
 

MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA EVANGÉLICA 

A disciplina de EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA é uma disciplina curricular de oferta 
obrigatória em todas as escolas e de frequência facultativa, para todos os alunos do 
ensino básico e secundário (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro).  
➢ Uma turma é constituída sempre que se verifiquem as seguintes condições: 

• A partir de 10 alunos inscritos em EMRE, mesmo que frequentem diferentes 
anos ou ciclos de estudos, proceder-se-á à formação de uma turma, 
reconhecida legalmente e com a celebração de contrato entre o professor e a 
escola; 

• Se o número de alunos inscritos for inferior a 10, contamos com a autorização 
da escola para o professor poder exercer funções docentes em regime de 
voluntariado. 

A matrícula é efetuada pelo encarregado de educação, ou pelo aluno a partir dos 16 anos 
de idade. 
A constituição das turmas está dependente da existência de alunos inscritos pelo que, 
no ato da matrícula, em caso algum poderá ser dada a informação de que a 
“disciplina não existe na escola”. 

EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA EM EMRE 
A matrícula poderá ser efetuada através: 
➢ Do Boletim de Matrícula (impresso em papel) junto da diretor de turma, do 

professor titular ou da secretaria; 
➢ Da Internet: 

! Na Plataforma das Matrículas no Site do Agrupamento de Escolas; 
! No Portal das Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt) 

O encarregado de educação ou o aluno (maior de 16 anos), que deseje registar a 
opção em Educação Moral e Religiosa Evangélica deverá: 

Via Internet: 

1º No campo indicado como EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA, assinalar a opção 
SIM  

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt


  

2º Fazer chegar à escola a informação que pretende EMRE (Educação Moral e 
Religiosa Evangélica), para isso pode usar o modelo de requerimento que a 
COMACEP disponibiliza… 
Modelo_de_requerimento_EMRE 
(https://drive.google.com/file/d/13o0tTB5CE5_AAXwQdjfRvEJg1awH9IPZ/view?usp=sharing) 

Nota: Sugerimos que preencha o requerimento com os dados do seu educando e que 
seguidamente cole o texto no email a enviar para a escola. 

Via boletim de matrícula  

No campo indicado como EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA, assinalar a opção SIM 
e explicitar na linha destinada à confissão religiosa, a palavra EVANGÉLICA. 

Para mais informações, contacte de imediato a COMACEP 
comacep@portalevangelico.pt 
Tel. 932870405; 217710531.

https://drive.google.com/file/d/15mVr7WhRVE6jJOGExqDX0p2iqV71IHru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13o0tTB5CE5_AAXwQdjfRvEJg1awH9IPZ/view?usp=sharing

