC no âmbito da partilha de reflexões, notícias ou
outro tipo de documentos que possam contribuir para o enriquecimento dos outros e respetiva
atualização da página do SDEIE, até ao momento criada e atualizada pelo Professor José Morgado.
A Equipa do SDEIE conta com o valioso contributo de cada professor de EMRC e disponibiliza-se
para prestar o apoio que for necessário.
Com amizade,
A Equipa:
Augusta Delgado
José Joaquim Santos
José Manuel Leite Teixeira
Liliane da Costa Dias
Rita Gil
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