
  
Escola _____________      Ano letivo   …. /…. 
Gostaria de inscrever o seu educando na disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica (E.M.R.E.) ?  Saiba mais 

informações no verso deste impresso. 

O que é necessário fazer? Entregar ao professor do seu educando, este destacável, devidamente preenchido. Algum 

esclarecimento, por favor, fale com o(a) professor (a) do seu educando ______________________ ( ou com o 

coordenador da escola). 

Destacar por aqui e entregar ainda esta semana ao professor do seu educando 

Nome do aluno : __________________________________________ Idade: ______ 

Professor ___________________________________Sala : _____ Ano : _____ Turno: ______ 

Autorizo o meu educando a frequentar a disciplina de EMRE  

Assinatura do encarregado de educação  _____________________________ 

 
    

Escola ………………………………Ano letivo  …. /….  
Gostaria de inscrever o seu educando na  disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica (E.M.R.E.) ?  Saiba 

mais informações no verso deste impresso. 

O que é necessário fazer? Entregar ao professor do seu educando, este destacável, devidamente preenchido. Algum 

esclarecimento, por favor, fale com o(a) professor (a) do seu educando ______________________ ( ou com o 

coordenador da escola). 

 Destacar por aqui e entregar ainda esta semana ao professor do seu educando  

Nome do aluno : _____________________________________________ Idade: ______ 

Professor ___________________________________ Sala : _____ Ano : _____ Turno: ______ 

Autorizo o meu educando a frequentar a disciplina de EMRE  

Assinatura do encarregado de educação _________________ ___________ 

• A disciplina de Educação Moral Religiosa de qualquer confissão é de 
frequência facultativa. 

• Ao encarregado de educação do aluno deverá ser sempre dado o direito 
de opção. 

• Os alunos que pretendam frequentar a disciplina de Educação Moral 
Religiosa Evangélica deverão, no boletim de matrícula, no campo 
indicado como EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA, assinalar com uma 
cruz (X) a opção SIM  e explicitar na linha destinada à confissão religiosa, 
a palavra EVANGÉLICA. 



• A inscrição na disciplina tem sempre que ser assinada pelo encarregado 
de educação. 

• No caso de renovação de matrícula, o encarregado de educação, em cada 
ano letivo, pode, optar por fazer a inscrição na disciplina de Educação 
Moral e Religiosa Evangélica, mesmo que não o tenha feito no ano 
anterior ou tenha optado por outra confissão religiosa. Para o efeito 
preencha o impresso que consta no verso. 

• A constituição de uma turma de Educação Moral e Religiosa Evangélica 
está sempre dependente do número de alunos inscritos. A escola nunca 
poderá informar que esta opção não existe.   
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