PLANO DE AÇÃO 2020/2021 – EMRC Porto
“Os valores espirituais para mais de 80% das pessoas que vivem na terra têm impulsionado
comportamentos individuais. Em muitos países, as crenças espirituais e religiões são os principais
motores dos valores culturais, inclusão social, envolvimento político e prosperidade económica”.1
Este ano propomos que a disciplina de EMRC, em cada escola/ comunidade educativa promova no
seu Plano Anual de Atividades iniciativas que visem promover comportamentos que evidenciem o
Crescimento da Consciência do Cuidado da Casa Comum, articulando essas mesmas iniciativas
com o Projeto Educativo da Escola/Agrupamento, potenciais articulações interdisciplinares e/ou
intradisciplinar, desenvolvimento de projetos/DAC, e/ou outras possibilidades que se entendam
adequadas e pertinentes para a comunidade educativa que a disciplina serve.
António Madureira, Diretor do SDEIE Porto | Plano Diocesano para 20-21

MÊS

DIA
1
14 a 17
4

Início da celebração do Tempo da Criação e Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da
Criação.
Início de atividades letivas
Festa de São Francisco de Assis e conclusão da celebração do Tempo da Criação

15
17

Semana Nacional da Educação Cristã
Reinventando a aliança global de educação (proposta do ano Laudato Sí)
Formação Docentes de EMRC Porto *

Setembro/20

Outubro/20

ATIVIDADE

18

Economia de Francisco (encontro mundial entre economistas, em Assis, para
discussão das políticas económicas)
Término das atividades letivas no 1º período

Janeiro/21

4
Até 19
18
26 a 29

Início do 2º período
Inserção e atualização dos dados estatísticos
Formação Docentes de EMRC Porto *
Fórum mundial de economia, Davos - Mesa redonda no Vaticano

Fevereiro/21

15 a17

Pausa letiva /Carnaval

Março/21

22
24
6
9 ou 10
20 e 21
28

Encontro de líderes religiosos
Dia Mundial da Água
Término das atividades letivas no 2º período
Início do 3º período
X Encontro Nacional de Alunos do Ensino Secundário
XX Encontro Nacional de Alunos de EMRC do 1ºciclo
XVIII Encontro de alunos de EMRC Porto

9/15/30

Término do ano letivo

Novembro/20
Dezembro/20

Abril/21
Maio/21
Junho/21
Julho/21

21

Preparação do concurso - Docentes com ICL/Mobilidade Interna/Mobilidade por
doença/Mobilidade estatutária

* As propostas de formação de outubro e de janeiro ficam sujeitas a confirmação oportuna quanto a
datas, locais e modos de funcionamento (presencial e/ou digital).
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https://www.unenvironment.org/about-un-environment/faith-earth-initiative

