
 

 



 
ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 2 

INTRODUÇÃO 

A escola é o espaço onde o individuo faz o primeiro contacto com o Mundo “separado” 

da família. 

É nesse espaço que ele aprenderá a conviver com regras, burocracias, diferenças, grupos e 

toda uma estrutura semelhante à vida em sociedade. Essa vivência é fundamental para a sua 

formação enquanto cidadão. 

Neste sentido a escola tem que ser capaz a levar o aluno ou aluna a: 

• Aprofundar o Universo dos seus direitos e deveres; 

• Compreender a importância das matérias teóricas para ele próprio 

construir o seu conhecimento; 

• Desenvolver a capacidade de expressão, crítica e de reflexão; 

• Criar autonomia para resolver os seus próprios problemas. 

É neste contexto que se enquadra a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

(ENEC), estabelecendo as linhas orientadoras do trabalho a realizar pela escola no 

âmbito da educação para a cidadania e para o desenvolvimento, que deverá ser 

concretizado num plano específico para cada escola, de acordo com a sua realidade, que 

é o que se propõe no presente documento, a Estratégia de Educação para a Cidadania 

na Escola (EECE). 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

No âmbito da Estratégia de Educação para a Cidadania, componente de cidadania e 

desenvolvimento, e no pleno cumprimento da sua função, a Escola deverá conceder 

uma estratégia de Educação para a Cidadania.  

A abordagem da Educação para a Cidadania na escola as aprendizagens esperadas, que 

cruzam com os três princípios comtemplados na Estratégia Nacional de Educação para 

a Cidadania. 

 

 

 

Com os três eixos recomendados em 2008 pelo Documento do Fórum da Educação para 

a Cidadania. 

 

 

 

 

A cidadania traduz-se numa atitude e num comportamento, num modo de estar em 

sociedade que tem como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da 

igualdade, da democracia e da justiça social. 

Nesse sentido, a educação para a cidadania, enquanto processo educativo, visa 

contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, 

 

Identificação de 

competências essenciais de 

formação cidadã 

 

 

Conceção não abstrata 

da cidadania 

 

Identificação de domínios 

essenciais em toda a 

escolaridade 

 

Atitude cívica 

individual 

  

Relacionamento 

interpessoal 

 

Relacionamento 

social e intercultural 
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participativas e humanistas que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em 

diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e 

criativo, colocando à escola o desafio de assegurar a preparação dos alunos para as 

múltiplas exigências da sociedade contemporânea. 

Por outro lado, a escola constitui um importante contexto para a aprendizagem e para 

o exercício da cidadania e nela se refletem preocupações transversais à sociedade, que 

envolvem diferentes dimensões da educação para a cidadania, tais como: educação para 

os direitos humanos; educação ambiental/desenvolvimento sustentável; educação 

rodoviária; educação financeira; educação do consumidor; educação para o 

empreendedorismo; educação para a igualdade de género; educação intercultural; 

educação para o desenvolvimento; educação para a defesa e a segurança/educação 

para a paz; voluntariado; educação para os media; dimensão europeia da educação; 

educação para a saúde e a sexualidade. 

Sendo estes temas transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer uma 

abordagem transversal, tanto nas áreas disciplinares e disciplinas (tendo em 

consideração a especificidade dos conteúdos a abordar) como em atividades e projetos, 

desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, de acordo com os princípios 

definidos no Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho e com a Estratégia de Educação para 

a Cidadania. Os domínios a trabalhar em Cidadania e desenvolvimento devem privilegiar 

o contributo de cada um para o desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas 

de competência consignados no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

aprovado pelo Despacho nº 6478/2017, de 26 de julho. 

Este documento constitui-se como um referencial para o desenvolvimento curricular e 

para o trabalho a realizar em cada Estabelecimento de Ensino, respondendo aos desafios 

sociais e económicos do mundo atual, alinhados com o desenvolvimento de 

competências do século XXI. 

Na Estratégia de Educação para a Cidadania são definidos os domínios, os temas e as 

parcerias a estabelecer com entidades da Comunidade, numa perspetiva de trabalho em 

rede, com vista à concretização dos projetos; à avaliação das aprendizagens dos alunos 

e das alunas e à avaliação da estratégia de educação para a Cidadania da Escola, bem 

como os valores e áreas de competências do Perfil dos Alunos á Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  
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A Estratégia de Educação para a Cidadania é delineada tendo em conta os princípios que 

norteiam o projeto Educativo do Agrupamento e que incutem no aluno o princípio da 

exigência, da qualidade e da responsabilidade. 

 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

• PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO 

• APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DA CIDADANIA E DESENVOLVIMTO 

• ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

• PERFIL DO ALUNO À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

 

DISCIPLINA/ÁREA CURRICULAR 

A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento, integrando as matrizes de 

todas as ofertas educativas e formativas: 

a) Constitui-se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, 

com abordagem de natureza interdisciplinar; 

b) Mobiliza os contributos de diferentes componentes de currículo ou de formação, 

áreas disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com 

vista ao cruzamento dos respetivos conteúdos com temas da Estratégia de 

Educação para a Cidadania do Agrupamento, através do desenvolvimento e 

concretização de projetos pelos alunos de cada turma. 
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OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E 

DESENVOLVIMENTO 

1 – Princípios teóricos de operacionalização 

 

A operacionalização da EECE é concretizada seguindo alguns princípios e orientações 

definidas pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que se enunciam de 

seguida: 

1. Os domínios a desenvolver no âmbito da educação para a cidadania e 

desenvolvimento obedecem ao estabelecido no documento ENEC, integrando as 

diversas vertentes da cidadania, conforme quadro a seguir apresentado. 

 

1º GRUPO 
(para todos os ciclos) 

2ºGRUPO 
(a abordar pelo       menos   em 
dois ciclos do ensino básico) 

3ºGRUPO 
(opcional em qualquer ano 
de escolaridade) 

• Direitos Humanos, 

• Igualdade 

de Género; 

• Interculturalidade; 

• Desenvolvimento 

Sustentável; 

• Educação Ambiental; 

• Saúde. 

• Sexualidade; 

• Media; 

• Instituições e 

Participação 

Democrática; 

• Literacia Financeira e 

Educação para o Consumo; 

• Segurança Rodoviária; 

• Risco. 

• Empreendedorismo; 

• Mundo do Trabalho; 

• Segurança, Defesa e Paz; 

• Bem-estar Animal; 

• Voluntariado; 

• Outras (de acordo com as 
necessidades da escola). 

 

2. A educação para a cidadania é implementada de forma diferenciada, consoante os 

diferentes níveis e ciclos de ensino. 

 

Pré-escolar e 1º Ciclo: 

Assim sendo, esta área curricular é de natureza transdisciplinar no pré-escolar e no 

1º ciclo do ensino básico. 

 

2º e 3º Ciclos: 

Ao nível dos 2º e 3º ciclos do ensino básico, é trabalhada como disciplina autónoma 

e lecionada por um docente. 
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Ensino secundário: 

No que diz respeito ao ensino secundário, como componente do currículo, é 

desenvolvida transversalmente com o contributo de todas as disciplinas e 

componentes de formação, sendo coordenada por um docente, preferencialmente 

o diretor de turma. 

 

 

 

3. Independentemente do nível de ensino, pressupõe-se sempre que o trabalho 

desenvolvido em educação para a cidadania implique um trabalho em equipa, 

enquadrado pela EECE, existindo uma articulação entre as diferentes componentes 

do currículo, disciplinas e docentes, que é realizado, quer nos conselhos de 

docentes, quer nos conselhos de turma, de forma a ser implementado na sala de 

aula, mas ultrapassando os limites deste espaço, para ter impacto na escola e até 

na comunidade em que está inserida. 
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4. Deverá existir uma articulação e serem estabelecidas parcerias e protocolos com 

entidades, instituições e organizações que detêm uma competência específica no 

trabalho com temáticas conexas com a cidadania e que constituem uma mais valia 

para a Escola. A título de exemplo, considere-se o Centro de Saúde (para temas 

como a sexualidade…), os Bombeiros Voluntários (Primeiros Socorros e Segurança), 

entre outros. 

 

2 – Competências a desenvolver 

Tal como proposto na ENEC, a Cidadania e Desenvolvimento assume-se como o espaço 

curricular privilegiado para o aprofundamento de aprendizagens em torno dos três eixos 

recomendados pelo Documento do Fórum Educação para a Cidadania (2008): 

 

• Atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos humanos); 

• Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo); 

• Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano 

sustentável, globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos). 

 

Nesse sentido, em conformidade com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória” e as “Competências para o século XXI” (World Economic Forum, 2016), a 

Cidadania e Desenvolvimento têm como objetivo o desenvolvimento de um conjunto de 

competências transversais ao currículo que requerem a aquisição de conhecimentos, 

capacidades e atitudes. O objetivo é que se transmita conhecimento em determinadas 

áreas, mas também que se desenvolvam atividades que estimulem determinadas 

competências e atitudes. 

Consideram-se e definem-se como competências fundamentais para potenciar as outras 

áreas de saber, pelo que servem de orientação para o trabalho docente, as a seguir 

enunciadas: 

• Competências pessoais e sociais enquadradas numa cultura de democracia; 

• Pensamento crítico e criativo; 

• Competências de participação ativa, plural e responsável; 
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• Conhecimentos no âmbito de um conjunto de domínios essenciais ao exercício de 

cidadania. 

 

3 – Aprendizagens esperadas 

No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, consideram-se aprendizagens esperadas 

por ciclo e por domínios, as a seguir apresentadas:  

• Conceção de cidadania ativa;  

• Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para 

uma Cultura da Democracia);  

• Identificação de domínios essenciais (ex. Interculturalidade, direitos humanos, 

igualdade de género, sustentabilidade, media, saúde) – em toda a escolaridade.  

 

4 – Formas de operacionalização em Cidadania e Desenvolvimento 

A implementação da educação para a Cidadania e Desenvolvimento ao nível da Escola, 

também de acordo com a ENEC, será efetuada a dois níveis: 

1) AO NÍVEL GLOBAL DA ESCOLA 

a) Cultura de escola:  

A escola no seu todo, e cada interveniente em particular, deve assentar as suas 

práticas quotidianas em valores e princípios de cidadania de forma a criar um 

clima aberto e livre para a discussão ativa das decisões que afetam a vida de 

todos e de cada um dos membros da comunidade escolar e educativa. Este 

enquadramento de princípios, valores, práticas pedagógicas e vivências, para a 

cidadania e em cidadania, enformam a cultura escolar e definem a matriz da 

educação neste domínio. 

 

b) Desenvolvimento de projetos: 

Sem prejuízo do exposto, constitui também uma abordagem mais global da 

educação para a cidadania de escola, a participação em projetos de índole 

diversa, relacionados com problemáticas e temáticas da cidadania, que implicam 

a intervenção generalizada e voluntária dos membros da comunidade escolar, 

que se articulam de forma mais abrangente e global com o âmbito curricular e 



 
ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 10 

da sala de aula, como o projeto “Jornadas da Paz, “Parlamento dos Jovens”, 

“Campanhas de solidariedade”, “Projeto Eco-Escolas” entre outros. 

 

2-AO NÍVEL DA TURMA 

a) No Pré-escolar, a avaliação tem como referência as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (OCEPE), a Circular 17 de 2007 e a Circular 4 de 2011. Assume uma 

dimensão marcadamente formativa, pois trata-se de um processo contínuo e 

interpretativo. Procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a 

que vá tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como 

as vai ultrapassando. 

b) No 1º CEB, no CEF e no Ensino Secundário, é abordada no âmbito das diferentes 

disciplinas da matriz, sob a coordenação do professor titular da turma e do diretor 

de turma. 

c) No 2º e 3º ciclos a componente de Cidadania a Desenvolvimento é uma disciplina 

autónoma, desenvolvida e coordenada preferencialmente pelos docentes do 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas. 

d) A disciplina/componente do currículo Cidadania e Desenvolvimento funcionará numa 

organização anual, lecionada quinzenalmente. 

 

 

1ºCICLO: 

Ciclo/ 
Ano 

DOMINIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO- 
VALORES  E  ÁREAS 
DE COMPETÊNCIA 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 

1ºCiclo 
1ºANO 

1º Grupo 
• Educação ambiental 

 

 
2º Grupo 
• Segurança rodoviária 

 
3º Grupo 
Bem-estar animal 

- CED; 

- Estudo do Meio; 

- Português 

- Eco 

escolas; 

- Atividades 

curriculares 

exteriores à sala 

de aula 

PES 

• CM; 
• Junta de 
Freguesia 

• CS; 
• GNR 
• RBE 
 

 

Curiosidade, 

reflexão e inovação: 

- Querer aprender 

mais; 

-Desenvolver 

capacidade de 

reflexão, critica e 

criativa; 

- procurar novas 
soluções e 
aplicações 

De acordo com os 
critérios definidos, 
tendo em conta as 
competências de 
natureza 
cognitiva, 
pessoal, social e 
emocional, 
desenvolvidas e 
demonstradas 
com evidências. 
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Ciclo/ 
Ano 

DOMÍNIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO – 
VALORES  E  ÁREAS 
DE COMPETÊNCIAS 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 

1ºCiclo 
2ºANO 

1º Grupo 

• Direitos Humanos 

 
• Igualdade 

de Género 

 
2º Grupo 

• Sexualidade 

 

 

• CED; 

Estudo do Meio; 

Português 

• PES; 

Saúde escolar 

• Eco Escolas; 

Atividades 

curriculares 

exteriores à 

sala de aula 

• Feira 
medieval. 

• CM; 

• Junta de 
Freguesia 

• GNR; 

• RBE 

• Saúde 
Escolar 

 

Excelência e 

Exigência: 

-Aspirar ao trabalho 

bem feito, rigor e 

superação; 

-Ser perseverante 
perante as 
dificuldades; 

De acordo com os 
critérios definidos, 
tendo em conta as 
competências de 
natureza 
cognitiva, pessoal, 
social e 
emocional, 
desenvolvidas e 
demonstradas 
com evidências. 

 

 

Ciclo/ 
Ano 

DOMÍNIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO – 
VALORES  E  ÁREAS 
DE COMPETÊNCIAS 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 

1ºCiclo 
3ºANO 

1º Grupo 

• Saúde 

 
•Interculturalidade 

 
2º Grupo 

• Media 

 

• CED; 

Estudo do Meio; 

Português 

• PES; 

• Eco Escolas; 

• Atividades 

curriculares 

exteriores à 

sala de aula 

 
 

• CM; 

• Junta de 
Freguesia; 

Bombeiros; 

• Centro de 

Saúde; 

• RBE 

• Jornal «A 
Comarca de 
Arganil» 

• Rádio Clube 
de Arganil 

• Rádio 
escola 

 

Excelência e 

Exigência: 

-Aspirar ao trabalho 

bem feito, rigor e 

superação; 

-Ser perseverante 
perante as 
dificuldades; 

De acordo com os 
critérios definidos, 
tendo em conta as 
competências de 
natureza 
cognitiva, pessoal, 
social e 
emocional, 
desenvolvidas e 
demonstradas 
com evidências. 

 

 

Ciclo/ 
Ano 

DOMÍNIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO – 
VALORES  E  ÁREAS 
DE COMPETÊNCIAS 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 

1ºCiclo 
4ºANO 

1º Grupo 

• Desenvolvimento 
sustentável 
 

 
2º Grupo 

• Instituições e 
participação 
democrática 

 

• CED; 

Estudo do Meio; 

Português 

• PES; 

• Eco Escolas; 

• Atividades 

curriculares 

exteriores à 

sala de aula 

• Assembleia 

de delegados 

 
 

• CM; 

• Junta de 
Freguesia 

Bombeiros; 

• Centro de 

Saúde; 

• RBE 

 

 

Excelência e 

Exigência: 

-Aspirar ao trabalho 

bem feito, rigor e 

superação; 

-Ser perseverante 
perante as 
dificuldades; 

De acordo com os 
critérios definidos, 
tendo em conta as 
competências de 
natureza 
cognitiva, pessoal, 
social e 
emocional, 
desenvolvidas e 
demonstradas 
com evidências. 
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• Literacia financeira 
e educação para o 
consumo. 

 

2ºCiclo 

 

Ciclo/ 
Ano 

DOMÍNIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO- 
VALORES E ÁREAS 
DE COMPETÊNCIAS 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 

2ºCiclo  
5ºANO 

1º Grupo 

-Direitos Humanos 

-Educação 

Ambiental 

- Saúde 

2º Grupo 

- Segurança 

Rodoviária 

- Risco 

3º Grupo 

- Bem-estar animal 
(opcional) 

- CED; 

- História; 

- CN; 

- EV; 
- TIC 

- Eco 

Escolas; 

- PES; 

- Atividades 

curriculares 

exteriores à 

sala de aula 

 

- CM; 
Bombeiros; 

- GNR; 
- CS 
- RBE 

Excelência e 

Exigência: 

-Aspirar ao trabalho 

bem feito, rigor e 

superação; 

-Ser perseverante 

perante as 

dificuldades; 

Curiosidade, 

reflexão e inovação: 

-Querer aprender 

mais; 

-Desenvolver 

capacidade de 

reflexão, critica e 

criativa; 

-procurar novas 

soluções  e 

Aplicações 

De acordo com os 
critérios definidos, 
tendo em conta as 
competências de 
natureza cognitiva, 
pessoal, social e 
emocional, 
desenvolvidas e 
demonstradas com 
evidências. 

 

 

Ciclo/A
no 

DOMÍNIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO- 
VALORES E ÁREAS 
DE COMPETÊNCIAS 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 

2ºCiclo
/  
6ºANO 

1º Grupo 

-Direitos Humanos 

-Educação Ambiental 

- Saúde 

 

2º Grupo 

- Sexualidade 

- Risco 

3º Grupo 

- Bem-estar animal 
(opcional) 

- CED; 
- História; 

- CN; 

- EV; 
- TIC 

- Eco 

Escolas; 

- PES; 

- Atividades 

curriculares 

exteriores à 

sala de aula 

- CM; 
Bombeiros; 

- GNR; 
- CS 
- Rádio Clube de 
Arganil 
- RBE 

Excelência e 

Exigência: 

-Aspirar ao trabalho 

bem feito, rigor e 

superação; 

-Ser perseverante 

perante as 

dificuldades; 

Curiosidade, 

reflexão e inovação: 

-Querer aprender 

mais; 

-Desenvolver 

capacidade de 

reflexão, critica e 

criativa; 

De acordo com os 
critérios definidos, 
tendo em conta as 
competências de 
natureza cognitiva, 
pessoal, social e 
emocional, 
desenvolvidas e 
demonstradas com 
evidências. 
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-procurar novas 

soluções  e 

aplicações 
 

 

 

3ºCiclo 

 

Ciclo/ 
Ano 

DOMÍNIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO 
– VALORES E  

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 

3ºCiclo
/ 
7ºANO 

1º Grupo 

- Direitos Humanos 

- Igualdade de Género 

 
2º Grupo 

- Instituições e 

Participação 

Democrática 

3º Grupo 
 

- Voluntariado 
(opcional) 

- CED; 

- HIST; 

- PORT; 
- TIC 

- Eco Escolas; 

- PES; 

- Atividades 

curriculares 

exteriores à sala 

de aula 

- Parlamento de 

jovens; 

- Participação na 

eleição de 

Delegado e 

Subdelegado; 

- Emáticos; 
-Peditórios 
(Banco 
Alimentar, AMI, 
Liga Contra o 
Cancro) 

- CM; 

- Bombeiros; 

- GNR; 

- CS; 
- Cáritas 
- RBE 
- Lions Clube 
de Arganil 

Cidadania e 

Participação: 

-Demonstrar 

respeito pela 

diversidade humana 

e cultural e agir de 

acordo com os 

princípios dos direitos 

humanos; 

-Procurar ser 

solidário e 

solucionar conflitos 

da sustentabilidade 

ecológica. 

Liberdade: 

-Manifestar 

autonomia pessoal 

centrada nos 

direitos humanos, 

na democracia, na 

cidadania, na 

equidade, no 

respeito mútuo, na 

livre escolha para o 

bem Comum 

De acordo com os 
critérios definidos, 
tendo em conta as 
competências de 
natureza cognitiva, 
pessoal, social e 
emocional, 
desenvolvidas e 
demonstradas com 
evidências. 

 

 

Ciclo/ 
Ano 

DOMÍNIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO 
– VALORES E 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 

3ºCiclo
/ 
8ºANO 

1º Grupo 

- Educação 

ambiental 

- Saúde 

-CED; 

- HIST; 

- GEOG; 

- PORT; 

- Eco Escolas 

- PES 

- Atividades 

curriculares 

- CM; 

- Bombeiros; 

- GNR; 

- CS; 

Cidadania e 

Participação: 

-Demonstrar 

respeito pela 

De acordo com os 
critérios definidos, 
tendo em conta as 
competências de 
natureza cognitiva, 
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2º Grupo 

- Media 

3º Grupo 
- Segurança, Defesa e 
Paz (opcional) 

- TIC; 

- EF 

- CN; 

 

exteriores à sala 

de aula 

- Parlamento de 

jovens 

- Participação na 

eleição de 

Delegado e 

Subdelegado 

- Plano de 
segurança 

- Cáritas; 
- RBE 
- Lions Clube 
de Arganil 
 
- IPAV – 
Academia de 
Escolas UBUNTU 

diversidade humana 

e cultural e agir de 

acordo com os 

princípios dos direitos 

humanos; 

-Procurar ser 

solidário e 

solucionar conflitos 

da sustentabilidade 

ecológica. 

Liberdade: 

-Manifestar 

autonomia pessoal 

centrada nos 

direitos humanos, 

na democracia, na 

cidadania, na 

equidade, no 

respeito mútuo, na 

livre escolha para o 

bem Comum 

pessoal, social e 
emocional, 
desenvolvidas e 
demonstradas com 
evidências. 

 

 

 

 

 

Ciclo/ 
Ano 

DOMÍNIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO 
– VALORES E 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 

3ºCiclo
/ 
9ºANO 

1º Grupo 
- Interculturalidade 
- Desenvolvimento 
Sustentável 
 

2º Grupo 

- Sexualidade 

- Literacia financeira 
e educação para o 
consumo 

3º Grupo 
- Mundo do trabalho 

-CED; 

- HIST; 

- GEOG; 

- PORT; 

- TIC; 

- EF 

- CN; 

 

- Eco Escolas 

- PES 

- Atividades 

curriculares 

exteriores à sala 

de aula 

- Parlamento de 

jovens 

- Participação na 

eleição de 

Delegado e 

Subdelegado 

 

- CM; 

- Bombeiros; 

- GNR; 

- CS; 

- Cáritas; 
- RBE 
- SPO 

Cidadania e 

Participação: 

-Demonstrar 

respeito pela 

diversidade humana 

e cultural e agir de 

acordo com os 

princípios dos direitos 

humanos; 

-Procurar ser 

solidário e 

solucionar conflitos 

da sustentabilidade 

ecológica. 

Liberdade: 

-Manifestar 

autonomia pessoal 

centrada nos 

direitos humanos, 

De acordo com os 
critérios definidos, 
tendo em conta as 
competências de 
natureza cognitiva, 
pessoal, social e 
emocional, 
desenvolvidas e 
demonstradas com 
evidências. 
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na democracia, na 

cidadania, na 

equidade, no 

respeito mútuo, na 

livre escolha para o 

bem Comum 

 

 

 

 

Secundário 

 

Ciclo/ 
Ano 

DOMÍNIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO 
– VALORES E 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 

Sec./ 
10º 
ANO 

1º  Grupo 

- Direitos Humanos 

- Interculturalidade 

- Desenvolvimento 

sustentável 

 
3º  Grupo 

- Bem-estar animal 
(opcional) 

- HIST; 

- GEOG; 

- PORT; 

- BIOLOG 

- FILOSO 

(outras de 

acordo com os 
temas 
tratados) 

- Eco Escolas; 

- PES; 

Atividades 

curriculares 

exteriores à sala 

de aula 

-Parlamento de 

jovens; 

- Participação na 

eleição de 

Delegado e 

Subdelegado; 

- Arganilíadas 

- CM; 

-Bombeiros; 

- GNR; 

- CS; 

- Cáritas; 
- RBE 

Responsabilidade e 

Integridade: 

-Respeitar-se a si 

mesmo e aos 

outros; 

- Saber agir 

eticamente, 

consciente da 

obrigação de 

responder pelas 

próprias ações; 

-Ponderar as 

ações próprias e 

alheias em função 

do bem comum. 

 Liberdade: 
-Manifestar 
autonomia pessoal 
centrada nos 
direitos humanos, 
na democracia, na 
cidadania, na 
equidade, no 
respeito mútuo, na 
livre escolha para o 
bem Comum 

Avaliada no âmbito 
das disciplinas 
intervenientes. 

 

Ciclo/ 
Ano 

DOMÍNIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO 
– VALORES E 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 
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Secundá
rio/ 
11º ANO 

1º Grupo 

- Igualdade de género 

-Educação ambiental 

3º Grupo 

-Empreendedorismo 
(opcional) 

 

- HIST; 

- GEOG; 

- PORT; 
-GEOLOG 
(outras de 
acordo com 
os temas 
tratados) 

-Eco Escolas; 

- PES; 

Actividades 

curriculares 

exteriores à sala 

de aula; 

-Parlamento de 

jovens; 

-Participação na 

eleição de 

Delegado e 

Subdelegado; 

- Empreendedo-
rismo. 

- CM; 

Bombeiros; 

- GNR; 

- CS; 

- Cáritas; 
- RBE 

Cidadania e 

Participação: 

-Demonstrar 

respeito pela 

diversidade humana 

e cultural e agir de 

acordo com os 

princípios dos 

direitos humanos; 

-Procurar ser 

solidário e 

solucionar conflitos 

da sustentabilidade 

ecológica. 

Liberdade: 

-Manifestar 

autonomia pessoal 

centrada nos 

direitos humanos, 

na democracia, na 

cidadania, na 

equidade, no 

respeito mútuo, na 

livre escolha para o 

bem Comum 

Avaliada no 
âmbito das 
disciplinas 
intervenientes. 

 

 

Ciclo/ 
Ano 

DOMÍNIOS DISCIPLINAS 
PROJETOS DA 

ESCOLA 
PARCERIAS 

PERFIL DO ALUNO 
– VALORES E 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

AVALIAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS 

Secundá
rio/ 
12º ANO 

1º Grupo 

- Direitos Humanos 

- Saúde 

 

3º Grupo 

-Voluntariado 
(opcional) 

 

- HIST; 

- GEOG; 

- PORT; 

- BIO; 
(outras de 
acordo com 
os temas 
tratados) 

-Eco Escolas; 

- PES; 

Actividades 

curriculares 

exteriores à sala 

de aula; 

-Parlamento de 

jovens; 

-Participação na 

eleição de 

Delegado e 

Subdelegado; 

- Bibliotecas 
Escolares. 

- CM; 

Bombeiros; 

- GNR; 

- CS; 

- Cáritas; 
- RBE 
- SPO 

 

Cidadania e 

Participação: 

-Demonstrar 

respeito pela 

diversidade humana 

e cultural e agir de 

acordo com os 

princípios dos 

direitos humanos; 

-Procurar ser 

solidário e 

solucionar conflitos 

da sustentabilidade 

ecológica. 

Liberdade: 

-Manifestar 

autonomia pessoal 

centrada nos 

direitos humanos, 

na democracia, na 

cidadania, na 

Avaliada no 
âmbito das 
disciplinas 
intervenientes. 
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equidade, no 

respeito mútuo, na 

livre escolha para o 

bem Comum 

 

 

5 – Metodologia de trabalho 

No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, deve ser privilegiada a metodologia de 

trabalho em projeto, considerando as implicações pedagógicas deste processo, 

colocando o aluno num lugar central da aprendizagem e atribuindo-lhe um papel ativo, 

permitindo que o aluno “aprenda, fazendo”. Por outro lado, contribui para uma 

aprendizagem prática, em que aluno adquire conhecimentos e desenvolve 

competências através da vivência das situações em que comprometido. 
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AVALIAÇÃO 

No que diz respeito aos aspetos relacionados com a avaliação, distinguem-se, no âmbito 

desta estratégia, dois níveis de avaliação: 

 

1 – Avaliação do trabalho dos alunos 

A avaliação das aprendizagens da área curricular de Cidadania e Desenvolvimento está 

enquadrada pelos normativos legais em vigor para cada nível de ensino, bem como de 

acordo com as orientações da ENEC. 

Os critérios de avaliação são definidos pelo Conselho de Turma e pela Escola para a 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e validados pelo Conselho Pedagógico e 

devem considerar o impacto da participação dos alunos e das alunas nas atividades 

realizadas na escola e na comunidade. 

Assim sendo, é necessário ter em consideração o seguinte: 

a) Pré-escolar: há três dimensões a serem avaliadas neste nível de ensino – a Área 

da Formação Pessoal e Social com os domínios: Identidade e Autoestima, 

Independência/Autonomia, Consciência de si como aprendente e convivência 

democrática/Cidadania. A Área da Expressão e Comunicação com os domínios: 

da Educação Física, Domínio da Educação Artística (Subdomínios: Artes Visuais, 

Jogo Dramático /Teatro, Música, Dança), Domínio da Matemática, Domínio da 

Linguagem Oral e abordagem à escrita/leitura e a Área do Conhecimento do 

Mundo: Introdução à Metodologia Científica, Conhecimento do Mundo Social, 

Conhecimento do Mundo Físico e Natural, Mundo tecnológico e utilização das 

tecnologias. 

b) 1º Ciclo: a avaliação desta componente traduz-se numa avaliação qualitativa, 

podendo ser efetuado um registo descritivo relativo às aprendizagens efetuadas, 

domínios abordados, projetos e às competências desenvolvidas, no final de cada 

período de avaliação na síntese descritiva global do registo de avaliação de final 

do período; 

c) 2º e 3º Ciclos: a avaliação desta componente efetua-se pela atribuição de um 

nível quantitativo, de acordo com os critérios de avaliação definidos pela escola 

para cada um dos ciclos de ensino; 
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Os registos relativos aos domínios abordados, à participação em projetos ou 

qualquer outra informação relevante (atividades desenvolvidas), são inseridos 

na ficha de registo de avaliação (na plataforma Inovar), todos os períodos, 

contendo toda a informação relevante do percurso escolar do aluno ao nível das 

competências de cidadania. 

 

d) Ensino secundário: não é atribuída qualquer avaliação, embora as aprendizagens 

efetuadas e as competências desenvolvidas possam ser consideradas nas 

diferentes disciplinas, atendendo ao carácter transversal e interdisciplinar que a 

educação para a cidadania assume neste nível de ensino. 

A participação dos alunos em atividades e projetos, na escola e na comunidade, 

devem constar no certificado de conclusão da escolaridade obrigatória. 

Os registos relativos à participação em projetos ou qualquer outra informação 

relevante, são inseridos na ficha de registo de avaliação (na plataforma Inovar), 

todos os períodos, possibilitando a emissão do certificado no final da 

escolaridade obrigatória, contendo toda a informação relevante do percurso 

escolar do aluno ao nível das competências de cidadania. 

 

 

2 – Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE) 

A Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola deverá ser monitorizada e avaliada, 

no sentido de aferir do impacto que a mesma tem ao nível da cultura escolar, na 

governança da escola e na relação com a comunidade, devendo estar articulada com o 

respetivo processo de autoavaliação. 

2.1. Monitorização 

De forma a acompanhar a implementação da EECE, os professores titulares (Pré-

escolar e 1º Ciclo) e os Docentes de Cidadania e Desenvolvimento (2º e 3º Ciclos 

e Ensino Secundário), registam no formulário “Apreciação Global do período”, os 

domínios abordados e as atividades e projetos desenvolvidos pela turma, que 

serão recolhidos pela coordenadora da EECE. 

2.2. Indicadores de impacto 

No sentido de se aferir do impacto da EECE, definem-se os seguintes indicadores: 
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Ao nível do trabalho realizados pelos alunos e pelas alunas: 

a) Número de alunos/alunas envolvidos/das em Atividades, Projetos ou de cariz 

solidário; 

b) Número de alunos a integrar o Quadro de Excelência e Mérito 

 

Ao nível da escola: 

c) Número de projetos de Cidadania implementados no agrupamento, 

envolvendo a comunidade escolar e/ou educativa; 

d) Número de processos disciplinares no agrupamento; 

e) Número de participações disciplinares e registos de ocorrência por turma; 

 

Ao nível da comunidade: 

f) Número de Pais /Enc. De Educação envolvidos em cada atividade; 

g) Número de parceiros envolvidos nos projetos. 

 

Para facilitar a avaliação dos trabalhos desenvolvidos neste âmbito pelos alunos, 

apresenta-se o seguinte quadro: 

 
 

CRITÉRIOS 

Níveis e Descritores de Desempenho 

O que é para fazer? 

 
2 

Já sei! 

 
3 

Problema resolvido 

 
4 

Domino!! 

 
5 

 
 
 
 
 
 

Pesquisa e 
tratamento da 

informação 
 
 

Não seleciono informação 
adequada ao tema, 
problema e objetivos do 
trabalho.  
Não formulo questões 
pertinentes face ao assunto.  
Não organizo a informação 
recolhida construindo um 
produto pessoal.  

Nem sempre 
seleciono 
informação 
adequada ao 
tema, problema 
e objetivos do 
trabalho.  
Formulo 
algumas 
questões 
pertinentes face 
ao assunto.  

Tenho alguma 
dificuldade em 
organizar a 
informação 
recolhida 
construindo um 
produto 
pessoal. 

Seleciono informação 
adequada ao tema, 
problema e objetivos do 
trabalho.  
Formulo questões 
pertinentes face ao 
assunto.  

Organizo a informação 
recolhida construindo 
um produto pessoal 

Procuro diferentes fontes de 
informação que contribuíram 
para o trabalho final.  
Leio o conteúdo da pesquisa 
e deteto fontes com 
informações pouco 
relevantes e descarto as 
mesmas.  
Consigo propor melhorias 
no trabalho através da 
pesquisa.  
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Trabalho 
colaborativo 

 
 

Dificulto a negociação e 
ignoro as decisões tomadas 
pelo grupo.  
Prefiro a divisão de tarefas 
em que cada um faz uma 
parte do trabalho.  
Não colaboro com o 
grupo.  
Interrompo os colegas 
frequentemente, não 
respeitando a sua opinião.  
Não apresento os meus 
pontos de vista ou 
defendo-os de forma 
inadequada procurando 
impor a minha posição.  
Não contribuo no 
momento da apresentação 
do trabalho.  

Faço a minha auto e 
heteroavaliação sem 
rigor. 

Tenho alguma 
dificuldade em 
negociar com o 
grupo o rumo do 
trabalho e a 
divisão das 
tarefas.  
Colaboro, por 
vezes, com o 
grupo.  
Escuto e 
respeito, por 
vezes, a opinião 
dos colegas.  
Defendo os 
meus pontos de 
vista, mas tenho 
alguma 
dificuldade em 
fundamentá-los.  
Participo com 
descrição no 
momento da 
apresentação.  
Faço a minha 
auto e 
heteroavaliação 
com algum rigor.  

Negoceio com o grupo 
o rumo do trabalho e a 
divisão das tarefas.  
Colaboro com o grupo.  
Escuto e respeito a 
opinião dos colegas.  
Defendo os meus 
pontos de vista 
apresentando 
argumentos válidos.  
Participo no momento 
da apresentação.  
Faço a minha auto e 
heteroavaliação com 
rigor.  

Negoceio com o grupo em 
busca de informações que 
melhorem a execução do 
projeto.  
Colaboro sempre com o 
grupo.  
Ouço as ideias dos colegas 
com respeito e proponho 
melhorias.  
Defendo sempre os meus 
pontos de vista apresentando 
argumentos válidos e 
possibilidade de melhoria.  
Participo nos momentos 
coletivos e contribuo com 
ideias que integram o projeto 
e melhoram a sua execução e 
resultado final.  
Faço a minha auto e 
heteroavaliação com bastante 
rigor.  

 
 
 

Desenvolvimento 
Pessoal 

Não contribuo com ideias e 
sugestões para o 
desenvolvimento do 
trabalho, adotando uma 
postura passiva.  
Não cumpro as tarefas 
propostas.  
Perturbo o trabalho, 
desrespeitando as normas 
de conduta.  
Não realizo as tarefas, 
negando o apoio de colegas 
e professores.  

Contribuo com 
algumas ideias e 
sugestões para o 
desenvolvimento 
do trabalho.  
Cumpro parte 
das tarefas 
propostas.  
Perturbo, por 
vezes, ou estou 
distraído, 
desrespeitando 
algumas normas 
de conduta.  
Realizo as tarefas 
recorrendo, por 
vezes, ao apoio 
de colegas e 
professores.  

Contribuo com ideias e 
sugestões para o 
desenvolvimento do 
trabalho.  
Cumpro as tarefas 
propostas.  
Cumpro normas e 
regras de 
comportamento.  
Realizo as tarefas de 
forma autónoma.  
Realizo as tarefas 
recorrendo raramente, 
ao apoio de colegas e 
professores.  

Contribuo frequentemente 
com ideias e sugestões para o 
desenvolvimento do 
trabalho.  
Cumpro sempre as tarefas 
propostas.  
Cumpro sempre as normas e 
regras de comportamento.  
Realizo as tarefas de forma 
autónoma e com sentido de 
responsabilidade.  

 
 
 
Conhecimento 
do tema tratado  

Não entendi a temática do 
projeto.  
Não consigo explicar o 
trabalho.  

Percebo a 
temática do 
projeto.  
Tento explicar 
com as suas 
ideias a temática 
apresentando 
ainda com 
dificuldades em 
se expressar com 
clareza o que 
demonstra uma 
apropriação 
parcial do 
trabalho.  

Estou à vontade com a 
temática do projeto.  
Consigo explicar com 
palavras minhas 
 o trabalho.  
Demonstro entender o 
trabalho realizado.  

Estou focado no projeto.  
Vislumbro aplicação dos 
conhecimentos adquiridos do 
tema do projeto em situações 
do quotidiano.  
Consigo compreender 
baseado no que aprendi e 
associo ao que se ensina na 
escola.  
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Para complementar esta disciplina, o AEArganil faz parte da Academia de Líderes 

UBUNTU desde setembro de 2021. Este projeto tem a duração de dois anos, estando 

prevista a sua continuidade, desde que exista interesse por parte da sua diretora e 

restante comunidade educativa. 

Na sua essência, o conceito UBUNTU significa “EU SOU, PORQUE TU ÉS”, isto é, “EU 

SÓ POSSO SER PESSOA ATRAVÉS DAS OUTRAS PESSOAS”. 

Na essência do UBUNTU está o CUIDADO, a ATENÇÃO, a RELAÇÃO, a 

INTERDEPENDENCIA, ou seja: cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do Planeta. 

 

O método Ubuntu assume o desenvolvimento de cinco competências socio- emocionais 

centrais, que estão na base do processo de crescimento humano: tornar-se pessoa. Num 

primeiro nível, promovem-se competências focadas no indivíduo (Autoconhecimento, 

Autoconfiança e Resiliência) e, num segundo nível, competências socio-emocionais / 

relacionais (Empatia e Serviço) 

Os objetivos enquadram-se na estratégia desta disciplina, vejamos: 

• Capacitar jovens, enquanto agentes de transformação ao serviço das suas 

comunidades, promovendo o desenvolvimento integrado de competências 

socio-emocionais, com especial enfoque nas suas capacidades para a liderança 

ao serviço das comunidades, desde logo da própria comunidade educativa; 

• Fortalecer a cultura democrática e a participação cívica de estudantes de 

contextos vulneráveis, através da metodologia Ubuntu de capacitação para a 

liderança servidora; 

• Trabalhar com os educadores, capacitando-os para a promoção da cidadania, do 

diálogo, da promoção da paz e justiça social, desenvolvendo competências de 

resolução de conflitos e construção de pontes, entre e dentro das comunidades, 

contribuindo para o desenvolvimento de sociedades mais inclusivas, coesas e 

justas. 

 
Assim, a escola UBUNTU contribui para: 
 
- o Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória; 
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-  a Educação para a Cidadania; 

-  o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar; 

-  o Programa de Mentoria entre pares; 

-  o Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Bullying e ao Ciberbullying. 

 

Operacionalização: 
 
É um projeto bianual (ano letivo 2021/22 e 2022/23), sendo que no 1º ano o público-alvo são 

alunos do 3º Ciclo e secundário. Como turmas-piloto foram selecionadas as turmas A e B do 8º 

ano da EB2.3 Prof. Mendes Ferrão, em Coja, num total de 27 alunos. 

Por ano letivo há seis elementos que recebem formação através do IPAV – Instituto Padre 

António Vieira, sedeado no Porto. Este ano estão a receber formação, para além da Diretora, 

duas docentes, duas psicólogas e uma Assistente Operacional. 

Compete a esta equipa:  criar o Clube Ubuntu na escola, dinamizar a semana Ubuntu e três 

destes elementos são o elo de ligação ao responsável do IPAV, Dr. Rui Marques. A semana 

Ubuntu vai realizar-se na última semana de março. Caso a experiência seja positiva poderá 

realizar-se outra semana no final do ano letivo. Importa ainda envolver os respetivos 

encarregados de educação dos alunos participantes. 
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ANO LETIVO 2021 / 2022  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

Domínio Ponderação Descritores de Aprendizagem Instrumentos 
de Avaliação 

Áreas de Competência do Perfil 
dos Alunos 

  

C
o

n
h

ec
im

e
n

to
s,

 C
ap

ac
id

ad
e

s 
e

 A
ti

tu
d

e
s 

 

  
Conceção de 

Cidadania 

 

 

 

 

 

Identificação de 

competências 

essenciais de 

formação 

cidadã 

(Competências 

para uma 

Cultura da 

Democracia); 

 

 

 

Relacionamento 

Interpessoal/De

senvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

20%% 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

- Apreender competências necessárias ao exercício da Cidadania; 

- Adquirir hábitos de participação democrática a nível de debate de ideias/ 

treinar a capacidade de expor, argumentar, escutar os outros e falar de si 

mesmo; 

- Adquirir, desenvolver e atualizar conhecimentos sobre os temas 

escolhidos, expondo a sua opinião própria;  

- Conhecer os seus direitos e deveres enquanto aluno; 

- Fomentar a aquisição de valores de cultura democrática. 

- Refletir acerca das oportunidades para participarmos ativamente de 

forma responsável, na construção de um mundo melhor, no qual todos 

tenham lugar como pessoas iguais e diferentes; 

- Construir uma identidade pessoal (nos domínios afetivo, cognitivo e 

social) positiva, autónoma e cooperante; 

- Desenvolver a consciência cívica e moral, pela interiorização das regras 

sociais, favorecendo a maturidade social; 

- Desenvolver o espírito crítico, a criatividade e a solidariedade; 

- Fomentar a aquisição de valores de cultura democrática. 

 - Melhorar o autoconceito e a autoaceitação; 

- Valorizar as Relações Interpessoais, nomeadamente o valor do respeito 

por si, pelo outro e pelo bem comum. 

Á
re

as
 t

ra
n

sv
e

rs
ai

s 

- Questão de 

aula; 

 

 

 

- Trabalhos de 

pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

-Grelha de 

performance 

(desempenho) 

 

A-  Linguagens e textos 

B - Informação e comunicação 

C - Raciocínio e resolução de 

problemas 

D - Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

E - Relacionamento interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

G - Bem-estar, saúde e ambiente 

H - Sensibilidade estética e artística 

I - Saber científico, técnico e 

tecnológico 

J – Consciência e domínio do corpo 
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Turma:         5ºAno                         Ano Letivo 2021/2022                                                     Total de aulas previstas: __aulas  

 

 

APRENDIZAGENS 
ESPERADAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS ALUNOS 
DOMÍNIOS 

AÇÕES ESTRATÉGIAS A PROMOVER 
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO ALUNO 

ATIVIDADES RECURSOS 

• Conceção de 
cidadania ativa 

 
• Identificação de 

competências 
essenciais de 
formação cidadã 
(Competências para 
uma Cultura da 
Democracia) 
 

• Identificação de 
domínios essenciais 
(ex. Segurança 
Rodoviária; Direitos 
Humanos; Educação 

Ambiental; Saúde; 
Risco; Bem-estar 
animal) 

• Linguagens e textos 
• Informação e 
comunicação 
• Raciocínio e resolução 
de problemas 
• Pensamento Crítico e 
Criativo 
• Relacionamento 
Interpessoal 
• Desenvolvimento 
pessoal e Autonomia 
• Bem-estar, saúde e 
ambiente 
• Sensibilidade estética e 
artística 
• Saber científico, 
técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio 
do corpo 

• Direitos 

Humanos 

• Educação 

Ambiental 

• Saúde 

 

• Segurança 

Rodoviária 

• Risco 

• Bem-estar 

animal 

 (opcional) 

• Eleger o delegado e subdelegado de turma 
• Aplicação do inquérito PES 
• Exploração teórica e simples de temas, com 
recurso a diferentes registos; 
• Selecionar e organizar informação pertinente, 
com autonomia progressiva;  
• Analisar textos ou outros suportes com 
diferentes pontos de vista, promovendo a 
conceção sustentada de um ponto de vista 
próprio;  
• Aceitar ou argumentar pontos de vista 
diferentes;  
• Expressar uma tomada de posição, pensar e 
apresentar argumentos e contra-argumentos, 
rebater os contra-argumentos; 
• Organizar debates/simulações que requeiram 
sustentação de afirmações, elaboração de 
opiniões ou análises de factos ou dados;  
• Problematizar situações;  
•Recolher dados e opiniões para análise de 
temáticas em estudo;  

• Pesquisas; 
• Produção de 
textos/artigos – 
Publicação no Jornal 
do Agrupamento; 
• Elaboração de 
trabalhos temáticos; 
• Exposições; 
• Debates; 
• Divulgação na rádio; 
• Participação em 
Campanhas de 
solidariedade. 

 
 
 

 

• Computadores; 
• Internet; 
• Projetor; 
• Vídeos; 
• Filmes; 
• Jogos didáticos; 
• Cartolinas; 
• Lápis, marcadores; 
• Material de medição 
e desenho. 
• SPO 
• CPCJ 
• Escola Segura 
• Rede de Bibliotecas 
Escolares 
• PES 
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• Promover o respeito por diferenças de 
características, crenças ou opiniões;  
• Confrontar ideias e perspetivas distintas sobre 

abordagem de um dado problema e ou maneira 
de o resolver, tendo em conta, por exemplo, 
diferentes perspetivas culturais;  
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Turma:  5º Ano                         Ano Letivo 2021/2022                                                       Total de aulas previstas: 16 aulas 

 

 

APRENDIZAGENS 
ESPERADAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS ALUNOS 
DOMÍNIOS 

AÇÕES ESTRATÉGIAS A PROMOVER 
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO 

ALUNO 
ATIVIDADES RECURSOS 

▪ Conceção de 
cidadania ativa 
 

▪ Identificação de 
competências 
essenciais de 
formação cidadã 
(Competências 
para uma Cultura 
da Democracia) 

 

▪ Identificação de 
domínios 
essenciais (ex. 
Segurança 
Rodoviária; 

▪ Linguagens e textos 
▪ Informação e 

comunicação 
▪ Raciocínio e 

resolução de 
problemas 

▪ Pensamento Crítico e 
Criativo 

▪ Relacionamento 
Interpessoal 

▪ Desenvolvimento 
pessoal e Autonomia 

▪ Bem-estar, saúde e 
ambiente 

▪ Direitos 

Humanos 

▪ Educação 

Ambiental 

▪ Saúde 

 

▪ Segurança 

Rodoviária 

▪ Risco 

▪ Promover tarefas de síntese; 
▪ Participar em campanhas de 

sensibilização e/ou Teatros;  
▪ Trabalhar em equipa;  
▪ Promover a assunção de 

responsabilidades adequadas ao que 
for pedido;  

▪ Organizar e realizar autonomamente 
tarefas;  

▪ Assumir e cumprir compromissos;  
▪ Apresentação de trabalhos com auto e 

heteroavaliação;  
▪ Promover oportunidades de 

colaboração com outros; 
▪ Posicionar-se perante situações 

dilemáticas de ajuda a outros e de 
proteção de si;  

▪ Pesquisas; 
▪ Produção de 

textos/artigos – 
Publicação no 
Jornal do 
Agrupamento; 

▪ Sínteses; 
▪ Cartazes; 
▪ Poster; 
▪ Elaboração de 

trabalhos 
temáticos; 

▪ Exposições; 
▪ Debates; 
▪ Divulgação na 

rádio; 

▪ Computadores; 
▪ Internet; 
▪ Projetor; 
▪ Vídeos; 
▪ Filmes; 
▪ Jogos 

didácticos; 
▪ Cartolinas; 
▪ Lápis, 

marcadores; 
▪ Material de 

medição e 
desenho. 

▪ SPO 
▪ CPCJ 
▪ Escola Segura 
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Direitos 
Humanos; 
Educação 
Ambiental; Saúde; 
Risco; Bem-estar 
animal) 

▪ Sensibilidade estética 
e artística 

▪ Saber científico, 
técnico e tecnológico 

▪ Consciência e 
domínio do corpo 

▪ Bem-estar 

animal 

 (opcional) 

▪ Elaborar produtos; 

▪ Participar em atividades da escola e da 
comunidade. 

▪ Dinamizar e participar nos Projetos da 
turma. 

▪ Participação em 
campanhas de 
solidariedade. 

 
 
 

 

▪ Rede Bibliotecas 
Escolares 

▪ PES 
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PROJETOS DO AGRUPAMENTO ENVOLVIDOS 

 

▪ Parlamento de Jovens; 

▪ Projeto PES; 

▪ Peditórios; 

▪ Jornal do Agrupamento; 

▪ Festa de Natal; 

▪ Carnaval; 

▪ Eco- Escolas. 

▪ Festa final de Ano letivo. 

▪ Projetos desenvolvidos pela turma. 
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PLANIFICAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  
 

 

Turma:         6ºAno                         Ano Letivo 2021/2022                                                      Total de aulas previstas: 16 aulas  

 

 

APRENDIZAGENS 
ESPERADAS 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS ALUNOS 

DOMÍNIOS 
AÇÕES ESTRATÉGIAS A PROMOVER 

ORIENTADAS PARA O PERFIL DO ALUNO 
ATIVIDADES RECURSOS 

▪ Conceção de 
cidadania ativa 

▪ Identificação de 
competências 
essenciais de 
formação 
cidadã 
(Competências 
para uma 
Cultura da 
Democracia) 

▪ Linguagens e textos 

▪ Informação e comunicação 

▪ Raciocínio e resolução de 

problemas 

▪ Pensamento Crítico e 

Criativo 

▪ Relacionamento 

Interpessoal 

▪ Desenvolvimento pessoal 

e Autonomia 

▪ Direitos 

Humanos 

▪ Educação 

Ambiental 

▪ Saúde 

▪ Sexualidade 

▪ Risco 

▪ Exploração teórica e simples de temas, com 
recurso a diferentes registos; 

▪ Selecionar e organizar informação pertinente, 
com autonomia progressiva;  

▪ Analisar textos ou outros suportes com 
diferentes pontos de vista, promovendo a 
conceção sustentada de um ponto de vista 
próprio;  

▪ Aceitar ou argumentar pontos de vista 
diferentes;  

▪ Pesquisas; 

▪ Produção de 
textos/artigos 
– Publicação 
no Jornal do 
Agrupamento; 

▪ Elaboração de 
trabalhos 
temáticos; 

▪ Exposições; 

▪ Computadores; 

▪ Internet; 

▪ Projetor; 

▪ Vídeos; 

▪ Filmes; 

▪ Jogos didáticos; 

▪ Cartolinas; 

▪ Lápis, 

marcadores; 
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▪ Identificação de 
domínios 
essenciais (ex. 
Segurança 
Rodoviária; 
Direitos 
Humanos; 
Educação 
Ambiental; 
Saúde; Risco; 
Bem-estar 
animal) 

▪ Bem-estar, saúde e 

ambiente 

▪ Sensibilidade estética e 

artística 

▪ Saber científico, técnico e 

tecnológico 

▪ Consciência e domínio do 

corpo 

▪ Bem-estar 

animal 

 (opcional) 

 

▪ Expressar uma tomada de posição, pensar e 
apresentar argumentos e contra-argumentos, 
rebater os contra-argumentos; 

▪  Organizar debates/simulações que requeiram 
sustentação de afirmações, elaboração de 
opiniões ou análises de factos ou dados;  

▪ Problematizar situações;  
▪ Recolher dados e opiniões para análise de 

temáticas em estudo;  
▪ Promover o respeito por diferenças de 

características, crenças ou opiniões;  
▪ Confrontar ideias e perspetivas distintas sobre 

abordagem de um dado problema e ou 
maneira de o resolver, tendo em conta, por 
exemplo, diferentes perspetivas culturais;  

▪ Debates; 

▪ Divulgação na 
rádio; 

▪ Participação 
em 
campanhas de 
solidariedade/ 
Voluntariado 

 

▪ Material de 

medição e 

desenho. 

▪ SPO 

▪ CPCJ 

▪ Escola Segura 

▪ Rede Bibliotecas 

Escolares 

▪ PES 
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PROJETOS DO AGRUPAMENTO ENVOLVIDOS 

▪ Parlamento de Jovens; 

▪ Projeto PES; 

▪ Peditórios; 
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▪ Jornal do Agrupamento; 

▪ Festa de Natal; 

▪ Carnaval; 

▪ Eco Escolas. 

▪ Festa final de ano letivo. 

▪ Projetos desenvolvidos pela turma 
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       Turma:    7ºAno                         Ano Letivo 2021/2022                                                       Total de aulas previstas: 16 aulas 

 

 

APRENDIZAGENS 
ESPERADAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

DOMÍNIOS 
AÇÕES ESTRATÉGIAS A PROMOVER ORIENTADAS 

PARA O PERFIL DO ALUNO 
ATIVIDADES RECURSOS 

▪ Conceção de 

cidadania ativa 

▪ Identificação de 

competências 

essenciais de 

formação cidadã 

▪ Linguagens e textos 

▪ Informação e 

comunicação 

▪ Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

▪ Direitos 

Humanos 

▪ Igualdade de 

Género 

▪ Eleger o delegado e subdelegado de turma 
▪ Aplicação do inquérito PES 
▪ Exploração teórica e simples de temas, com recurso a 

diferentes registos; 
▪ Selecionar e organizar informação pertinente, com 

autonomia progressiva;  

▪ Pesquisas; 
▪ Produção de 

textos/artigos 
– Publicação 
no Jornal do 
Agrupamento; 

▪ Computadores; 

▪ Internet; 

▪ Projetor; 

▪ Vídeos; 

▪ Filmes; 

▪ Jogos didáticos; 

▪ Cartolinas; 
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(Competências 

para uma Cultura 

da Democracia) 

▪ Identificação de 

domínios 

essenciais (ex. 

Direitos Humanos, 

▪ Igualdade de 

género, 

Instituições e 

Participação 

Democrática, 

Voluntariado) 

▪ Pensamento Crítico 

e Criativo 

▪ Relacionamento 

Interpessoal 

▪ Desenvolvimento 

pessoal e 

Autonomia 

▪ Bem-estar, saúde e 

ambiente 

▪ Sensibilidade 

estética e artística 

▪ Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

▪ Consciência e 

domínio do corpo 

▪ Instituições 

e 

Participação 

Democrática 

▪ Voluntariado 

(opcional) 

 

▪ Analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de 
vista, promovendo a conceção sustentada de um ponto de 
vista próprio;  

▪ Aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes;  
▪ Expressar uma tomada de posição, pensar e apresentar 

argumentos e contra-argumentos, rebater os contra-
argumentos; 

▪  Organizar debates/simulações que requeiram sustentação 
de afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos 
ou dados;  

▪ Problematizar situações;  
▪ Recolher dados e opiniões para análise de temáticas em 

estudo;  
▪ Promover o respeito por diferenças de características, 

crenças ou opiniões;  
▪ Confrontar ideias e perspetivas distintas sobre abordagem 

de um dado problema e ou maneira de o resolver, tendo em 
conta, por exemplo, diferentes perspetivas culturais;  

▪ Elaboração de 
trabalhos 
temáticos; 

▪ Exposições; 
▪ Debates; 
▪ Divulgação na 

rádio; 
▪ Participação 

em 
campanhas de 
solidariedade/ 
Voluntariado 

 

▪ Lápis, marcadores; 

▪ Material de medição 

e desenho. 

▪ SPO 

▪ Rede das Bibliotecas 

Escolares 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  
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APRENDIZAGENS 
ESPERADAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS ALUNOS 
DOMÍNIOS 

AÇÕES ESTRATÉGIAS A PROMOVER 
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO 

ALUNO 
ATIVIDADES RECURSOS 
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▪ Conceção de 
cidadania ativa 

▪ Identificação de 
competências 
essenciais de 
formação cidadã 
(Competências para 
uma Cultura da 
Democracia) 

▪ Identificação de 
domínios essenciais 
(ex. Direitos 
Humanos,  

▪ Igualdade de 
género, Instituições 
e Participação 
Democrática, 
Voluntariado) 

▪ Linguagens e textos 
▪ Informação e 

comunicação 
▪ Raciocínio e resolução 

de problemas 
▪ Pensamento Crítico e 

Criativo 
▪ Relacionamento 

Interpessoal 
▪ Desenvolvimento 

pessoal e Autonomia 
▪ Bem-estar, saúde e 

ambiente 
▪ Sensibilidade estética e 

artística 
▪ Saber científico, 

técnico e tecnológico 
▪ Consciência e domínio 

do corpo 

▪ Direitos 

Humanos 

▪ Igualdade de 

Género 

▪ Instituições e 

Participação 

Democrática 

▪ Voluntariado 

(opcional) 

 

▪ Promover tarefas de síntese; 

▪ Participar em campanhas de 
sensibilização e/ou Teatros;  

▪ Trabalhar em equipa;  

▪ Promover a assunção de 
responsabilidades adequadas ao que for 
pedido;  

▪ Organizar e realizar autonomamente 
tarefas;  

▪ Assumir e cumprir compromissos;  

▪ Apresentação de trabalhos com auto e 
heteroavaliação;  

▪ Promover oportunidades de colaboração 
com outros; 

▪ Posicionar-se perante situações 
dilemáticas de ajuda a outros e de 
proteção de si;  

▪ Elaborar produtos; 

▪ Participar em atividades da escola e da 
comunidade. 

▪ Pesquisas; 

▪ Produção de 
textos/artigos – 
Publicação no Jornal 
do Agrupamento; 

▪ Concurso Lions – 
Elaboração de um 
desenho 

▪ Sínteses; 

▪ Cartazes; 

▪ Poster; 

▪ Elaboração de 
trabalhos temáticos; 

▪ Exposições; 

▪ Debates; 

▪ Divulgação na rádio; 

▪ Participação em 
campanhas de 
solidariedade, 
peditórios. 

▪ Dinamização e 
participação nos 
projetos da Turma. 

▪ Computadores; 

▪ Internet; 

▪ Projetor; 

▪ Vídeos; 

▪ Filmes; 

▪ Jogos didáticos; 

▪ Cartolinas; 

▪ Lápis, 

marcadores; 

▪ Material de 

medição e 

desenho. 
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PROJETOS DO AGRUPAMENTO ENVOLVIDOS 

▪ Parlamento de Jovens; 

▪ Projeto PES; 

▪ Lions  Clube de Arganil 

▪ Peditórios; 

▪ Projeto Empreendedorismo 

▪ Jornal do Agrupamento; 

▪ Festa de Natal; 

▪ Carnaval; 

▪ Eco-Escolas; 

▪ Festa final de ano letivo; 

▪ Projetos da Turma. 
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APRENDIZAGENS 
ESPERADAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS ALUNOS 
DOMÍNIOS 

AÇÕES ESTRATÉGIAS A PROMOVER 
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO ALUNO 

ATIVIDADES RECURSOS 

▪ Conceção de 
cidadania ativa 

 

▪ Identificação de 
competências 
essenciais de 
formação cidadã 
(Competências para 
uma Cultura da 
Democracia) 

 

▪ Identificação de 
domínios essenciais 
(ex. Educação 
Ambiental, Saúde, 
Media, Segurança, 
Defesa e Paz) 

▪ Linguagens e textos 
▪ Informação e 

comunicação 
▪ Raciocínio e resolução de 

problemas 
▪ Pensamento Crítico e 

Criativo 
▪ Relacionamento 

Interpessoal 
▪ Desenvolvimento pessoal 

e Autonomia 
▪ Bem-estar, saúde e 

ambiente 
▪ Sensibilidade estética e 

artística 
▪ Saber científico, técnico e 

tecnológico 
▪ Consciência e domínio do 

corpo 

▪ Educação 

Ambiental 

▪ Saúde 

▪ Academia Ubuntu 

(8ºA e B Coja) 

 

▪ Media 

 

 

▪ Segurança Defesa e 

paz (opcional) 

 

▪ Eleger o delegado e subdelegado de turma 
▪ Aplicação do inquérito PES 
 
▪ Exploração teórica e simples de temas, com 

recurso a diferentes registos; 
▪ Selecionar e organizar informação 

pertinente, com autonomia progressiva;  
▪ Analisar textos ou outros suportes com 

diferentes pontos de vista, promovendo a 
conceção sustentada de um ponto de vista 
próprio;  

▪ Aceitar ou argumentar pontos de vista 
diferentes;  

▪ Expressar uma tomada de posição, pensar e 
apresentar argumentos e contra-
argumentos, rebater os contra-argumentos; 

▪  Organizar debates/simulações que 
requeiram sustentação de afirmações, 
elaboração de opiniões ou análises de factos 
ou dados;  

▪ Problematizar situações;  
▪ Recolher dados e opiniões para análise de 

temáticas em estudo;  

▪ Promover o respeito por diferenças de 
características, crenças ou opiniões;  

▪ Confrontar ideias e perspetivas distintas 

sobre abordagem de um dado problema e ou 
maneira de o resolver, tendo em conta, por 
exemplo, diferentes perspetivas culturais;  
 

▪ Pesquisas; 
▪ Produção de 

textos/artigos – 
Publicação no Jornal do 
Agrupamento; 

▪ Elaboração de 
trabalhos temáticos; 

▪ Concurso Lions – 
Elaboração de um 
desenho 

 
▪ Exposições; 
▪ Debates; 
▪ Divulgação na rádio; 
▪ Participação em 

Peditórios, campanhas 
de solidariedade 
/Voluntariado 

▪ EBCO - Dinamização do 
Clube Ubuntu 

▪ Semana Ubuntu 

 
 
 

 

▪ Computadores; 
▪ Internet; 
▪ Projetor; 
▪ Vídeos; 
▪ Filmes; 
▪ Jogos didáticos; 
▪ Cartolinas; 
▪ Lápis, marcadores; 
▪ Material de 

medição e 
desenho. 

▪ SPO 
▪ Rede das 

Bibliotecas 
Escolares 

▪ PES 
 
 
 
 
 
▪ IPAV 
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APRENDIZAGENS 
ESPERADAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS ALUNOS 
DOMÍNIOS 

AÇÕES ESTRATÉGIAS A PROMOVER 
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO ALUNO 

ATIVIDADES RECURSOS 

▪ Conceção de 

cidadania ativa 

 

▪ Identificação de 

competências 

essenciais de 

formação cidadã 

(Competências para 

uma Cultura da 

Democracia) 

 

▪ Identificação de 

domínios essenciais 

(ex. Educação 

Ambiental, Saúde, 

Media, Segurança, 

Defesa e Paz) 

▪ Linguagens e textos 

▪ Informação e 

comunicação 

▪ Raciocínio e resolução de 

problemas 

▪ Pensamento Crítico e 

Criativo 

▪ Relacionamento 

Interpessoal 

▪ Desenvolvimento pessoal 

e Autonomia 

▪ Bem-estar, saúde e 

ambiente 

▪ Sensibilidade estética e 

artística 

▪ Saber científico, técnico e 

tecnológico 

▪ Consciência e domínio do 

corpo 

▪ Educação 

Ambiental 

▪ Saúde 

▪ Media 

▪ Segurança Defesa 

e paz (opcional) 

 

▪ Promover tarefas de síntese; 

▪ Participar em campanhas de sensibilização 

e/ou Teatros;  

▪ Trabalhar em equipa;  

▪ Promover a assunção de responsabilidades 

adequadas ao que for pedido;  

▪ Organizar e realizar autonomamente 

tarefas;  

▪ Assumir e cumprir compromissos;  

▪ Apresentação de trabalhos com auto e 

heteroavaliação;  

▪ Promover oportunidades de colaboração 

com outros; 

▪ Posicionar-se perante situações 

dilemáticas de ajuda a outros e de 

proteção de si;  

▪ Elaborar produtos; 

▪ Participar em atividades da escola e da 

comunidade. 

▪ Pesquisas; 

▪ Produção de 

textos/artigos – 

Publicação no 

Jornal do 

Agrupamento; 

▪ Sínteses; 

▪ Cartazes; 

▪ Poster; 

▪ Elaboração de 

trabalhos 

temáticos; 

▪ Exposições; 

▪ Debates; 

▪ Divulgação na 

rádio; 

▪ Participação em 

Peditórios. 

▪ Dinamização e 

participação nos 

projetos da Turma. 

▪ Computadores; 

▪ Internet; 

▪ Projetor; 

▪ Vídeos; 

▪ Filmes; 

▪ Jogos didáticos; 

▪ Cartolinas; 

▪ Lápis, 

marcadores; 

▪ Material de 

medição e 

desenho. 

▪ PES 
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PROJETOS DO AGRUPAMENTO ENVOLVIDOS 

▪ Parlamento de Jovens; 

▪ Projeto PES; 

▪ Lions Clube de Arganil 

▪ Peditórios; 

▪ Projeto Empreendedorismo 

▪ Jornal do Agrupamento; 

▪ Festa de Natal; 

▪ Carnaval; 

▪ Eco-Escolas; 

▪ Festa final de ano letivo; 

▪ Projetos da Turma. 

▪ IPAV 
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APRENDIZAGENS 
ESPERADAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS ALUNOS 
DOMÍNIOS 

AÇÕES ESTRATÉGIAS A PROMOVER 
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO ALUNO 

ATIVIDADES RECURSOS 

▪ Conceção de 
cidadania ativa 
 

▪ Identificação de 
competências 
essenciais de 
formação cidadã 
(Competências  
para uma Cultura 
da Democracia) 

 

▪ Identificação de 
domínios 
essenciais (ex. 
Interculturalidade, 
Sexualidade, 
literacia financeira 
e educação para o 
consumo e 
Mundo no 
trabalho) ) 

▪ Linguagens e textos 
▪ Informação e 

comunicação 
▪ Raciocínio e resolução 

de problemas 
▪ Pensamento Crítico e 

Criativo 
▪ Relacionamento 

Interpessoal 
▪ Desenvolvimento 

pessoal e Autonomia 
▪ Bem-estar, saúde e 

ambiente 
▪ Sensibilidade estética 

e artística 
▪ Saber científico, 

técnico e tecnológico 
▪ Consciência e domínio 

do corpo 

▪ Interculturalidade  

▪ Desenvolvimento 

Sustentável 

 

▪ Sexualidade 

 

▪ Literacia 

financeira e 

educação para o 

consumo 

 

▪ Mundo do 

trabalho 

(opcional) 

 

▪ Eleger o delegado e subdelegado de 
turma 

▪ Aplicação do inquérito PES 
 
▪ Exploração teórica e simples de 

temas, com recurso a diferentes 
registos; 

▪ Selecionar e organizar informação 
pertinente, com autonomia 
progressiva;  

▪ Analisar textos ou outros suportes 
com diferentes pontos de vista, 
promovendo a conceção sustentada 
de um ponto de vista próprio;  

▪ Aceitar ou argumentar pontos de 
vista diferentes;  

▪ Expressar uma tomada de posição, 
pensar e apresentar argumentos e 
contra-argumentos, rebater os 
contra-argumentos; 

▪  Organizar debates/simulações que 
requeiram sustentação de 
afirmações, elaboração de opiniões 
ou análises de factos ou dados;  

▪ Problematizar situações;  
▪ Recolher dados e opiniões para 

análise de temáticas em estudo;  

▪ Promover o respeito por diferenças 
de características, crenças ou 
opiniões;  

▪ Pesquisas; 
▪ Produção de 

textos/artigos – 
Publicação no Jornal 
do Agrupamento; 

▪ Elaboração de 
trabalhos temáticos; 

▪ Exposições; 
▪ Debates; 
▪ Divulgação na rádio; 
▪ Participação em 

Campanhas de 
sensibilização e de 
angariação de 
fundos 
/Voluntariado 

 
 
 

 

▪ Computadores; 
▪ Internet; 
▪ Projetor; 
▪ Vídeos; 
▪ Filmes; 
▪ Jogos didáticos; 
▪ Cartolinas; 
▪ Lápis, 

marcadores; 
▪ Material de 

medição e 
desenho. 

▪ SPO 
▪ Rede das 

Bibliotecas 
Escolares 

▪ PES 
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▪ Confrontar ideias e perspetivas 

distintas sobre abordagem de um 
dado problema e ou maneira de o 
resolver, tendo em conta, por 
exemplo, diferentes perspetivas 
culturais;  
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APRENDIZAGENS 
ESPERADAS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS ALUNOS 
DOMÍNIOS 

AÇÕES ESTRATÉGIAS A PROMOVER 
ORIENTADAS PARA O PERFIL DO ALUNO 

ATIVIDADES RECURSOS 

▪ Conceção de 
cidadania ativa 
 

▪ Identificação de 
competências 
essenciais de 
formação cidadã 
(Competências  
para uma Cultura 
da Democracia) 

 

▪ Identificação de 
domínios 
essenciais (ex. 
Educação 
Ambiental, 
Saúde, Media, 
Segurança, 
Defesa e Paz ) 

▪ Linguagens e textos 
▪ Informação e 

comunicação 
▪ Raciocínio e resolução 

de problemas 
▪ Pensamento Crítico e 

Criativo 
▪ Relacionamento 

Interpessoal 
▪ Desenvolvimento 

pessoal e Autonomia 
▪ Bem-estar, saúde e 

ambiente 
▪ Sensibilidade estética 

e artística 
▪ Saber científico, 

técnico e tecnológico 
▪ Consciência e domínio 

do corpo 

▪ Interculturalidade  

▪ Desenvolvimento 

Sustentável 

 

▪ Sexualidade 

 

▪ Literacia 

financeira e 

educação para 

o consumo 

 

▪ Mundo do 

trabalho 

(opcional) 

 

▪ Promover tarefas de síntese; 
▪ Participar em campanhas de sensibilização 

e/ou Teatros;  
▪ Trabalhar em equipa;  
▪ Promover a assunção de responsabilidades 

adequadas ao que for pedido;  
▪ Organizar e realizar autonomamente 

tarefas;  
▪ Assumir e cumprir compromissos;  
▪ Apresentação de trabalhos com auto e 

heteroavaliação;  
▪ Promover oportunidades de colaboração 

com outros; 
▪ Posicionar-se perante situações dilemáticas 

de ajuda a outros e de proteção de si;  
▪ Elaborar produtos; 

▪ Participar em atividades da escola e da 
comunidade. 

▪ Pesquisas; 
▪ Produção de 

textos/artigos – 
Publicação no Jornal 
do Agrupamento; 

▪ Sínteses; 
▪ Cartazes; 
▪ Poster; 
▪ Elaboração de 

trabalhos temáticos; 
▪ Exposições; 
▪ Debates; 
▪ Divulgação na rádio; 
▪ Participação em 

Campanhas de 
sensibilização e de 
angariação de 
fundos 
/Voluntariado 

▪ Dinamização e 
participação nos 
projetos da Turma. 

 

▪ Computadores; 
▪ Internet; 
▪ Projetor; 
▪ Vídeos; 
▪ Filmes; 
▪ Jogos didáticos; 
▪ Cartolinas; 
▪ Lápis, 

marcadores; 
▪ Material de 

medição e 
desenho. 

▪ PES 
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PROJETOS DO AGRUPAMENTO ENVOLVIDOS 
▪ Parlamento de Jovens; 
▪ Projeto PES; 
▪ Campanhas de sensibilização 
▪ Campanha de angariação de fundos; 
▪ Projeto Empreendedorismo 
▪ Jornal do Agrupamento; 
▪ Festa de Natal; 
▪ Carnaval; 
▪ Eco-Escolas; 
▪ Festa final de ano letivo; 
▪ Projetos da Turma. 

 


