
1 
 

 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇOS DE FERREIRA 
 

 

 
 
 

ESTRATÉGIA DE 
EDUCAÇÃO 

PARA A CIDADANIA 

DE ESCOLA – EECE 

 

 

 

 

 

 
2021-22 



2 
 

Índice 
 

Enquadramento ............................................................................................................................ 3 

Fundamentação ............................................................................................................................ 4 

Documentos de Referência ........................................................................................................... 5 

Documentos nacionais de referência .................................................................................................. 5 

Documentos internacionais de referência .......................................................................................... 6 

Referenciais de educação .................................................................................................................... 7 

Documentos internos .......................................................................................................................... 7 

Cidadania a nível de Escola ............................................................................................................ 7 

Equipa responsável ..................................................................................................................... 11 

Identificação e priorização dos domínios a trabalhar em cada ciclo e nível de ensino  ................... 12 

Articulação com o Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória .......................................... 14 

Planificações ............................................................................................................................... 15 

5º ano ................................................................................................................................................ 15 

6º ano ................................................................................................................................................ 23 

7º ano ................................................................................................................................................ 30 

8º ano ................................................................................................................................................ 38 

9º ano ................................................................................................................................................ 45 

Planificação de Cidadania e Desenvolvimento ............................................................................. 53 

Identificação dos Stakeholders   .................................................................................................. 57 

Aprendizagens esperadas ............................................................................................................ 58 

Proposta de atividades ................................................................................................................ 58 

Avaliação da disciplina de CD ...................................................................................................... 60 

Monotorização e avaliação da EECE ............................................................................................. 62 

Formação ................................................................................................................................... 63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

I. ENQUADRAMENTO 
 

É missão do nosso Agrupamento “Educar cidadãos para o sucesso, responsáveis e ativos no 

exercício da sua cidadania, envolvendo toda a comunidade”.   

Apelar à participação dos alunos, ao desenvolvimento do seu sentido crítico e da capacidade de 

argumentação requer que a própria escola se abra a essa mesma participação e ao diálogo no processo de 

tomada de decisão. É tempo de repensar o Futuro, apostando na Educação que constitui um meio 

fundamental para promover e proporcionar competências necessárias para a vida em sociedade. A Escola 

deve oferecer a todos os alunos uma base de conhecimentos, atitudes e competências através de uma 

adequada Educação, para os direitos e deveres, numa perspetiva de Educação para e na Cidadania Global.  

A estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE), aqui apresentada, constitui um 

instrumento fundamental para orientar o trabalho a desenvolver na escola, no sentido de concretizar os 

desafios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC):  

 

1. Desenvolver competências pessoais e sociais;  

2. Promover pensamento crítico;  

3. Desenvolver competências de participação ativa;  

4. Desenvolver conhecimentos em áreas não formais.  

 

Ao nível da escola, constitui-se como uma das linhas orientadoras transversal a todo o Projeto Educativo, 

identificando e priorizando os domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar para cada nível de 

educação e ensino, no sentido de dar cumprimento às três áreas prioritárias de intervenção delineadas no 

Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) para onde se canalizarão todas as sinergias coletivamente 

construídas:  

1. Aprendizagens e Conhecimentos 

2. Saúde e Bem-estar 

3. Cidadania e Desenvolvimento 

        A aposta da Cidadania como área prioritária assenta na premissa de que a escola cumpre um papel 

social que vai muito para além do simples ato de ensinar: a escola forma cidadãos.  

 

Enquadramento legal  
Decreto-Lei n.º 55/2018  

Diário da República, 1.ª série — N.º 129 — 6 de julho de 2018  

 

CAPÍTULO II  

Currículo dos ensinos básico e secundário 2 PROGRAMA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  
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SECÇÃO I  

Artigo 15.º  

Cidadania e Desenvolvimento  

1 - No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, a componente Cidadania e Desenvolvi-

mento é desenvolvida de acordo com o disposto nos números seguintes.  

2 - Cabe a cada escola aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania, definindo:  

(…)  

3- A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento, integrando as matrizes de todas as ofertas 

educativas e formativas:  

(…)  

4 - A escola decide a forma como implementa a componente de Cidadania e Desenvolvimento no ensino 

secundário, podendo, entre outras opções, adotar:  

(…) 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO  

        A delineação de uma Estratégia de educação para a Cidadania de escola (EECE) deve encontrar os seus 

alicerces na cultura da própria escola, de acordo com as especificidades e realidades locais, espelhadas nos 

objetivos estratégicos do projeto educativo (PE). No entanto, o EECE do Agrupamento Vertical de Escolas de 

Paços de Ferreira procura ainda ir ao encontro dos objetivos preconizados em outros documentos internos 

orientadores e estruturantes, tais como o Plano de Ação Estratégica, o Contrato de Autonomia (CA) e o Plano 

de Melhoria, os planos Anual e Plurianual de Atividades (PPA e PPA) do Agrupamento.  

O desenvolvimento da educação para a cidadania deve orientar-se pelos seguintes pressupostos:  

• Valorização das especificidades e realidades locais em detrimento de abordagens de temáticas 

abstratas e descontextualizadas da vida real.  

•  A cidadania não se aprende simplesmente por ensino transmissivo, mas por processos vivenciais.  

• A cidadania deve estar imbuída na própria cultura da escola – assente numa lógica de 

participação e de corresponsabilização. Assim, sendo a Educação para a Cidadania uma missão de 

toda a escola, a implementação da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento (CD) 

deverá seguir uma abordagem global. 
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III. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  
Documentos nacionais de referência 

 Plano 21|23 Escola+, plano integrado para a recuperação das aprendizagens. 
https://escolamais.dge.mec.pt/ 
 

 Página de Cidadania e Desenvolvimento: https://cidadania.dge.mec.pt/ 

 Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Setembro de 2017. 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidadania_ 
original.pdf 

 Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alun
os.pdf 

 
Despacho nº 5908/2017, de 5 de julho. Diário da República n.º 128 – II Série. 

Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho. Diário da República nº 129 – I Série. 

Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho. Diário da República nº 129 – I Série. 

Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho. Diário da República n.º 138. 1º Suplemento, II Série. 

Portaria nº223 – A/2018, de 3 de agosto. Diário da República nº 149 – I Série. 

Portaria nº229 – A/2018, de 14 de agosto. Diário da República nº 156 – I Série. 

Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março (Provas Equivalência a Frequência) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021. 

Martins, Guilherme d’Oliveira (coord.) (2017). Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
Lisboa: Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (DGE). 
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos 
_alunos.pdf 

 

Documentos internacionais de referência 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (1966) 
http://gddc.ministeriopublico.pt/pagina/direitos-humanos?menu=direitos-humanos 
 

Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1966) 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Direitos_Humanos/docume 
ntos/pacto_internacional_direitos_economicos_sociais_culturais.pdf 
 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos (1950) 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_europeia_ 
direitos_humanos.pdf 

https://escolamais.dge.mec.pt/
https://cidadania.dge.mec.pt/
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidadania_original.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidadania_original.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/pagina/direitos-humanos?menu=direitos-humanos
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Direitos_Humanos/documentos/pacto_internacional_direitos_economicos_sociais_culturais.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Direitos_Humanos/documentos/pacto_internacional_direitos_economicos_sociais_culturais.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_europeia_direitos_humanos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_europeia_direitos_humanos.pdf
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Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_ 
direitos_crianca.pdf 

 

Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino (1965) 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Direitos_Humanos/docume 
ntos/convencao_luta_contra_discriminacao_ensino.pdf 
 
Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_direitos_crianca.pdf 
 

Carta do Conselho da Europa sobre Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos 
Humanos (2010) 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/edc_charter2_pt.pdf 
 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável http://www.dge.mec.pt/objetivos-de-desenvolvimento-
sustentavel-ods 
 

Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Objetivos de aprendizagem, UNESCO (2017) 
file:///C:/Users/anagr/nuvem/OneDrive/Documentos/FORMAÇÂO%20DE%20PROFESSORES/F 
ormações/Educação%20para%20a%20cidadania/imagens/desenvolvimento%20sustentável_o 
bjetivos%20de%20aprendizagem.pdf 
 

Referenciais de Educação 
 Referencial de Educação para a Saúde 

 Referencial para a Educação Ambiental e Sustentabilidade 

 Referencial de Educação Financeira 

 Referencial de  Educação do Consumidor 

 Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz 

 Referencial de Educação para o Desenvolvimento – Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e 
Secundário 

 Referencial de Educação para o Risco (RERisco) 

 Referencial de Educação para os Media para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico e Secundário 

 Referencial da Dimensão Europeia da Educação 

 Referencial de Educação Rodoviária 
 Referencial de Educação para o Mundo do Trabalho 

Outros sites: 

 Recursos de Cidadania RTP 
 DGE – Áreas Temáticas 
 Materiais para formadores 
 Manual | Digitalização e Clima. Consciência ambiental no mundo digital 
 

Documentos Internos: 

Projeto Educativo do AVEPF  
Plano de Ação Estratégica  
Contrato de Autonomia  
Regulamento Interno 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Direitos_Humanos/documentos/convencao_luta_contra_discriminacao_ensino.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Direitos_Humanos/documentos/convencao_luta_contra_discriminacao_ensino.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_direitos_c
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_direitos_c
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/edc_charter2_pt.pdf
http://www.dge.mec.pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods
http://www.dge.mec.pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods
file:///C:/Users/professor/anagr/nuvem/OneDrive/Documentos/FORMAÇÂO%20DE%20PROFESSORES/F
file:///C:/Users/professor/anagr/nuvem/OneDrive/Documentos/FORMAÃ‡Ã‚O%20DE%20PROFESSORES/FormaÃ§Ãµes/EducaÃ§Ã£o%20para%20a%20cidadania/imagens/desenvolvimento%20sustentÃ¡vel_objetivos%20de%20aprendizagem.pdf
file:///C:/Users/professor/anagr/nuvem/OneDrive/Documentos/FORMAÃ‡Ã‚O%20DE%20PROFESSORES/FormaÃ§Ãµes/EducaÃ§Ã£o%20para%20a%20cidadania/imagens/desenvolvimento%20sustentÃ¡vel_objetivos%20de%20aprendizagem.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/referencial_educacao_saude_novo.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/ref_sustentabilidade.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_de_educacao_financeira_final_versao_port.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Referenciais/referencial_de_educacao_do_consumidor_educacao_pre-escolar_ensino_basico_e_ensino_secundario.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_para_a_Defesa_a_Seguranca_e_a_Paz/documentos/refecencial_seguranca_online2016.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_desenvolvimento/Documentos/referencial_de_educacao_para_o_desenvolvimento.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_desenvolvimento/Documentos/referencial_de_educacao_para_o_desenvolvimento.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/referencial_risco.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_educacao_media_2014.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Dimensao_Europeia_Educacao/referencial_dimensao_europeia.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_edu_rod_epe_eb_2012.pdf
https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/referencial-mundo-trabalhovf.pdf
http://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-de-cidadania/
http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas
http://www.redesparaodesenvolvimento.org/index.php?pagina=55
https://www.internetsegura.pt/noticias/manual-digitalizacao-e-clima-consciencia-ambiental-no-mundo-digital
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IV. CIDADANIA A NÍVEL DE ESCOLA 
A EECE é um documento que, entre outros também expressa a cultura escolar do AVEPF, devendo 

as práticas quotidianas de toda a comunidade educativa assentar nos valores, atitudes, regras, 

procedimentos e princípios de cidadania.   

Pretende estabelecer um compromisso colaborativo, integrando direitos e deveres para a formação do 

cidadão integral, através de uma cidadania inclusiva e que conduza à mudança do paradigma educacional, 

formando alunos, e futuros adultos, capazes de respeitar o outro e viver em sociedade, exprimindo-se 

através de modelos de conduta sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana. Enquanto 

processo educativo, a educação para a cidadania deve contribuir para a formação de pessoas responsáveis, 

autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos 

outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.  

A integração da componente de Cidadania na matriz curricular dos vários ciclos de ensino/anos de 

escolaridade será realizada da seguinte forma: 

 Educação Pré-escolar: na área transversal de Formação Pessoal e Social. 

 1º Ciclo: na componente de Cidadania e Desenvolvimento, de forma transversal na gestão curricular 

disciplinar e multidisciplinar. 

 2º e 3º ciclos: na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. 

Salienta-se que na disciplina de CD será desenvolvido um Projeto de Turma onde se pretende uma 

articulação entre as diversas áreas do currículo e consequentemente uma efetiva interdisciplinaridade, 

isto porque a abordagem integrada do currículo é uma prática de no AVEPF e permite uma visão 

integradora dos saberes, contribuindo para o desenvolvimento das áreas de competências do Perfil do 

Aluno à saída da escolaridade obrigatória (PASEO). 

 
1. Educação Pré-Escolar 

“A educação Pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo 

da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita 

cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena 

inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.” 

(Direção Geral da Educação, s.p, 2013) 

   O objetivo estratégico 4 (ponto 43) do “Documento do Fórum de Educação para a Cidadania” (2008) 

expressa a necessidade de se “promover de forma efetiva e continuada a Educação para a Cidadania Global 

em todos os patamares da educação – da educação pré- escolar ao ensino superior – e desde os primeiros 

anos da infância”, sendo o jardim de infância (JI), “por excelência, um espaço de vivência de cidadania”.  



8 
 

No que respeita ao currículo em Educação Pré-Escolar, e embora todas as Áreas de Conteúdo possam estar 

implicadas na Cidadania e Desenvolvimento, destaca-se um maior envolvimento da “Área de Formação 

Pessoal e Social” e a Área do Conhecimento do Mundo”. 

As aprendizagens a promover, de uma forma integrada, no âmbito das diferentes Áreas, Domínios e 

Subdomínios, serão sempre em função das necessidades e interesses das crianças, tendo em conta o 

contexto em que está inserido o JI. Pretende-se, no âmbito da Educação para Cidadania e Desenvolvimento, 

que a criança se aproprie, progressivamente, de um olhar global sobre o Planeta Terra, enquanto “casa de 

todos”, tanto do ponto de vista físico como social. 

Na educação pré-escolar, a Cidadania e Desenvolvimento, surge integrada no currículo de uma forma 

natural, através das vivências e rotinas diárias no jardim de infância, das iniciativas das crianças ou das 

atividades propostas pelo/a educador/a. A participação em projetos, tais como o PESES e PRESSE, poderá 

constituir também um contexto privilegiado de abordagem de diferentes temas de Cidadania e 

Desenvolvimento. 

Poderão ser exemplo das vivências quotidianas: 

 a construção colaborativa de regras de funcionamento da sala e de convivência em  

 grupo; 

 a organização conjunta de rotinas; 

 a oportunidade permanente de diálogo e partilha de opiniões; 

 as pequenas-grandes vivências democráticas do dia-a-dia; 

 a contribuição de todos para o bem comum; 

 a partilha de objetos e ideias.  

Deverá ser valorizado, sempre que possível, o envolvimento das famílias e da comunidade, 

angariando recursos e parcerias que possam ajudar a enriquecer as vivências de cidadania em meio escolar e 

a projetá-las para além das paredes do jardim de infância, dando-lhes continuidade e sentido. 

Ao longo da caminhada educativa, e em estreita cooperação com a família, as aprendizagens vão 

sendo construídas na ação através dos quatro pilares salientados pela UNESCO: 

• aprender a CONHECER;  

• aprender a FAZER,  

• aprender a CONVIVER e 

• aprender a SER.  

 

Deste modo, será possível garantir uma plena inserção da criança na sociedade como “ser 

autónomo, livre e solidário” (Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, 1997)  
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Domínios Objetivos 

Direitos Humanos - Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros. 
- Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural. 
- Cooperar com os outros no processo de aprendizagem. 
- Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando 
aspetos físicos, sociais e culturais e identificando algumas 
semelhanças e diferenças com outras comunidades. 
- Conhecer e aceitar as suas características pessoais e sua 
identidade social e culturas situando-as em relação às de 
outros 

Igualdade de Género - Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, 
numa atitude de partilha e de responsabilidade social. 
- Promover atitudes reflexivas e críticas. 
- Cooperar com os outros no processo de aprendizagem. 
- Conhecer e aceitar as suas características pessoais e sua 
identidade social e culturas situando-as em relação às de 
outros. 

Interculturalidade - Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, 
numa atitude de partilha e de responsabilidade social. 
- Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros. 
- Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes 
grupos do meio social próximo (ex. família, jardim de infância, 
amigos). 
- Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural. 
- Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando 
aspetos físicos, sociais e culturais e identificando algumas 
semelhanças e diferenças com outras comunidades. 

Desenvolvimento 

sustentável 

- Conhecer e valorizar manifestações do património natural e 
cultural, reconhecendo a necessidade da sua preservação. 
- Identificar as características dos vários materiais. 
- Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre 
diversos materiais (metais, plásticos, papéis, madeiras) 
relacionando as suas propriedades com objetos feitos a partir 
deles. 

Educação Ambiental - Manifestar comportamentos de preocupação com a 
conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 
- Compreender, identificar, descrever e procurar explicações 
para fenómenos e transformações que observa no meio físico 
e natural. 
- Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre 
diversos materiais (metais, plásticos, papéis, madeiras) 
relacionando as suas propriedades com objetos feitos a partir 
deles. 
- Compreender e identificar as características distintivas dos 
seres vivos e identificar diferenças e semelhanças entre: 
animais e plantas. 
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Saúde - Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança. 
- Adquirir hábitos de vida saudáveis (alimentação e desporto). 
- Contribuir para um ambiente promotor de saúde 
(alimentação e saúde oral). 

Instituições e 

Participação 

democrática 

- Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente 
ao que se passa no mundo que a rodeia. 
- Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões 
e assumir responsabilidades, tendo em conta o bem-estar dos 
outros. 
- Aprender a trabalhar em equipa. 

Segurança 

Rodoviária 

- Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança 

 

2.   Primeiro ciclo 

De acordo com o estabelecido com os professores do 1.ºCEB, os conteúdos de Cidadania e 

Desenvolvimento serão trabalhados transversalmente e em articulação com as restantes componentes do 

currículo.  

Em cada domínio, serão identificadas aprendizagens essenciais, cuja modelação / apropriação pode 

variar consoante o grupo turma e as parcerias a estabelecer nos vários anos letivos. 

 

3. Segundo e Terceiro ciclos  

     No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, a disciplina de CD, apesar de ser uma disciplina autónoma, constitui 

um espaço potenciador da valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, 

sempre que se verifique a interligação curricular com outra(s) disciplina(s), a nível das aprendizagens. No 

AVEPF a disciplina funciona numa organização anual, de um tempo semanal. Será lecionada pelo Diretor de 

Turma.  

Em CD não são privilegiados os processos teóricos/retóricos e o ensino expositivo/transmissivo. 

Deve ser privilegiado uma metodologia assente no desenvolvimento de projetos. É fundamental que sejam 

valorizadas as especificidades e realidades locais/regionais/globais, em detrimento de abordagens de 

temáticas abstratas e descontextualizadas da vida real, por forma a que a Cidadania seja interiorizada 

através de experiências reais e processos vivenciais. 

Os projetos a desenvolver devem ser planeados pelos alunos da turma e respetivo Conselho de 

Turma, respeitando os domínios selecionados para o ano de escolaridade. Pretende-se que os estudantes 

desenvolvam e participem ativamente em todas as fases do(s) projeto(s). Estes devem potenciar o 

desenvolvimento de competências e a aquisição de múltiplas literacias, alinhando-as com os conteúdos 

programáticos, as competências essenciais e as atividades inerentes a cada disciplina/área. O 
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desenvolvimento do(s) projeto(s) e atividades devem contribuir para a formação pessoal e social dos alunos, 

em articulação com o projeto educativo da Escola. 

Salienta-se que a Educação para a Cidadania é uma missão de toda a escola, devendo o trabalho de 

parceria com a família e a comunidade assumir aqui uma ênfase particular .  

Esta disciplina também se assume como um DAC, no âmbito do desenvolvimento do Projeto de 

Turma.  

 

V. EQUIPA RESPONSÁVEL: 

 Clara Santos                        

 Carla Valente 

 

VI. IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS A TRABALHAR EM 
CADA CICLO E NÍVEL DE ENSINO 
 

Os domínios a trabalhar em Educação para a Cidadania organizam-se em três grupos com 

implicações diferenciada, sendo que os domínios: 

Do 1º grupo – por serem áreas transversais e longitudinais, são obrigatórios para todos os níveis e ciclos de 

escolaridade; 

Do 2º grupo – devem ser trabalhados pelo menos em dois ciclos do ensino básico e podendo ainda ser 

opcionais em qualquer outro ciclo; 

Do 3º grupo - têm aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade. 

Salienta-se que os domínios a trabalhar em CD não devem ser entendidos como partes isoladas de 

um todo, mas sim como intercomunicantes, tendo na base uma visão holística da pessoa e devendo a sua 

abordagem privilegiar o contributo de cada um deles para o desenvolvimento dos princípios, dos valores e 

das áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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Domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar por ano de escolaridade 

  Pré-

escolar 

1º CEB 2º CEB 3º CEB 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

p
ar

a 
to

d
o

s 
o

s 

ci
cl

o
s 

e
 n

ív
ei

s 
d

e 
e

n
si

n
o

 

  

Direitos Humanos X X X X X X X X X X 

Igualdade de Género X X X X X  X   X 

Interculturalidade X   X X X  X   

Desenvolvimento Sustentável X   X X  X  X  

Educação Ambiental X X X X X X  X   

Saúde X X X X X X X X X X 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

P
ar

a 
d

o
is

 c
ic

lo
s 

d
o

 E
B

 

Sexualidade   X X X X X X X X X 

Media       X   X 

Instituições e participação 
democrática 

X X    X X X X X 

Literacia financeira e 
educação para o consumo 

    X X  X X  

Risco       X   X 

Segurança rodoviária X   X X X  X   

D
o

m
ín

io
s 

o
p

ci
o

n
ai

s 

 

Empreendedorismo          X 

Mundo do Trabalho          X 

Segurança, Defesa e Paz       X    

Bem-estar animal X X X   X     

Voluntariado        X X  

        Outras: Património Local      x     
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DOMÍNIOS A TER UMA  ABORDAGEM  MAIS SIGNIFICATIVAS  2021/22: 
 
Dando resposta à Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2021, será dada maior ênfase aos 
domínios: 
  Risco 

Educação ambiental 
 

Devido à situação dos refugiados: 
Direitos Humanos 

 
TER EM CONSIDERAÇÃO: 
Roteiro da Promoção de abordagens curriculares interdisciplinares : 
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.2.6.-roteiro_aprender-integrando.pdf 

 

Os(As) alunos(as) devem ser envolvidos(as) na escolha dos subtemas a abordar e das ações a 

desenvolver, de forma a que se sintam mais implicados na concretização da sua aprendizagem e dos 

projetos definidos. A responsabilidade pela escolha e implementação dos projetos cabe assim aos(às) 

alunos(as) e docentes das disciplinas de cada turma.  

Todos os domínios devem ser encarados como intercomunicantes, tendo por base uma visão 

holística dos(as) alunos(as), sendo que a sua abordagem deverá privilegiar o contributo de cada um, para o 

desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da 

escolaridade Obrigatória. 

A área de Cidadania e Desenvolvimento contempla a abordagem de conteúdos de saúde, nos 

domínios obrigatórios para todos os níveis e ciclos de ensino, porque se trata de uma área transversal e 

longitudinal, assim como conteúdos do domínio da sexualidade e Direitos Humanos. 

  Face a estes pressupostos, o trabalho a desenvolver no âmbito destes domínios : Saúde e 

Sexualidade, deve ser articulado entre si, mas também com os Projetos do PESES e do  PRESSE.

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169418566/details/maximized
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.2.6.-roteiro_aprender-integrando.pdf
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VII. ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DO ALUNO À SAÍDA DA 
ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

“É missão da nossa escola educar cidadãos para o sucesso, responsáveis e ativos no exercício da 

sua cidadania, envolvendo toda a comunidade.” 

          Apelar à participação dos alunos, ao desenvolvimento do seu sentido crítico e da capacidade de 

argumentação requer que a própria escola se abra a essa mesma participação e ao diálogo no processo de 

tomada de decisão. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Áreas de Competência a desenvolver : 

 Linguagens e Textos 

 Informação e Comunicação 

 Raciocínio e Resolução de Problemas 

 Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

 Relacionamento Interpessoal 

 Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

 Bem‐Estar, Saúde e Ambiente 

 Sensibilidade Estética e Artística 

 

 

Conhecimentos 
Conhecimento disciplinar 

Conhecimento interdisciplinar 
Conhecimento prático 

Capacidades 
Capacidades cognitivas e 

metacognitivas 
Capacidades sociais e emocionais 

Capacidades físicas e práticas 

Atitudes e valores 
    Face ao conhecimento e à 

formação cidadã 

 

Ação Aprendizagens 

Essenciais 

 

Perfil 

dos 

Alunos 
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VIII. Planificações 

Dimensão Transversal de Cidadania e Desenvolvimento – mobiliza contributos das diferentes componentes do currículo, cruzando conteúdos com temas da Estratégia 

de Educação para a Cidadania de Escola.   

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA     5.ºANO | 2.º CICLO | CD 
 

 

 

DOMÍNIOS DE 

INTERVENÇÃO 

EDUCATIVA 

 

AE: 

CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES E 

ATITUDES 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
TRANSVERSAIS  

 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE 

ENSINO ORIENTADAS PARA O 

PERFIL DOS ALUNOS  

 

DESCRITOR

ES DO 

PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

RECURSOS 

(FACULTATIVOS) 

 

ARTICULA

ÇÃO COM 

O PAA 

Educação para os 
direitos humanos 
 
 
 
 
 
 
 

 

Embora muitas das 

aprendizagens de Cidadania e 

Desenvolvimento sejam 

trabalhadas nas áreas 

curriculares disciplinares, 

nomeadamente através das 

aprendizagens essenciais dos 

temas programáticos, mais 

estruturadas e orientadas para 

o conhecimento disciplinar, há 

aprendizagens que só se 

realizam através de práticas 

interdisciplinares ao nível da 

escola, que traduzem: 

Assumir a sua cidadania 
garantindo o respeito 
pelos valores democráticos 
básicos e pelos direitos 
humanos, tanto a nível 
individual como social 
 
Promover no dia-a-dia a 
tolerância e a não 
discriminação na 
comunidade educativa e 
sociedade em geral. 
 
Selecionar e organizar 
informação a partir de 
fontes diversas, integrando 
saberes prévios para 
construir novos 
conhecimentos.  
 
 

Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimento, informação e 

outros saberes, relativos aos conteúdos 

das AE, que impliquem:  

 

 usar e articular de forma consciente e com 

rigor conhecimentos (incluindo de outras 

áreas do saber);  

 selecionar informação pertinente (em 

fontes diversificadas);  

 organizar de forma sistematizada a leitura 

e estudo autónomo;  

 analisar factos, teorias, situações, identifi-

cando os seus elementos ou dados (recor-

rendo a conhecimentos prévios e aplican-

do conhecimentos a novas situações);  

 desenvolver tarefas de memorização, 

verificação e consolidação, associadas à 

Conhecedor/ 

sabedor/ 

culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuto do Aluno 

Regulamento Interno 

Ata de eleição dos 

representantes/turma 

Direitos Humanos para 

as crianças 

Versão reduzida de um 
documentário 
produzido sobre o 
tráfico de crianças e a 
do seu trabalho 
escravo na apanha do 
cacau 
 
História dos Direitos 
Humanos ( versão 

 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/174840/details/maximized
http://docs.wixstatic.com/ugd/2bcf6a_0d5a4b8c93dc4dd38180fca4d5ceccb7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j33hoi_Cn7Y
https://www.youtube.com/watch?v=j33hoi_Cn7Y
https://www.youtube.com/watch?v=mSt02feCzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=mSt02feCzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=mSt02feCzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=mSt02feCzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=mSt02feCzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=mSt02feCzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=mSt02feCzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=mthPVX1Ib6s
https://www.youtube.com/watch?v=mthPVX1Ib6s
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 O compromisso de 

toda a comunidade 

escolar para os valo-

res da cidadania, 

como, por exemplo, 

assembleias, fóruns 

e iniciativas que con-

greguem a participa-

ção plural de todos e 

todas; 

 A contribuição das di-

versas disciplinas ao 

nível dos conceitos, 

dos temas programá-

ticos e das aprendi-

zagens essenciais de 

modo a potenciar 

projetos centrados 

em questões, como, 

por exemplo, os Di-

reitos Humanos, a In-

terculturalidade, edu-

cação ambiental, sa-

úde e sexualidade, 

segurança rodoviá-

ria, entre outros 

 O trabalho de parce-

Descrever e classificar 
entidades e processos com 
base em critérios, 
compreendendo a sua 
pertinência.  
 
 
 
 
Reconhecer que a ciência é 
uma atividade humana, 
com objetivos, 
procedimentos e modos de 
pensar próprios, através da 
exploração de 
acontecimentos, atuais ou 
históricos, que documentem 
a sua natureza.  
 
 
Aplicar as competências 
desenvolvidas em 
problemáticas atuais e em 
novos contextos.  
 
 
Formular e comunicar 
opiniões críticas e 
cientificamente 
relacionadas com as áreas 
do currículo 
 
 
 Integrar saberes de 
diferentes disciplinas para 
aprofundar temáticas em 
Cidadania e 
Desenvolvimento.  
 
 
Interpretar problemáticas do 

compreensão e uso de saber, bem como a 

mobilização do memorizado;  

 estabelecer relações intra e interdisciplina-

res.  

 

Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
 

 apresentar alternativas a uma forma tradici-

onal de abordar uma situação-problema;  

 criar um objeto, texto ou solução face a um 

desafio (construção de modelos explicati-

vos);  

 criar objetos, mapas e esquemas conceptu-

ais, textos ou soluções face a desafios; 

 analisar textos ou outros suportes com 

diferentes pontos de vista, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio;  

 usar modalidades diversas para expressar 

as aprendizagens (ex.: imagens, modelos, 

gráficos, tabelas, texto);  

 criar soluções estéticas criativas e pessoais.  
 

Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
incidindo em:  
 

 mobilizar o discurso (oral e escrito) argu-

mentativo (expressar uma tomada de posi-

ção, pensar e apresentar argumentos e con-

tra-argumentos, rebater os contra-

argumentos);  

 organizar debates que requeiram sustenta-

ção de afirmações, elaboração de opiniões 

ou análises de factos ou dados;  

 

 

 

Criativo (A, C, 

D, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crítico/Analíti

co 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

reduzida do 
documentário) 
 
 
Animação em 
brasileiro que explica 
os Direitos Humanos  
aos mais novos. 
 
Solidariedade 
 
Vídeo Motivacional 
(Conquistando o 
Impossível - Jamily) 'A 
Era do Gelo' 
 
Vídeo motivacional – 
trabalho em equipa 
 
Importância de manter 
o foco 
 
 

Interculturalidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cordas – legendas em 

português 

O Normal é Ser 

Diferente 

Kit pedagógico – 

romano atmo (alma 

cigana) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mthPVX1Ib6s
https://www.youtube.com/watch?v=mthPVX1Ib6s
https://www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs
https://www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs
https://www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs
https://www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs
https://www.youtube.com/watch?v=gEJ0d68OIZw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=ulGe035_RoM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=ulGe035_RoM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=ulGe035_RoM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=ulGe035_RoM
https://www.youtube.com/watch?v=P3IktPVhvFo
https://www.youtube.com/watch?v=P3IktPVhvFo
https://www.youtube.com/watch?v=6SRTQbBjrFs
https://www.youtube.com/watch?v=6SRTQbBjrFs
https://www.youtube.com/watch?v=OrGEjSn1v8Y
https://www.youtube.com/watch?v=OrGEjSn1v8Y
https://www.youtube.com/watch?v=kBIa0QOovB8
https://www.youtube.com/watch?v=kBIa0QOovB8
http://www.dge.mec.pt/kit-pedagogico-romano-atmo-alma-cigana
http://www.dge.mec.pt/kit-pedagogico-romano-atmo-alma-cigana
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ria com a comunida-

de local, como recur-

so para a realização 

de aprendizagens 

contextualizadas e o 

desenvolvimento de 

competências de 

formação cidadã e 

participação demo-

crática. 

 

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 indivi-

dual (identidade cida-

dã, autonomia indivi-

dual, direitos huma-

nos); 

meio com base em 
conhecimentos adquiridos. 
 
  
 
Desenvolver uma atitude 
crítica construtiva que 
conduza à melhoria das 
condições de vida e da 
saúde individual e coletiva.  
 
Adquirir valores para a 
construção de uma 
sociedade mais justa, 
centrada na pessoa, na 
dignidade humana e na 
ação sobre o mundo 
enquanto bem comum a 
preservar. 
 

 analisar textos com diferentes pontos de 
vista;  

 confrontar argumentos para encontrar seme-
lhanças, diferenças, consistência interna;  

 analisar factos, teorias, situações, identifi-
cando os seus elementos ou dados, em par-
ticular numa perspetiva disciplinar e interdis-
ciplinar. 

 
Promover estratégias que induzam ao 

respeito pela diferença e diversidade: 

 

 aceitar e/ou argumentar diversos pontos de 

vista; 

 saber interagir com os outros no respeito 

pela diferença e pela diversidade; 

 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, 

sejam de incidência local, nacional ou global.  

. 

 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que impliquem por 

parte do aluno: 

 assumir responsabilidades nas tarefas, 

atitudes e comportamentos; 

 assumir e cumprir compromissos; 

 apresentar trabalhos com auto e heteroava-

liação; 

 dar conta a outros do cumprimento de tare-

fas e de funções que assumiu. 

 

 

 

 

 

 

Respeitador 

da diferença/ 

do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

 

Responsável/ 

autónomo (C, 

D, E, F, G, I, J) 

 

 

 

 

Educação ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O desperdício da água 

Portal da água 

Camada de Ozono - ter 

ou não ter, eis a 

questão 

Queimadas ameaçam 

biodiversidade 

Caranguejo-azul, o 

novo invasor do 

Guadiana 

O que é o efeito de 

estufa? 

Quercus 

Ecoescolas 

COMEMORAÇÃ

O DO DIA 

MUNDIAL DA 

TERRA  

CN/FQ 18 a 22 

de Abril 

http://ensina.rtp.pt/artigo/desperdicio-de-agua/
https://www.portaldaagua.pt/noticias/item/42-centro-de-educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental-%C3%A1gua-360.html
http://ensina.rtp.pt/artigo/camada-do-ozono_1/
http://ensina.rtp.pt/artigo/camada-do-ozono_1/
http://ensina.rtp.pt/artigo/camada-do-ozono_1/
http://ensina.rtp.pt/artigo/queimadas-ameacam-biodiversidade/
http://ensina.rtp.pt/artigo/queimadas-ameacam-biodiversidade/
http://ensina.rtp.pt/artigo/caranguejo-azul-o-novo-invasor-do-guadiana/
http://ensina.rtp.pt/artigo/caranguejo-azul-o-novo-invasor-do-guadiana/
http://ensina.rtp.pt/artigo/caranguejo-azul-o-novo-invasor-do-guadiana/
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-o-efeito-de-estufa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-o-efeito-de-estufa/
https://www.quercus.pt/
https://ecoescolas.abae.pt/
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 Relacionamento in-

terpessoal (comuni-

cação, diálogo);  

 Relacionamento soci-

al e intercultural (de-

mocracia, desenvol-

vimento humano sus-

tentável, globalização 

e interdependência, 

paz e gestão de con-

flitos.) 

 

Para tal torna-se imperativo 

compreender que o exercício 

da Cidadania implica direitos e 

deveres inerentes à vida em 

sociedade e que a garantia do 

acesso a direitos de cidadania 

(educação, saúde, segurança 

social, etc.), de nacionais ou 

estrangeiros, é uma 

responsabilidade das 

sociedades democráticas que 

assinaram a Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos 

 

 

Promover estratégias que criem 

oportunidades para o aluno: 

 colaborar com os pares e professores, no 

sentido de melhorar ou aprofundar as suas 

ações; 

 apoiar o trabalho colaborativo; 

 saber intervir de forma solidária; 

 ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou 

na sua organização; 

 estar disponível para se autoaperfeiçoar. 

 

 

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno: 

 comunicar uni, bi e multidirecionalmente; 

 responder, apresentar, mostrar iniciativa; 

 questionar de forma organizada. 
 

Promover estratégias que envolvam por 

parte do aluno: 

 realizar tarefas de pesquisa histórica e 

geográfica sustentada por critérios, com au-

tonomia progressiva; 

 executar tarefas de síntese através de 

mapas de conceitos, de textos e de cartogra-

fia; 

 executar tarefas de planificação, de revisão 

e de monitorização; 

 aprender a registar seletivamente os dados 

históricos e geográficos obtidos. 

 

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno: 

 saber colocar questões-chave; 

 

Participativo/  

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

Sistematizado

r/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

Questionador 

Greenpeace 

Cultura ambiental nas 

escolas (site) 

Educação para a 
saúde 
 

Referencial da 

Educação para a saúde 

Roda dos alimentos 

Menos sal, mais saúde 

Benefícios da atividade 

física 

Filme sobre o 

tabagismo 

PESES 

DIA MUNDIAL 
DA 
ALIMENTAÇÃ
O  - 16 de 
outubro  

SEMANA DA 
SAÚDE  
Maio 

HÁBITOS DE 
VIDA 
SAUDÁVEL – 
todo o ano 

ONDA ROSA 

Sexualidade 
 

 PRESSE 

http://www.greenpeace.org/portugal/pt/
http://www.culturaambientalnasescolas.com.br/index.html
http://www.culturaambientalnasescolas.com.br/index.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NGZhZDU4MDc5MjkxNDdjNg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NGZhZDU4MDc5MjkxNDdjNg
http://ensina.rtp.pt/art%20igo/nova-roda-dos-%20alimentos-a-moda-do-%20mediterraneo/
http://ensina.rtp.pt/art%20igo/ervas-aromaticas-%20menos-sal-mais-saude/
https://www.youtube.com/watch?v=wXKUBX3igts
https://www.youtube.com/watch?v=wXKUBX3igts
../../../../CD%202019-20/filme%20sobre%20tabagismo
../../../../CD%202019-20/filme%20sobre%20tabagismo
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 questionar os seus conhecimentos prévios. 

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o 

aluno para: 

 autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 

seus comportamentos e atitudes; 

 aceitar as críticas dos pares e dos professo-

res de forma construtiva, no sentido de me-

lhorar o seu desempenho. 

(A, F, G, I, J) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

 

Instituições de 
participação 
democrática 
 
 
 
 
 
 

Vídeos diversos  

Educação financeira 
e educação para o 
consumo 
 

Caderno de Educação 

Financeira 

Referencial de 

Educação financeira 

Fundação Dr. António 

Cupertino de Miranda 

DecoJovem 

Natal em Segurança 

(Brochura, 2013) 

Dia Mundial dos 

Direitos do 

Consumidor (Folheto, 

2013) 

 

http://ensina.rtp.pt/temas-artigo/instituicoes-e-democracia/
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Financeira/documentos/cef2_web_300.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Financeira/documentos/cef2_web_300.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_de_educacao_financeira_final_versao_port.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_de_educacao_financeira_final_versao_port.pdf
http://www.facm.pt/facm/facm/pt/servico-educacao/educacao-financeira
http://www.facm.pt/facm/facm/pt/servico-educacao/educacao-financeira
https://decojovem.pt/
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/brochura_natal_2013_dgc.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/brochura_natal_2013_dgc.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/dia_mundial_direitos_consumidores_2013.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/dia_mundial_direitos_consumidores_2013.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/dia_mundial_direitos_consumidores_2013.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/dia_mundial_direitos_consumidores_2013.pdf
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Segurança 
Rodoviária  
 

Referencial ed. 

rodoviária 

https://oriscoespreit

a.sapo.pt./ 

Transporte de crianças 

em segurança 

Prevenção rodoviária 

 

Bem-estar animal Programa de defesa 

animal PSP 

Apoio para os animais 

no incêndio de 

Monchique 

Animais selvagens e 

uma ameaça chamada 

veneno 

Tubarão-branco: de 

predador temido a 

espécie ameaçada 

Foca-monge: entre a 

ameaça e a 

necessidade de 

preservação 

Cágados autóctones 

ameaçados por 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Referenciais/referencial_edu_rod_epe_eb_2012.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Referenciais/referencial_edu_rod_epe_eb_2012.pdf
https://oriscoespreita.sapo.pt./
https://oriscoespreita.sapo.pt./
http://ensina.rtp.pt/artigo/transporte-de-criancas-em-seguranca/
http://ensina.rtp.pt/artigo/transporte-de-criancas-em-seguranca/
https://www.youtube.com/watch?v=9ME3Jkk8EkQ
https://www.psp.pt/Pages/atividades/ProgDefAnimal.aspx
https://www.psp.pt/Pages/atividades/ProgDefAnimal.aspx
http://ensina.rtp.pt/artigo/apoio-para-os-animais-no-incendio-de-monchique/
http://ensina.rtp.pt/artigo/apoio-para-os-animais-no-incendio-de-monchique/
http://ensina.rtp.pt/artigo/apoio-para-os-animais-no-incendio-de-monchique/
http://ensina.rtp.pt/artigo/animais-selvagens-e-uma-ameaca-chamada-veneno/
http://ensina.rtp.pt/artigo/animais-selvagens-e-uma-ameaca-chamada-veneno/
http://ensina.rtp.pt/artigo/animais-selvagens-e-uma-ameaca-chamada-veneno/
http://ensina.rtp.pt/artigo/tubarao-branco-de-predador-temido-a-especie-ameacada/
http://ensina.rtp.pt/artigo/tubarao-branco-de-predador-temido-a-especie-ameacada/
http://ensina.rtp.pt/artigo/tubarao-branco-de-predador-temido-a-especie-ameacada/
http://ensina.rtp.pt/artigo/foca-monge-entre-a-ameaca-e-a-necessidade-de-preservacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/foca-monge-entre-a-ameaca-e-a-necessidade-de-preservacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/foca-monge-entre-a-ameaca-e-a-necessidade-de-preservacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/foca-monge-entre-a-ameaca-e-a-necessidade-de-preservacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/tartarugas/
http://ensina.rtp.pt/artigo/tartarugas/
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tartarugas exóticas 

Cavalo marinho, um 

peixe que não tem 

escamas 

http://ensina.rtp.pt/artigo/tartarugas/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cavalos-marinhos-de-barriga/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cavalos-marinhos-de-barriga/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cavalos-marinhos-de-barriga/
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Património local     https://www.dge.me

c.pt/patrimonio-

cultural 

https://www.cm-

pacosdeferreira.pt/in

dex.php/patrimonio-

e-tradicoes 

Rota do Românico 

Citânia de Sanfins 

Mosteiro de Ferreira  

Mosteiro de Ferreia 

2 

Pelourinho de Paços 

de Ferreira 

Outros locais de 

interesse 

 

 

WORKSHOP "O 

ROMÂNICO" – 

(HGP/PAC – 2º 

Período) 

 

 

https://www.dge.mec.pt/patrimonio-cultural
https://www.dge.mec.pt/patrimonio-cultural
https://www.dge.mec.pt/patrimonio-cultural
https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/patrimonio-e-tradicoes
https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/patrimonio-e-tradicoes
https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/patrimonio-e-tradicoes
https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/patrimonio-e-tradicoes
https://www.rotadoromanico.com/pt/rota/servico-educativo/projeto-pedagogico-2020-2021/
https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/citania-de-sanfins
https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/mosteiro-de-ferreira
https://www.rotadoromanico.com/pt/monumentos/mosteiro-de-sao-pedro-de-ferreira/
https://www.rotadoromanico.com/pt/monumentos/mosteiro-de-sao-pedro-de-ferreira/
https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/dolmen-da-leira-longa-3
https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/dolmen-da-leira-longa-3
https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/outros-locais-de-interesse
https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/outros-locais-de-interesse
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Dimensão Transversal de Cidadania e Desenvolvimento – mobiliza contributos das diferentes componentes do currículo, cruzando conteúdos com temas da Estratégia 

de Educação para a Cidadania de Escola.   

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA     6.ºANO | 2.º CICLO | CD 
 

 

 

DOMÍNIOS DE 

INTERVENÇÃO 

EDUCATIVA 

 

AE: 

CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES E 

ATITUDES 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
TRANSVERSAIS  

 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE 

ENSINO ORIENTADAS PARA O 

PERFIL DOS ALUNOS  

 

DESCRITOR

ES DO 

PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

RECURSOS 

(FACULTATIVOS) 

 

ARTICULA

ÇÃO COM 

O PAA 

Educação para os 
direitos humanos 
 
 
 
 
 
 
 

 

Embora muitas das 

aprendizagens de Cidadania e 

Desenvolvimento sejam 

trabalhadas nas áreas 

curriculares disciplinares, 

nomeadamente através das 

aprendizagens essenciais dos 

temas programáticos, mais 

estruturadas e orientadas para 

o conhecimento disciplinar, há 

aprendizagens que só se 

realizam através de práticas 

interdisciplinares ao nível da 

escola, que traduzem: 

 O compromisso de 

toda a comunidade 

Assumir a sua cidadania 
garantindo o respeito 
pelos valores democráticos 
básicos e pelos direitos 
humanos, tanto a nível 
individual como social 
 
Promover no dia-a-dia a 
tolerância e a não 
discriminação na 
comunidade educativa e 
sociedade em geral. 
 
Selecionar e organizar 
informação a partir de 
fontes diversas, integrando 
saberes prévios para 
construir novos 
conhecimentos.  
 
 
Descrever e classificar 
entidades e processos com 
base em critérios, 
compreendendo a sua 

Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimento, informação e 

outros saberes, relativos aos conteúdos 

das AE, que impliquem:  

 

 usar e articular de forma consciente e com 

rigor conhecimentos (incluindo de outras 

áreas do saber);  

 selecionar informação pertinente (em 

fontes diversificadas);  

 organizar de forma sistematizada a leitura 

e estudo autónomo;  

 analisar factos, teorias, situações, identifi-

cando os seus elementos ou dados (recor-

rendo a conhecimentos prévios e aplican-

do conhecimentos a novas situações);  

 desenvolver tarefas de memorização, 

verificação e consolidação, associadas à 

compreensão e uso de saber, bem como a 

mobilização do memorizado;  

 estabelecer relações intra e interdisciplina-

Conhecedor/ 

sabedor/ 

culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuto do Aluno 

Regulamento Interno 

Ata de eleição dos 

representantes/turma 

Plano de contingência 

Abolição da pena de 

morte em Portugal 

União Europeia - 

Tráfico de seres 

humanos 

Casamento sem direito 

à infância 

Os  30 direitos 
Humanos  explicados 
aos jovens através de 
situações reais. 

COMEMORAÇ

ÃO DA 

DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL 

DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 (EMRC – 1º 

período) 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/174840/details/maximized
http://docs.wixstatic.com/ugd/2bcf6a_0d5a4b8c93dc4dd38180fca4d5ceccb7.pdf
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-abolicao-da-pena-de-morte-em-portugal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-abolicao-da-pena-de-morte-em-portugal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uniao-europeia-trafico-de-seres-humanos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uniao-europeia-trafico-de-seres-humanos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uniao-europeia-trafico-de-seres-humanos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/casamento-de-menores-sem-direito-a-infancia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/casamento-de-menores-sem-direito-a-infancia/
https://www.youtube.com/watch?v=RNfIuGQYeTQ
https://www.youtube.com/watch?v=RNfIuGQYeTQ
https://www.youtube.com/watch?v=RNfIuGQYeTQ
https://www.youtube.com/watch?v=RNfIuGQYeTQ
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escolar para os valo-

res da cidadania, 

como, por exemplo, 

assembleias, fóruns 

e iniciativas que con-

greguem a participa-

ção plural de todos e 

todas; 

 A contribuição das di-

versas disciplinas ao 

nível dos conceitos, 

dos temas programá-

ticos e das aprendi-

zagens essenciais de 

modo a potenciar 

projetos centrados 

em questões, como, 

por exemplo, os Di-

reitos Humanos, a 

Igualdade de género, 

desenvolvimento 

sustentável , saúde e 

sexualidade, risco, 

segurança, defesa e 

paz, entre outros 

 O trabalho de parce-

ria com a comunida-

pertinência.  
 
 
 
 
Reconhecer que a ciência é 
uma atividade humana, 
com objetivos, 
procedimentos e modos de 
pensar próprios, através da 
exploração de 
acontecimentos, atuais ou 
históricos, que documentem 
a sua natureza.  
 
 
Aplicar as competências 
desenvolvidas em 
problemáticas atuais e em 
novos contextos.  
 
 
Formular e comunicar 
opiniões críticas e 
cientificamente 
relacionadas com as áreas 
do currículo 
 
 
 Integrar saberes de 
diferentes disciplinas para 
aprofundar temáticas em 
Cidadania e 
Desenvolvimento.  
 
 
Interpretar problemáticas do 
meio com base em 
conhecimentos adquiridos. 
 
  

res.  

 

Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
 

 apresentar alternativas a uma forma tradici-

onal de abordar uma situação-problema;  

 criar um objeto, texto ou solução face a um 

desafio (construção de modelos explicati-

vos);  

 criar objetos, mapas e esquemas conceptu-

ais, textos ou soluções face a desafios; 

 analisar textos ou outros suportes com 

diferentes pontos de vista, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio;  

 usar modalidades diversas para expressar 

as aprendizagens (ex.: imagens, modelos, 

gráficos, tabelas, texto);  

 criar soluções estéticas criativas e pessoais.  
 

Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
incidindo em:  
 

 mobilizar o discurso (oral e escrito) argu-

mentativo (expressar uma tomada de posi-

ção, pensar e apresentar argumentos e con-

tra-argumentos, rebater os contra-

argumentos);  

 organizar debates que requeiram sustenta-

ção de afirmações, elaboração de opiniões 

ou análises de factos ou dados;  

 analisar textos com diferentes pontos de 
vista;  

 confrontar argumentos para encontrar seme-
lhanças, diferenças, consistência interna;  

 

 

Criativo (A, C, 

D, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crítico/Analíti

co 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.dge.mec.
pt/bullying-e-
ciberbullying 
 

Igualdade de 
Género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de 

Género 

Crianças percebem a 

igualdade de géneros 

O sonho impossível? 

Vida Maria 

Irene Pimentel faz um 

retrato da mulher no 

Estado Novo 

Emmeline Pankhurst, 

pelo direito de voto 

das mulheres 

Desigualdade Salarial 

Voto feminino: um 

direito que conquistou 

 

https://www.dge.mec.pt/bullying-e-ciberbullying
https://www.dge.mec.pt/bullying-e-ciberbullying
https://www.dge.mec.pt/bullying-e-ciberbullying
https://www.cig.gov.pt/
https://www.cig.gov.pt/
https://www.cig.gov.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=VbIc4GDpIkQ&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=VbIc4GDpIkQ&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=dKSdDQqkmlM
https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4
http://ensina.rtp.pt/artigo/irene-pimentel-faz-um-retrato-da-mulher-no-estado-novo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/irene-pimentel-faz-um-retrato-da-mulher-no-estado-novo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/irene-pimentel-faz-um-retrato-da-mulher-no-estado-novo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/emmeline-pankhurst-pelo-direito-de-voto-das-mulheres/
http://ensina.rtp.pt/artigo/emmeline-pankhurst-pelo-direito-de-voto-das-mulheres/
http://ensina.rtp.pt/artigo/emmeline-pankhurst-pelo-direito-de-voto-das-mulheres/
https://www.youtube.com/watch?v=VBR16NJd6Lw
https://www.youtube.com/watch?v=9rrQ2a2p7Xo
https://www.youtube.com/watch?v=9rrQ2a2p7Xo
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de local, como recur-

so para a realização 

de aprendizagens 

contextualizadas e o 

desenvolvimento de 

competências de 

formação cidadã e 

participação demo-

crática. 

 

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): 

 
Desenvolver uma atitude 
crítica construtiva que 
conduza à melhoria das 
condições de vida e da 
saúde individual e coletiva.  
 
Adquirir valores para a 
construção de uma 
sociedade mais justa, 
centrada na pessoa, na 
dignidade humana e na 
ação sobre o mundo 
enquanto bem comum a 
preservar. 
 

 analisar factos, teorias, situações, identifi-
cando os seus elementos ou dados, em par-
ticular numa perspetiva disciplinar e interdis-
ciplinar. 

 
Promover estratégias que induzam ao 

respeito pela diferença e diversidade: 

 

 aceitar e/ou argumentar diversos pontos de 

vista; 

 saber interagir com os outros no respeito 

pela diferença e pela diversidade; 

 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, 

sejam de incidência local, nacional ou global.  

. 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que impliquem por 

parte do aluno: 

 assumir responsabilidades nas tarefas, 

atitudes e comportamentos; 

 assumir e cumprir compromissos; 

 apresentar trabalhos com auto e heteroava-

 

 

 

Respeitador 

da diferença/ 

do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, G, 

I, J) 

 

 

o mundo em 122 anos 

A conquista da 

emancipação feminina 

em Portugal 

Antes do 25 de Abril a 

mulher ideal era a 

dona de casa perfeita 

Os direitos da mulher 

nas voltas da lei 

Violência no namoro: 

representar para 

prevenir 

Violência no namoro é 

crime público 

Violência no namoro: 

uma prova de desamor 

A (des)igualdade de 

género no mundo do 

trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=9rrQ2a2p7Xo
https://sicnoticias.pt/especiais/40anos25abril/2014-04-25-A-conquista-da-emancipacao-feminina-em-Portugal
https://sicnoticias.pt/especiais/40anos25abril/2014-04-25-A-conquista-da-emancipacao-feminina-em-Portugal
https://sicnoticias.pt/especiais/40anos25abril/2014-04-25-A-conquista-da-emancipacao-feminina-em-Portugal
http://ensina.rtp.pt/artigo/antes-do-25-de-abril-a-mulher-ideal-era-a-dona-de-casa-perfeita/
http://ensina.rtp.pt/artigo/antes-do-25-de-abril-a-mulher-ideal-era-a-dona-de-casa-perfeita/
http://ensina.rtp.pt/artigo/antes-do-25-de-abril-a-mulher-ideal-era-a-dona-de-casa-perfeita/
http://ensina.rtp.pt/artigo/os-direitos-da-mulher-nas-voltas-da-lei/
http://ensina.rtp.pt/artigo/os-direitos-da-mulher-nas-voltas-da-lei/
http://ensina.rtp.pt/artigo/violencia-no-namoro-representar-para-prevenir/
http://ensina.rtp.pt/artigo/violencia-no-namoro-representar-para-prevenir/
http://ensina.rtp.pt/artigo/violencia-no-namoro-representar-para-prevenir/
http://ensina.rtp.pt/artigo/violencia-no-namoro-e-crime-publico/
http://ensina.rtp.pt/artigo/violencia-no-namoro-e-crime-publico/
http://ensina.rtp.pt/artigo/violencia-no-namoro-uma-prova-de-desamor/
http://ensina.rtp.pt/artigo/violencia-no-namoro-uma-prova-de-desamor/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho/
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Desenvolvimento 
sustentável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Atitude cívica indivi-

dual (identidade cida-

dã, autonomia indivi-

dual, direitos huma-

nos); 

 Relacionamento in-

terpessoal (comuni-

cação, diálogo);  

 Relacionamento soci-

al e intercultural (de-

mocracia, desenvol-

vimento humano sus-

tentável, globalização 

e interdependência, 

paz e gestão de con-

flitos.) 

 

Para tal torna-se imperativo 

compreender que o exercício 

da Cidadania implica direitos e 

deveres inerentes à vida em 

sociedade e que a garantia do 

acesso a direitos de cidadania 

(educação, saúde, segurança 

social, etc.), de nacionais ou 

estrangeiros, é uma 

liação; 

 dar conta a outros do cumprimento de tare-

fas e de funções que assumiu. 

 

 

Promover estratégias que criem 

oportunidades para o aluno: 

 colaborar com os pares e professores, no 

sentido de melhorar ou aprofundar as suas 

ações; 

 apoiar o trabalho colaborativo; 

 saber intervir de forma solidária; 

 ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou 

na sua organização; 

 estar disponível para se autoaperfeiçoar. 

 

 

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno: 

 comunicar uni, bi e multidirecionalmente; 

 responder, apresentar, mostrar iniciativa; 

 questionar de forma organizada. 
 Desenvolver desafios, problemas ou projetos 

que articulem e/ou integrem os diferentes 

domínios.  

 Fomentar dinâmicas de grupo, debates, 

roleplaying, brainstormings, criação de jo-

gos, entre outras. 

 

Promover estratégias que envolvam por 

parte do aluno: 

 realizar tarefas de pesquisa histórica e 

geográfica sustentada por critérios, com au-

tonomia progressiva; 

 executar tarefas de síntese através de 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

 

 

 

 

Sistematizado

r/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

Referencial_de 

educação para o 

desenvolvimento 

sustentável 

 Objetivos do 

desenvolvimento 

sustentável 

O desperdício da água 

A Maior Lição do 

Mundo (2016) 

A maior lição do 

Mundo (2015) 

 

Educação para a 
saúde 
 

Referencial da 

Educação para a saúde 

 

 

 

PESES 

COMEMORAÇÕ

ES 

* Dia Mundial 

da luta Contra a 

SIDA 

* Dia Mundial 

da Prevenção 

do Cancro da 

Mama 

* Dia Mundial 

da Diabetes 

* Dia Mundial 

do 

Cancro/Onda 

Rosa 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NzlmZWE0YWEyOTJkNTczYw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NzlmZWE0YWEyOTJkNTczYw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NzlmZWE0YWEyOTJkNTczYw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NzlmZWE0YWEyOTJkNTczYw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6MmJkZTY2MDNiOTkwMDU4Yg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6MmJkZTY2MDNiOTkwMDU4Yg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6MmJkZTY2MDNiOTkwMDU4Yg
http://ensina.rtp.pt/artigo/desperdicio-de-agua/
https://www.youtube.com/watch?v=YbZppsw5pjw
https://www.youtube.com/watch?v=YbZppsw5pjw
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-N6SSX18M
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-N6SSX18M
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NGZhZDU4MDc5MjkxNDdjNg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NGZhZDU4MDc5MjkxNDdjNg
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responsabilidade das 

sociedades democráticas que 

assinaram a Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos 

 

mapas de conceitos, de textos e de cartogra-

fia; 

 executar tarefas de planificação, de revisão 

e de monitorização; 

 aprender a registar seletivamente os dados 

históricos e geográficos obtidos. 

 

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno: 

 saber colocar questões-chave; 

 questionar os seus conhecimentos prévios. 

 

Promover estratégias que induzam: 

 participar em ações solidárias para com 

outros nas tarefas de aprendizagem ou na 

sua organização; 

 posicionar-se perante situações dilemáticas 

de ajuda a outros e de proteção de si; 

 disponibilizar-se para o autoaperfeiçoamen-

to. 

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o 

aluno para: 

 autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 

seus comportamentos e atitudes; 

 aceitar as críticas dos pares e dos professo-

res de forma construtiva, no sentido de me-

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

Cuidador de si 

e do outro  

(B, E, F, G) 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

 

 

-+** 

 

\\\ 
 

 PRESSE 
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Media 
 
 
 
 

lhorar o seu desempenho. 

. 

 

 

Referencial de 

Educação para os 

Media 

Nos bastidores da SIC 

Os princípios do 

jornalismo 

Audiência, share e 

rating 

Segurança nas redes 

sociais  

World Wide Web - 

vocabulário de media 

"Brifar" - vocabulário 

de media 

"Cloud" - vocabulário 

de media 

"Freelance" - 

vocabulário de media 

Blogar com 

responsabilidade 

Site seguranet 

Vídos SeguraNet 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_educacao_media_2014.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_educacao_media_2014.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_educacao_media_2014.pdf
https://sicnoticias.pt/especiais/sic-25-anos/2017-10-07-Nos-bastidores-da-SIC
http://ensina.rtp.pt/artigo/os-principios-do-jornalismo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/os-principios-do-jornalismo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/audiencias/
http://ensina.rtp.pt/artigo/audiencias/
https://www.youtube.com/watch?v=pvYHTK85h2I
https://www.youtube.com/watch?v=pvYHTK85h2I
http://ensina.rtp.pt/artigo/world-wide-web-vocabulario-de-media/
http://ensina.rtp.pt/artigo/world-wide-web-vocabulario-de-media/
http://ensina.rtp.pt/artigo/brifar-vocabulario-de-media/
http://ensina.rtp.pt/artigo/brifar-vocabulario-de-media/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cloud-vocabulario-de-media/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cloud-vocabulario-de-media/
http://ensina.rtp.pt/artigo/freelance-vocabulario-de-media/
http://ensina.rtp.pt/artigo/freelance-vocabulario-de-media/
http://ensina.rtp.pt/artigo/blogar-com-responsabilidade/
http://ensina.rtp.pt/artigo/blogar-com-responsabilidade/
https://www.seguranet.pt/
https://www.seguranet.pt/pt/animacoes-seguranet
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Instituições de 
participação 
democrática 
 

Uma história breve da 

União Europeia 

 

Risco 
 

Referencial Risco 

Vulcões por dentro e 

por fora 

A erosão da costa no 

Algarve 

Como escapar ao frio 

Norte do país menos 

preparado para 

catástrofes 

Causas de um sismo 

Porque cai uma arriba 

Um litoral ameaçado 

Viver à sombra do 

vulcão na ilha do Fogo 

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-historia-breve-da-uniao-europeia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-historia-breve-da-uniao-europeia/
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/referencial_risco_outubro.pdf
http://ensina.rtp.pt/artigo/vulcoes-por-dentro-e-por-fora/
http://ensina.rtp.pt/artigo/vulcoes-por-dentro-e-por-fora/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-erosao-da-costa-no-algarve/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-erosao-da-costa-no-algarve/
http://ensina.rtp.pt/artigo/como-escapar-ao-frio/
http://ensina.rtp.pt/artigo/norte-do-pais-menos-preparado-para-catastrofes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/norte-do-pais-menos-preparado-para-catastrofes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/norte-do-pais-menos-preparado-para-catastrofes/
file:///C:/CD%202019-20/Causas%20de%20um%20sismo
http://ensina.rtp.pt/artigo/porque-cai-uma-arriba/
http://ensina.rtp.pt/artigo/um-litoral-ameacado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/viver-a-sombra-do-vulcao-na-ilha-do-fogo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/viver-a-sombra-do-vulcao-na-ilha-do-fogo/
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As fragilidades de 

Lisboa em caso de 

sismo 

Tinoni e os Sismos 

Segurança defesa e 
paz 

Referencial para a 

segurança, defesa e 

paz 

Fuzileiros localizam 

português em 

Moçambique 

GNR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/as-fragilidades-de-lisboa-em-caso-de-sismo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-fragilidades-de-lisboa-em-caso-de-sismo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-fragilidades-de-lisboa-em-caso-de-sismo/
https://www.youtube.com/watch?v=IQmM9kabBvs
https://www.idn.gov.pt/conteudos/documentos/Referencial-EBOOK-versaodigital.pdf
https://www.idn.gov.pt/conteudos/documentos/Referencial-EBOOK-versaodigital.pdf
https://www.idn.gov.pt/conteudos/documentos/Referencial-EBOOK-versaodigital.pdf
http://ensina.rtp.pt/artigo/fuzileiros-localizam-portugues-em-mocambique/
http://ensina.rtp.pt/artigo/fuzileiros-localizam-portugues-em-mocambique/
http://ensina.rtp.pt/artigo/fuzileiros-localizam-portugues-em-mocambique/
https://www.gnr.pt/
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Dimensão Transversal de Cidadania e Desenvolvimento – mobiliza contributos das diferentes componentes do currículo, cruzando conteúdos com temas da Estratégia 

de Educação para a Cidadania de Escola.   

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA     7.ºANO | 3.º CICLO | CD 
 

 

 

DOMÍNIOS DE 

INTERVENÇÃO 

EDUCATIVA 

 

AE: CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES E 

ATITUDES 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
TRANSVERSAIS  

 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE 

ENSINO ORIENTADAS PARA O 

PERFIL DOS ALUNOS  

 

DESCRITOR

ES DO 

PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

RECURSOS 

(FACULTATIVOS) 

 

ARTICULA

ÇÃO COM 

O PAA 

Educação para 
os direitos 
humanos 
 
 
 
 
 
 
 

 

Embora muitas das aprendizagens 

de Cidadania e Desenvolvimento 

sejam trabalhadas nas áreas 

curriculares disciplinares, 

nomeadamente através das 

aprendizagens essenciais dos 

temas programáticos, mais 

estruturadas e orientadas para o 

conhecimento disciplinar, há 

aprendizagens que só se realizam 

através de práticas 

interdisciplinares ao nível da 

escola, que traduzem: 

 O compromisso de toda a 

comunidade escolar para 

os valores da cidadania, 

Assumir a sua cidadania 
garantindo o respeito 
pelos valores democráticos 
básicos e pelos direitos 
humanos, tanto a nível 
individual como social 
 
Promover no dia-a-dia a 
tolerância e a não 
discriminação na 
comunidade educativa e 
sociedade em geral. 
 
Selecionar e organizar 
informação a partir de 
fontes diversas, integrando 
saberes prévios para 
construir novos 
conhecimentos.  
 
 
Descrever e classificar 
entidades e processos com 
base em critérios, 
compreendendo a sua 

Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimento, informação e 

outros saberes, relativos aos conteúdos 

das AE, que impliquem:  

 selecionar informação pertinente em fontes 

diversas (artigos e livros de divulgação ci-

entífica, notícias); 

 usar e articular de forma consciente e com 

rigor conhecimentos (incluindo de outras 

áreas do saber);  

 organizar de forma sistematizada a leitura 

e estudo autónomo;  

 analisar factos, teorias, situações, identifi-

cando os seus elementos ou dados (recor-

rendo a conhecimentos prévios e aplican-

do conhecimentos a novas situações);  

 desenvolver tarefas de memorização, 

verificação e consolidação, associadas à 

compreensão e uso de saber, bem como a 

mobilização do memorizado;  

 estabelecer relações intra e interdisciplina-

Conhecedor/ 

sabedor/ 

culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuto do Aluno 

Regulamento Interno 

Ata de eleição dos 

representantes/turma 

Plano de contingência 

A maior lição do 

mundo 

O que são os Direitos 

Humanos? - A História 

dos Direitos Humanos 

A viagem de Malak, em 

fuga da guerra na Síria 

O refugiado que tem 

no boxe um escape 

Refugiados: Um 

 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/174840/details/maximized
http://docs.wixstatic.com/ugd/2bcf6a_0d5a4b8c93dc4dd38180fca4d5ceccb7.pdf
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo/
https://www.youtube.com/watch?v=oX_cFKxa15o
https://www.youtube.com/watch?v=oX_cFKxa15o
https://www.youtube.com/watch?v=oX_cFKxa15o
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-viagem-de-malak-em-fuga-da-guerra-na-siria/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-viagem-de-malak-em-fuga-da-guerra-na-siria/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-refugiado-que-tem-no-boxe-um-escape/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-refugiado-que-tem-no-boxe-um-escape/
http://ensina.rtp.pt/artigo/refugiados-um-comboio-chamado-desejo/
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como, por exemplo, as-

sembleias, fóruns e inici-

ativas que congreguem a 

participação plural de to-

dos e todas; 

 A contribuição das diver-

sas disciplinas ao nível 

dos conceitos, dos temas 

programáticos e das 

aprendizagens essenci-

ais de modo a potenciar 

projetos centrados em 

questões, como, por 

exemplo, os Direitos 

Humanos, a Intercultura-

lidade, educação ambi-

ental, saúde e sexuali-

dade, segurança rodovi-

ária, entre outros 

 O trabalho de parceria 

com a comunidade local, 

como recurso para a rea-

lização de aprendiza-

pertinência.  
 
 
 
 
Reconhecer que a ciência é 
uma atividade humana, 
com objetivos, 
procedimentos e modos de 
pensar próprios, através da 
exploração de 
acontecimentos, atuais ou 
históricos, que documentem 
a sua natureza.  
 
 
Aplicar as competências 
desenvolvidas em 
problemáticas atuais e em 
novos contextos.  
 
 
Formular e comunicar 
opiniões críticas e 
cientificamente 
relacionadas com as áreas 
do currículo 
 
 
 Integrar saberes de 
diferentes disciplinas para 
aprofundar temáticas em 
Cidadania e 
Desenvolvimento.  
 

res.  

 

Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
 

 apresentar alternativas a uma forma tradici-

onal de abordar uma situação-problema;  

 imaginar hipóteses face a um fenómeno ou 

evento; 

 conceber situações onde determina-

do 

    conhecimento possa ser aplicado; 

 imaginar alternativas a uma forma tradicional 

de abordar uma situação-problema; 

 criar um objeto, texto ou solução face a um 

desafio; 

 analisar textos ou outros suportes com dife-

rentes pontos de vista, concebendo e sus-

tentando um ponto de vista próprio. 

 

Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
incidindo em:  
 

 mobilizar o discurso (oral e escrito) argu-

mentativo (expressar uma tomada de posi-

ção, pensar e apresentar argumentos e con-

tra-argumentos, rebater os contra-

argumentos);  

 organizar debates que requeiram sustenta-

 

 

Criativo (A, C, 

D, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crítico 

/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

comboio chamado 

desejo 

Fuga para a Vida, o 

drama dos refugiados 

ONU alerta para os 

refugiados do 

Afeganistão 

Desespero no 

Afeganistão  

Malala, a jovem 
paquistanesa que 
defende as crianças 
 

Interculturalidade 

 
 COMEMORA

ÇÃO DO DIA 

DA EUROPA 

Geografia  3º 

período 

http://ensina.rtp.pt/artigo/refugiados-um-comboio-chamado-desejo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/refugiados-um-comboio-chamado-desejo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/fuga-para-a-vida/
http://ensina.rtp.pt/artigo/fuga-para-a-vida/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/onu-alerta-sobre-refugiados-em-fronteira-do-afeganistao/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/onu-alerta-sobre-refugiados-em-fronteira-do-afeganistao/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/onu-alerta-sobre-refugiados-em-fronteira-do-afeganistao/
https://www.youtube.com/watch?v=239TRxbDiSw&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=239TRxbDiSw&t=15s
http://ensina.rtp.pt/artigo/malala-a-jovem-paquistanesa-que-defende-as-criancas/
http://ensina.rtp.pt/artigo/malala-a-jovem-paquistanesa-que-defende-as-criancas/
http://ensina.rtp.pt/artigo/malala-a-jovem-paquistanesa-que-defende-as-criancas/
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gens contextualizadas e 

o desenvolvimento de 

competências de forma-

ção cidadã e participa-

ção democrática. 

 

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, auto-

nomia individual, direitos 

humanos); 

 Relacionamento interpes-

soal (comunicação, diálo-

go);  

 Relacionamento social e 

intercultural (democracia, 

desenvolvimento humano 

sustentável, globalização 

 
Interpretar problemáticas do 
meio com base em 
conhecimentos adquiridos. 
 
  
 
Desenvolver uma atitude 
crítica construtiva que 
conduza à melhoria das 
condições de vida e da 
saúde individual e coletiva.  
 
Adquirir valores para a 
construção de uma 
sociedade mais justa, 
centrada na pessoa, na 
dignidade humana e na 
ação sobre o mundo 
enquanto bem comum a 
preservar. 
 

ção de afirmações, elaboração de opiniões 

ou análises de factos ou dados;  

 analisar textos com diferentes pontos de 
vista;  

 confrontar argumentos para encontrar seme-
lhanças, diferenças, consistência interna;  

 analisar factos, teorias, situações, identifi-
cando os seus elementos ou dados, em par-
ticular numa perspetiva disciplinar e interdis-
ciplinar. 

 
Promover estratégias que induzam ao 

respeito pela diferença e diversidade: 

 

 aceitar e/ou argumentar diversos pontos de 

vista; 

 saber interagir com os outros no respeito 

pela diferença e pela diversidade; 

 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, 

sejam de incidência local, nacional ou global.  

. 

 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que impliquem por 

parte do aluno: 

 assumir responsabilidades nas tarefas, 

atitudes e comportamentos; 

 assumir e cumprir compromissos; 

 apresentar trabalhos com auto e heteroava-

liação; 

 dar conta a outros do cumprimento de tare-

fas e de funções que assumiu. 

 

 

 

 

 

 

Respeitador 

da diferença/ 

do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, G, 

I, J) 

 

 

 

 

Portugal é exemplo de 

tolerância religiosa 

Odivelas, centro da 

diversidade religiosa 

A comunidade hindu 

em Portugal 

Budismo em Portugal 

A sinagoga de Lisboa 

Livros para três 

religiões 

Halal, os sabores do 

Islão 

A fé dos jovens 

muçulmanos 

#Hashtag - Jovens e os 

problemas do Primeiro 

Mundo 

Kit Pedagógico 

Romano Atmo (Alma 

Cigana) 

interculturalidade - 

Banco de Recursos do 

CIDAC 

 

 

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/portugal-e-exemplo-de-tolerancia-religiosa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/portugal-e-exemplo-de-tolerancia-religiosa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/odivelas-centro-da-diversidade-religiosa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/odivelas-centro-da-diversidade-religiosa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-comunidade-hindu-em-portugal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-comunidade-hindu-em-portugal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/budismo-em-portugal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-sinagoga-de-lisboa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/livros-para-tres-religioes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/livros-para-tres-religioes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/halal-os-sabores-do-islao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/halal-os-sabores-do-islao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-fe-dos-jovens-muculmanos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-fe-dos-jovens-muculmanos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-os-problemas-do-primeiro-mundo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-os-problemas-do-primeiro-mundo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-os-problemas-do-primeiro-mundo/
http://www.dge.mec.pt/kit-pedagogico-romano-atmo-alma-cigana
http://www.dge.mec.pt/kit-pedagogico-romano-atmo-alma-cigana
http://www.dge.mec.pt/kit-pedagogico-romano-atmo-alma-cigana
http://bancorecursos.cidac.pt/pdfs/1381757213Intercult_atividades.pdf
http://bancorecursos.cidac.pt/pdfs/1381757213Intercult_atividades.pdf
http://bancorecursos.cidac.pt/pdfs/1381757213Intercult_atividades.pdf


 

34 
 

e interdependência, paz e 

gestão de conflitos.) 

 

Para tal torna-se imperativo 

compreender que o exercício da 

Cidadania implica direitos e 

deveres inerentes à vida em 

sociedade e que a garantia do 

acesso a direitos de cidadania 

(educação, saúde, segurança 

social, etc.), de nacionais ou 

estrangeiros, é uma 

responsabilidade das sociedades 

democráticas que assinaram a 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 

 

 

Promover estratégias que criem 

oportunidades para o aluno: 

 colaborar com os pares e professores, no 

sentido de melhorar ou aprofundar as suas 

ações; 

 apoiar o trabalho colaborativo; 

 saber intervir de forma solidária; 

 ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou 

na sua organização; 

 estar disponível para se autoaperfeiçoar. 

 

 

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno: 

 comunicar uni, bi e multidirecionalmente; 

 responder, apresentar, mostrar iniciativa; 

 questionar de forma organizada. 
 

Promover estratégias que envolvam por 

parte do aluno: 

 realizar tarefas de pesquisa histórica e 

geográfica sustentada por critérios, com au-

tonomia progressiva; 

 executar tarefas de síntese através de 

mapas de conceitos, de textos e de cartogra-

fia; 

 executar tarefas de planificação, de revisão 

e de monitorização; 

 aprender a registar seletivamente os dados 

históricos e geográficos obtidos. 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

Sistematizado

r/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

Questionador 

 

Educação 
ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mudanças climáticas 

em São Tomé 

Acidente nuclear em 

Chernobyl 

Quercus 

Ecoescolas 

Greenpeace 

Cultura ambiental nas 

escolas (site) 

Portal da água 

 

COMEMORAÇÃ

O DO DIA 

MUNDIAL DA 

TERRA  

CN/FQ 18 a 22 

de Abril 

http://ensina.rtp.pt/artigo/mudancas-climaticas-em-sao-tome/
http://ensina.rtp.pt/artigo/mudancas-climaticas-em-sao-tome/
http://ensina.rtp.pt/artigo/acidente-nuclear-em-chernobyl/
http://ensina.rtp.pt/artigo/acidente-nuclear-em-chernobyl/
https://www.quercus.pt/
https://ecoescolas.abae.pt/
http://www.greenpeace.org/portugal/pt/
http://www.culturaambientalnasescolas.com.br/index.html
http://www.culturaambientalnasescolas.com.br/index.html
https://www.portaldaagua.pt/noticias/item/42-centro-de-educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental-%C3%A1gua-360.html
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Educação para a 
saúde 
 

 

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno: 

 saber colocar questões-chave; 

 questionar os seus conhecimentos prévios. 

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o 

aluno para: 

 autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 

seus comportamentos e atitudes; 

 aceitar as críticas dos pares e dos professo-

res de forma construtiva, no sentido de me-

lhorar o seu desempenho. 

. 

 

(A, F, G, I, J) 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

 

 

Referencial da 

Educação para a saúde 

Anorexia e bulimia: 

espelhos mágicos, 

corpos trágicos 

 

 

PESES 

* Dia Mundial 

da luta Contra a 

SIDA 

* Dia Mundial 

da Prevenção 

do Cancro da 

Mama 

* Dia Mundial 

da Diabetes 

* Dia Mundial 

do 

Cancro/Onda 

Rosa 

Sexualidade 
 

 PRESSE 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NGZhZDU4MDc5MjkxNDdjNg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NGZhZDU4MDc5MjkxNDdjNg
http://ensina.rtp.pt/artigo/anorexia-e-bulimia-espelhos-magicos-corpos-tragicos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/anorexia-e-bulimia-espelhos-magicos-corpos-tragicos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/anorexia-e-bulimia-espelhos-magicos-corpos-tragicos/
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Instituições de 
participação 
democrática 
 
 

Vídeos variados  

Educação 
financeira e 
educação para o 
consumo 
 

Referencial de 

Educação financeira 

Caderno de Educação 

financeira 

Fundação Dr. António 

Cupertino de Miranda 

DecoJovem 

O Mercado Único 

Europeu 

 

http://ensina.rtp.pt/temas-artigo/instituicoes-e-democracia/
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_de_educacao_financeira_final_versao_port.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_de_educacao_financeira_final_versao_port.pdf
file:///C:/CD%202019-20/cef3_pt_web_300.pdf
file:///C:/CD%202019-20/cef3_pt_web_300.pdf
http://www.facm.pt/facm/facm/pt/servico-educacao/educacao-financeira
http://www.facm.pt/facm/facm/pt/servico-educacao/educacao-financeira
https://decojovem.pt/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-mercado-unico-europeu/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-mercado-unico-europeu/
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Segurança 
Rodoviária  
 

Referencial ed. 

rodoviária 

https://oriscoespreit

a.sapo.pt./ 

O telemóvel também é 

perigoso para peões 

Cinto de segurança, 

prevenção para a vida 

Viaja de autocarro? 

Ponha o cinto de 

segurança 

Condução e Atenção 

têm de ser sinónimos 

Por que se morre na 

estrada? 

 

Bem-estar 
animal 

  

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Referenciais/referencial_edu_rod_epe_eb_2012.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Referenciais/referencial_edu_rod_epe_eb_2012.pdf
https://oriscoespreita.sapo.pt./
https://oriscoespreita.sapo.pt./
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-telemovel-tambem-e-perigoso-para-peoes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-telemovel-tambem-e-perigoso-para-peoes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cinto-de-seguranca-prevencao-para-a-vida/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cinto-de-seguranca-prevencao-para-a-vida/
http://ensina.rtp.pt/artigo/viaja-de-autocarro-ponha-o-cinto-de-seguranca/
http://ensina.rtp.pt/artigo/viaja-de-autocarro-ponha-o-cinto-de-seguranca/
http://ensina.rtp.pt/artigo/viaja-de-autocarro-ponha-o-cinto-de-seguranca/
http://ensina.rtp.pt/artigo/conducao-e-atencao-tem-de-ser-como-sinonimos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/conducao-e-atencao-tem-de-ser-como-sinonimos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/civismo-na-estrada-rede-assassina/
http://ensina.rtp.pt/artigo/civismo-na-estrada-rede-assassina/
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Dimensão Transversal de Cidadania e Desenvolvimento – mobiliza contributos das diferentes componentes do currículo, cruzando conteúdos com temas da Estratégia 

de Educação para a Cidadania de Escola.   

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA     8.ºANO | 3.º CICLO | CD 
 

 

 

DOMÍNIOS DE 

INTERVENÇÃO 

EDUCATIVA 

 

AE: 

CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES E 

ATITUDES 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
TRANSVERSAIS  

 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE 

ENSINO ORIENTADAS PARA O 

PERFIL DOS ALUNOS  

 

DESCRITOR

ES DO 

PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

RECURSOS 

(FACULTATIVOS) 

 

ARTICULA

ÇÃO COM 

O PAA 

Educação para os 
direitos humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embora muitas das 

aprendizagens de Cidadania e 

Desenvolvimento sejam 

trabalhadas nas áreas 

curriculares disciplinares, 

nomeadamente através das 

aprendizagens essenciais dos 

temas programáticos, mais 

estruturadas e orientadas para 

o conhecimento disciplinar, há 

aprendizagens que só se 

realizam através de práticas 

interdisciplinares ao nível da 

escola, que traduzem: 

 O compromisso de 

toda a comunidade 

Assumir a sua cidadania 
garantindo o respeito 
pelos valores democráticos 
básicos e pelos direitos 
humanos, tanto a nível 
individual como social 
 
Promover no dia-a-dia a 
tolerância e a não 
discriminação na 
comunidade educativa e 
sociedade em geral. 
 
Selecionar e organizar 
informação a partir de 
fontes diversas, integrando 
saberes prévios para 
construir novos 
conhecimentos.  
 
 
Descrever e classificar 
entidades e processos com 
base em critérios, 
compreendendo a sua 

Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimento, informação e 

outros saberes, relativos aos conteúdos 

das AE, que impliquem:  

 

 usar e articular de forma consciente e com 

rigor conhecimentos (incluindo de outras 

áreas do saber);  

 selecionar informação pertinente (em 

fontes diversificadas);  

 organizar de forma sistematizada a leitura 

e estudo autónomo;  

 analisar factos, teorias, situações, identifi-

cando os seus elementos ou dados (recor-

rendo a conhecimentos prévios e aplican-

do conhecimentos a novas situações);  

 desenvolver tarefas de memorização, 

verificação e consolidação, associadas à 

compreensão e uso de saber, bem como a 

mobilização do memorizado;  

 estabelecer relações intra e interdisciplina-

Conhecedor/ 

sabedor/ 

culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuto do Aluno 

Regulamento Interno 

Ata de eleição dos 

representantes/turma 

Plano de contingência 

A viagem inspiradora 

de um jovem com 

deficiência 

União Europeia - 

Tráfico de seres 

humanos 

Setenta anos de 
histórias de refugiados 
 
Pedir ajuda nos casos 
de Violência Doméstica 
 

A Declaração Universal 

dos Direitos do 

Homem 

Atividade Maratona de 

 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/174840/details/maximized
http://docs.wixstatic.com/ugd/2bcf6a_0d5a4b8c93dc4dd38180fca4d5ceccb7.pdf
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-viagem-inspiradora-de-um-jovem-com-deficiencia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-viagem-inspiradora-de-um-jovem-com-deficiencia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-viagem-inspiradora-de-um-jovem-com-deficiencia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uniao-europeia-trafico-de-seres-humanos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uniao-europeia-trafico-de-seres-humanos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uniao-europeia-trafico-de-seres-humanos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/setenta-anos-de-historias-de-refugiados/
http://ensina.rtp.pt/artigo/setenta-anos-de-historias-de-refugiados/
http://ensina.rtp.pt/artigo/pedir-ajuda-nos-casos-de-violencia-domestica/
http://ensina.rtp.pt/artigo/pedir-ajuda-nos-casos-de-violencia-domestica/
http://ensina.rtp.pt/artigo/declaracao-universal-direitos-do-homem/
http://ensina.rtp.pt/artigo/declaracao-universal-direitos-do-homem/
http://ensina.rtp.pt/artigo/declaracao-universal-direitos-do-homem/
https://sites.amnistia.pt/reaj/maratona-de-cartas/
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escolar para os valo-

res da cidadania, 

como, por exemplo, 

assembleias, fóruns 

e iniciativas que con-

greguem a participa-

ção plural de todos e 

todas; 

 A contribuição das di-

versas disciplinas ao 

nível dos conceitos, 

dos temas programá-

ticos e das aprendi-

zagens essenciais de 

modo a potenciar 

projetos centrados 

em questões, como, 

por exemplo, os Di-

reitos Humanos, de-

senvolvimento sus-

tentável , saúde e 

sexualidade, institui-

ções de participação 

democrática, literacia 

financeira, entre ou-

tros 

 O trabalho de parce-

pertinência.  
 
 
 
 
Reconhecer que a ciência é 
uma atividade humana, 
com objetivos, 
procedimentos e modos de 
pensar próprios, através da 
exploração de 
acontecimentos, atuais ou 
históricos, que documentem 
a sua natureza.  
 
 
Aplicar as competências 
desenvolvidas em 
problemáticas atuais e em 
novos contextos.  
 
 
Formular e comunicar 
opiniões críticas e 
cientificamente 
relacionadas com as áreas 
do currículo 
 
 
 Integrar saberes de 
diferentes disciplinas para 
aprofundar temáticas em 
Cidadania e 
Desenvolvimento.  
 
 
Interpretar problemáticas do 
meio com base em 
conhecimentos adquiridos. 
 
  

res.  

 

Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
 

 apresentar alternativas a uma forma tradici-

onal de abordar uma situação-problema;  

 criar um objeto, texto ou solução face a um 

desafio (construção de modelos explicati-

vos);  

 criar objetos, mapas e esquemas conceptu-

ais, textos ou soluções face a desafios; 

 analisar textos ou outros suportes com 

diferentes pontos de vista, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio;  

 usar modalidades diversas para expressar 

as aprendizagens (ex.: imagens, modelos, 

gráficos, tabelas, texto);  

 criar soluções estéticas criativas e pessoais.  
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
incidindo em:  
 

 mobilizar o discurso (oral e escrito) argu-

mentativo (expressar uma tomada de posi-

ção, pensar e apresentar argumentos e con-

tra-argumentos, rebater os contra-

argumentos);  

 organizar debates que requeiram sustenta-

ção de afirmações, elaboração de opiniões 

ou análises de factos ou dados;  

 analisar textos com diferentes pontos de 
vista;  

 confrontar argumentos para encontrar seme-
lhanças, diferenças, consistência interna;  

 analisar factos, teorias, situações, identifi-

 

 

Criativo (A, C, 

D, J) 

 

 

 

 

 

 

Crítico 

/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeitador 

cartas - Amnistia 

Internacional 

Unicef 

Direitos da criança - 

doc 

Desenvolvimento 
sustentável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencial_de 

educação para o 

desenvolvimento 

sustentável 

 Objetivos do 

desenvolvimento 

sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Maior Lição do 

 

https://sites.amnistia.pt/reaj/maratona-de-cartas/
https://sites.amnistia.pt/reaj/maratona-de-cartas/
http://www.unicef.pt/
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NzlmZWE0YWEyOTJkNTczYw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NzlmZWE0YWEyOTJkNTczYw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NzlmZWE0YWEyOTJkNTczYw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NzlmZWE0YWEyOTJkNTczYw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6MmJkZTY2MDNiOTkwMDU4Yg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6MmJkZTY2MDNiOTkwMDU4Yg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6MmJkZTY2MDNiOTkwMDU4Yg
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo-os-objectivos-globais/
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ria com a comunida-

de local, como recur-

so para a realização 

de aprendizagens 

contextualizadas e o 

desenvolvimento de 

competências de 

formação cidadã e 

participação demo-

crática. 

 

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 indivi-

dual (identidade cida-

dã, autonomia indivi-

dual, direitos huma-

nos); 

 
Desenvolver uma atitude 
crítica construtiva que 
conduza à melhoria das 
condições de vida e da 
saúde individual e coletiva.  
 
Adquirir valores para a 
construção de uma 
sociedade mais justa, 
centrada na pessoa, na 
dignidade humana e na 
ação sobre o mundo 
enquanto bem comum a 
preservar. 
 

cando os seus elementos ou dados, em par-
ticular numa perspetiva disciplinar e interdis-
ciplinar. 

 
Promover estratégias que induzam ao 

respeito pela diferença e diversidade: 

 

 aceitar e/ou argumentar diversos pontos de 

vista; 

 saber interagir com os outros no respeito 

pela diferença e pela diversidade; 

 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, 

sejam de incidência local, nacional ou global.  

. 

 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que impliquem por 

parte do aluno: 

 assumir responsabilidades nas tarefas, 

atitudes e comportamentos; 

 assumir e cumprir compromissos; 

 apresentar trabalhos com auto e heteroava-

liação; 

 dar conta a outros do cumprimento de tare-

fas e de funções que assumiu. 

 

Promover estratégias que criem 

oportunidades para o aluno: 

 colaborar com os pares e professores, no 

sentido de melhorar ou aprofundar as suas 

ações; 

 apoiar o trabalho colaborativo; 

da diferença/ 

do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, G, 

I, J) 

 

 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

 

Mundo: os objetivos 

globais 

Um olhar sobre as 

mudanças climáticas 

Morte de recém 

nascidos no mundo 

A desertificação do 

interior 

A falta de água potável 

em Moçambique 

Eficiência energética: 

uma necessidade 

Recursos DGE 

Agricultura biológica 

Educação para a 
saúde 
 

Referencial da 

Educação para a saúde 

Diabetes 

Diabetes prevenção e 

controlo 

Cancro 

Dieta mediterrânea 

 

PESES 

COMEMORAÇÕ

ES 

* Dia Mundial 

da luta Contra a 

SIDA 

* Dia Mundial 

da Prevenção 

do Cancro da 

Mama 

* Dia Mundial 

da Diabetes 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo-os-objectivos-globais/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo-os-objectivos-globais/
http://ensina.rtp.pt/artigo/um-olhar-sobre-as-mudancas-climaticas/
http://ensina.rtp.pt/artigo/um-olhar-sobre-as-mudancas-climaticas/
http://ensina.rtp.pt/artigo/morte-de-recem-nascidos-no-mundo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/morte-de-recem-nascidos-no-mundo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desertificacao-do-interior/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desertificacao-do-interior/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-falta-de-agua-potavel-em-mocambique/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-falta-de-agua-potavel-em-mocambique/
http://ensina.rtp.pt/artigo/eficiencia-energetica-uma-necessidade/
http://ensina.rtp.pt/artigo/eficiencia-energetica-uma-necessidade/
http://www.dge.mec.pt/recursos-pedagogicos
https://www.youtube.com/watch?v=7TMM7Rx7MrM&feature=youtu.be
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NGZhZDU4MDc5MjkxNDdjNg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NGZhZDU4MDc5MjkxNDdjNg
https://www.youtube.com/watch?v=kyHxqZFLF_I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cgLoNB_GNbg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cgLoNB_GNbg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_7weBsPCBj0&feature=youtu.be
http://ensina.rtp.pt/artigo/dieta-mediterranica-o-que-e/
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 Relacionamento in-

terpessoal (comuni-

cação, diálogo);  

 Relacionamento soci-

al e intercultural (de-

mocracia, desenvol-

vimento humano sus-

tentável, globalização 

e interdependência, 

paz e gestão de con-

flitos.) 

 

Para tal torna-se imperativo 

compreender que o exercício 

da Cidadania implica direitos e 

deveres inerentes à vida em 

sociedade e que a garantia do 

acesso a direitos de cidadania 

(educação, saúde, segurança 

social, etc.), de nacionais ou 

estrangeiros, é uma 

 saber intervir de forma solidária; 

 ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou 

na sua organização; 

 estar disponível para se autoaperfeiçoar. 

  

 

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno: 

 Desenvolver desafios, problemas ou projetos 

que articulem e/ou integrem os diferentes 

domínios.  

 Fomentar dinâmicas de grupo, debates, 

roleplaying, brainstormings, criação de jo-

gos, entre outras. 

 comunicar uni, bi e multidirecionalmente; 

 responder, apresentar, mostrar iniciativa; 

 questionar de forma organizada. 
 

Promover estratégias que envolvam por 

parte do aluno: 

 realizar tarefas de pesquisa histórica e 

geográfica sustentada por critérios, com au-

tonomia progressiva; 

 executar tarefas de síntese através de 

mapas de conceitos, de textos e de cartogra-

fia; 

 executar tarefas de planificação, de revisão 

e de monitorização; 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

 

 

 

 

Sistematizado

r/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

* Dia Mundial 

do 

Cancro/Onda 

Rosa 

Sexualidade 
 

 PRESSE 
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Instituições de 
participação 
democrática 
 
 
 
 

responsabilidade das 

sociedades democráticas que 

assinaram a Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos 

 

 aprender a registar seletivamente os dados 

históricos e geográficos obtidos. 

 

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno: 

 saber colocar questões-chave; 

 questionar os seus conhecimentos prévios. 

 

Promover estratégias que induzam: 

 ações solidárias para com outros nas tarefas 

de aprendizagem ou na sua organização 

/atividades de entreajuda; 

 posicionar-se perante situações dilemáticas 

de ajuda a outros e de proteção de si; 

 disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o 

aluno para: 

 autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 

seus comportamentos e atitudes; 

 aceitar as críticas dos pares e dos professo-

res de forma construtiva, no sentido de me-

lhorar o seu desempenho. 

. 

 

 

 

Cuidador de si 

e do outro 

(B, E, F, G) 

 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

 

 

Sabe quanto ganha um 

eurodeputado? 

Quantos são os 

Eurodeputados 

As 1ª eleições 

Europeias 

O Parlamento Europeu 

e a Comissão Europeia 

Constituição da 

República Portuguesa 

Site da UE 

Recursos da DGE 

 

Literacia financeira 
e educação do 
consumidor 

Referencial Educação 

do consumidor 

Referencial de 

Educação financeira 

Caderno de Educação 

financeira 

Fundação Dr. António 

Cupertino de Miranda 

DecoJovem 

O Banco Central 

Europeu 

Banco de Portugal 

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/sabe-quanto-ganha-um-eurodeputado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/sabe-quanto-ganha-um-eurodeputado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/quantos-sao-os-eurodeputados/
http://ensina.rtp.pt/artigo/quantos-sao-os-eurodeputados/
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-primeiras-eleicoes-europeias/
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-primeiras-eleicoes-europeias/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-parlamento-europeu-e-a-comissao-europeia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-parlamento-europeu-e-a-comissao-europeia/
https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicaorepublicaportuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicaorepublicaportuguesa.aspx
https://europa.eu/european-union/about-eu_pt
http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas/recursos
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Referenciais/referencial_de_educacao_do_consumidor_educacao_pre-escolar_ensino_basico_e_ensino_secundario.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Referenciais/referencial_de_educacao_do_consumidor_educacao_pre-escolar_ensino_basico_e_ensino_secundario.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_de_educacao_financeira_final_versao_port.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_de_educacao_financeira_final_versao_port.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Financeira/documentos/cef3_pt_web_300.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Financeira/documentos/cef3_pt_web_300.pdf
http://www.facm.pt/facm/facm/pt/servico-educacao/educacao-financeira
http://www.facm.pt/facm/facm/pt/servico-educacao/educacao-financeira
https://decojovem.pt/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-banco-central-europeu/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-banco-central-europeu/
https://www.bportugal.pt/
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Aprende a poupar 

dinheiro 

O que são o consumo 

público e privado? 

O Consumidor na 

União Europeia (doc. 

Poupe-se poupando 

(doc.) 

Tatuagens (Folheto, 

2013) 

Taxa euribor 

O que é a inflação? 

Guia do Consumidor 

Decoproteste 

http://ensina.rtp.pt/artigo/aprenda-a-poupar/
http://ensina.rtp.pt/artigo/aprenda-a-poupar/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-sao-consumo-publico-e-consumo-privado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-sao-consumo-publico-e-consumo-privado/
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Consumidor/documentos/direcao-geral_do_consumidor_._comunicacao_dia_da_europa.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Consumidor/documentos/direcao-geral_do_consumidor_._comunicacao_dia_da_europa.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/cppf_poupe_sepoupando.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/cppf_poupe_sepoupando.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/tatuagens_final.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/tatuagens_final.pdf
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-a-taxa-euribor/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-a-inflacao/
https://issuu.com/decojovem/docs/i005484
https://www.youtube.com/watch?v=jH1ZBHb9wkE&feature=youtu.be
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Voluntariado O que é o 

voluntariado? 

Programas europeus 

de voluntariado 

Uma voluntária 

portuguesa entre 

refugiados 

Uma grande família 

envolvida no 

voluntariado 

Ação social do Porto 

apoia idosos 

Quebrar a solidão com 

leituras e canções 

Histórias de quem 

viveu na rua 

AMI 

 

 

 

 

 

 

 

http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-o-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-o-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/programas-europeus-de-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/programas-europeus-de-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-voluntaria-portuguesa-entre-refugiados/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-voluntaria-portuguesa-entre-refugiados/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-voluntaria-portuguesa-entre-refugiados/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-grande-familia-envolvida-no-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-grande-familia-envolvida-no-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-grande-familia-envolvida-no-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/acao-social-do-porto-apoia-idosos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/acao-social-do-porto-apoia-idosos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/quebrar-a-solidao-com-leituras-e-cancoes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/quebrar-a-solidao-com-leituras-e-cancoes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/historias-de-quem-viveu-na-rua/
http://ensina.rtp.pt/artigo/historias-de-quem-viveu-na-rua/
https://www.youtube.com/watch?v=ZAwW1dfa4aw&feature=youtu.be


 

45 
 

Dimensão Transversal de Cidadania e Desenvolvimento – mobiliza contributos das diferentes componentes do currículo, cruzando conteúdos com temas da Estratégia 

de Educação para a Cidadania de Escola.   

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA     9.ºANO | 3.º CICLO | CD 
 

 

 

DOMÍNIOS DE 

INTERVENÇÃO 

EDUCATIVA 

 

AE: CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES E 

ATITUDES 

 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
TRANSVERSAIS  

 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE 

ENSINO ORIENTADAS PARA O 

PERFIL DOS ALUNOS  

 

DESCRITOR

ES DO 

PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

RECURSOS 

(FACULTATIVOS) 

 

ARTICULA

ÇÃO COM 

O PAA 

Educação para 
os direitos 
humanos 
 
 
 
 
 
 
 

 

Embora muitas das aprendizagens 

de Cidadania e Desenvolvimento 

sejam trabalhadas nas áreas 

curriculares disciplinares, 

nomeadamente através das 

aprendizagens essenciais dos 

temas programáticos, mais 

estruturadas e orientadas para o 

conhecimento disciplinar, há 

aprendizagens que só se realizam 

através de práticas 

interdisciplinares ao nível da 

escola, que traduzem: 

 O compromisso de toda a 

comunidade escolar para 

os valores da cidadania, 

Assumir a sua cidadania 
garantindo o respeito 
pelos valores democráticos 
básicos e pelos direitos 
humanos, tanto a nível 
individual como social 
 
Promover no dia-a-dia a 
tolerância e a não 
discriminação na 
comunidade educativa e 
sociedade em geral. 
 
Selecionar e organizar 
informação a partir de 
fontes diversas, integrando 
saberes prévios para 
construir novos 
conhecimentos.  
 
 
Descrever e classificar 
entidades e processos com 
base em critérios, 
compreendendo a sua 

Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimento, informação e 

outros saberes, relativos aos conteúdos 

das AE, que impliquem:  

 selecionar informação pertinente em fontes 

diversas (artigos e livros de divulgação ci-

entífica, notícias); 

 usar e articular de forma consciente e com 

rigor conhecimentos (incluindo de outras 

áreas do saber);  

 organizar de forma sistematizada a leitura 

e estudo autónomo;  

 analisar factos, teorias, situações, identifi-

cando os seus elementos ou dados (recor-

rendo a conhecimentos prévios e aplican-

do conhecimentos a novas situações);  

 desenvolver tarefas de memorização, 

verificação e consolidação, associadas à 

compreensão e uso de saber, bem como a 

mobilização do memorizado;  

 estabelecer relações intra e interdisciplina-

Conhecedor/ 

sabedor/ 

culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuto do Aluno 

Regulamento Interno 

Ata de eleição dos 

representantes/turma 

Guia Direitos Humanos 

e Cidadania 

O que são os Direitos 

Humanos? - A História 

dos Direitos Humanos 

Casamento Gay; que 

direitos 

Privacidade e vigilância 

A sombra do muro de 

Berlim 

Tráfico de seres 

COMEMORAÇ

ÃO DA 

DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL 

DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 (EMRC – 1º 

período) 

 

VISITA DE 

ESTUDO DO 9º 

ANO AO 

PORTO 

SINAGOGA 

KADOORIE, 

CENTRO 

CULTURAL 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/174840/details/maximized
http://docs.wixstatic.com/ugd/2bcf6a_0d5a4b8c93dc4dd38180fca4d5ceccb7.pdf
https://www.cidadaniaemportugal.pt/wp-content/uploads/recursos/eapn/Guia%20para%20facilitadores(as)%20Direitos%20Humanos%20e%20Cidadania.pdf
https://www.cidadaniaemportugal.pt/wp-content/uploads/recursos/eapn/Guia%20para%20facilitadores(as)%20Direitos%20Humanos%20e%20Cidadania.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oX_cFKxa15o
https://www.youtube.com/watch?v=oX_cFKxa15o
https://www.youtube.com/watch?v=oX_cFKxa15o
https://ensina.rtp.pt/artigo/casamento-gay-dizemos-sim-em-portugal/
https://ensina.rtp.pt/artigo/casamento-gay-dizemos-sim-em-portugal/
https://ensina.rtp.pt/artigo/privacidade-e-vigilancia/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-sombra-do-muro-de-berlim/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-sombra-do-muro-de-berlim/
https://ensina.rtp.pt/artigo/uniao-europeia-trafico-de-seres-humanos/
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como, por exemplo, as-

sembleias, fóruns e inici-

ativas que congreguem a 

participação plural de to-

dos e todas; 

 A contribuição das diver-

sas disciplinas ao nível 

dos conceitos, dos temas 

programáticos e das 

aprendizagens essenci-

ais de modo a potenciar 

projetos centrados em 

questões, como, por 

exemplo, os Direitos 

Humanos, a Intercultura-

lidade, educação ambi-

ental, saúde e sexuali-

dade, segurança rodovi-

ária, entre outros 

 O trabalho de parceria 

com a comunidade local, 

como recurso para a rea-

lização de aprendiza-

gens contextualizadas e 

o desenvolvimento de 

competências de forma-

ção cidadã e participa-

pertinência.  
 
 
 
 
Reconhecer que a ciência é 
uma atividade humana, 
com objetivos, 
procedimentos e modos de 
pensar próprios, através da 
exploração de 
acontecimentos, atuais ou 
históricos, que documentem 
a sua natureza.  
 
 
Aplicar as competências 
desenvolvidas em 
problemáticas atuais e em 
novos contextos.  
 
 
Formular e comunicar 
opiniões críticas e 
cientificamente 
relacionadas com as áreas 
do currículo 
 
 
 Integrar saberes de 
diferentes disciplinas para 
aprofundar temáticas em 
Cidadania e 
Desenvolvimento.  
 
 
Interpretar problemáticas do 
meio com base em 
conhecimentos adquiridos. 
 
  

res.  

 

Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos:  
 

 apresentar alternativas a uma forma tradici-

onal de abordar uma situação-problema;  

 imaginar hipóteses face a um fenómeno ou 

evento; 

 conceber situações onde determinado 

    conhecimento possa ser aplicado; 

 imaginar alternativas a uma forma tradicional 

de abordar uma situação-problema; 

 criar um objeto, texto ou solução face a um 

desafio; 

 analisar textos ou outros suportes com dife-

rentes pontos de vista, concebendo e sus-

tentando um ponto de vista próprio. 

 

Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
incidindo em:  
 

 mobilizar o discurso (oral e escrito) argu-

mentativo (expressar uma tomada de posi-

ção, pensar e apresentar argumentos e con-

tra-argumentos, rebater os contra-

argumentos);  

 organizar debates que requeiram sustenta-

ção de afirmações, elaboração de opiniões 

ou análises de factos ou dados;  

 analisar textos com diferentes pontos de 
vista;  

 confrontar argumentos para encontrar seme-
lhanças, diferenças, consistência interna;  

 

 

Criativo (A, C, 

D, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crítico 

/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

humanos 

Viagem inspiradora de 

uma jovem com 

deficiência 

Abolição pena de 

morte 

Herança de Mandela 

https://www.dge.mec.
pt/bullying-e-
ciberbullying 
 

ISLÂMICO 

(HGP e EMRC 

– 2º Período) 

Igualdade de 
Género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão para a 

Cidadania e Igualdade 

de Género 

As mulheres querem 

entrar 

Igualdade salarial 

Violência no namoro 

#Hashtag - Jovens e a 

identidade de género: 

o terceiro sexo 

Não é não 

O poder veste saias 

Lágrima que deito, a 

violência entre jovens 

 

https://ensina.rtp.pt/artigo/uniao-europeia-trafico-de-seres-humanos/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-viagem-inspiradora-de-um-jovem-com-deficiencia/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-viagem-inspiradora-de-um-jovem-com-deficiencia/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-viagem-inspiradora-de-um-jovem-com-deficiencia/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-abolicao-da-pena-de-morte-em-portugal/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-abolicao-da-pena-de-morte-em-portugal/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-heranca-de-mandela/
https://www.dge.mec.pt/bullying-e-ciberbullying
https://www.dge.mec.pt/bullying-e-ciberbullying
https://www.dge.mec.pt/bullying-e-ciberbullying
https://www.cig.gov.pt/
https://www.cig.gov.pt/
https://www.cig.gov.pt/
https://ensina.rtp.pt/artigo/as-mulheres-querem-entrar/
https://ensina.rtp.pt/artigo/as-mulheres-querem-entrar/
https://ensina.rtp.pt/artigo/igualdade-salarial-as-mulheres-continuam-a-ganhar-menos/
https://ensina.rtp.pt/artigo/violencia-no-namoro-representar-para-prevenir/
https://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/
https://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/
https://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/
https://ensina.rtp.pt/artigo/nao-e-nao-relatos-de-assedio-sexual/
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-poder-veste-saias/
https://ensina.rtp.pt/artigo/lagrima-que-deito-a-violencia-entre-jovens/
https://ensina.rtp.pt/artigo/lagrima-que-deito-a-violencia-entre-jovens/
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ção democrática. 

 

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, auto-

nomia individual, direitos 

humanos); 

 Relacionamento interpes-

soal (comunicação, diálo-

go);  

 Relacionamento social e 

intercultural (democracia, 

desenvolvimento humano 

sustentável, globalização 

e interdependência, paz e 

gestão de conflitos.) 

 

Para tal torna-se imperativo 

 
Desenvolver uma atitude 
crítica construtiva que 
conduza à melhoria das 
condições de vida e da 
saúde individual e coletiva.  
 
Adquirir valores para a 
construção de uma 
sociedade mais justa, 
centrada na pessoa, na 
dignidade humana e na 
ação sobre o mundo 
enquanto bem comum a 
preservar. 
 

 analisar factos, teorias, situações, identifi-
cando os seus elementos ou dados, em par-
ticular numa perspetiva disciplinar e interdis-
ciplinar. 

 
Promover estratégias que induzam ao 

respeito pela diferença e diversidade: 

 

 aceitar e/ou argumentar diversos pontos de 

vista; 

 saber interagir com os outros no respeito 

pela diferença e pela diversidade; 

 confrontar ideias e perspetivas distintas 

sobre abordagem de um dado problema 

e/ou maneira de o resolver, tendo em conta, 

por exemplo, diferentes perspetivas cultu-

rais, sejam de incidência local, nacional ou 

global.  
. 

 

Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que impliquem por 

parte do aluno: 

 assumir responsabilidades nas tarefas, 

atitudes e comportamentos; 

 assumir e cumprir compromissos; 

 apresentar trabalhos com auto e heteroava-

liação; 

 dar conta a outros do cumprimento de tare-

fas e de funções que assumiu. 

 

Promover estratégias que criem 

oportunidades para o aluno: 

 colaborar com os pares e professores, no 

sentido de melhorar ou aprofundar as suas 

ações; 

 

 

 

Respeitador 

da diferença/ 

do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, G, 

I, J) 

 

 

 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

  

Educação para a 
saúde 
 

Referencial da 

Educação para a saúde 

Anorexia e bulimia: 

espelhos mágicos, 

corpos trágicos 

Quilos de saúde 

Distúrbios 

alimentares 

Suporte básico de 

vida 

Genética e 

problemas bioéticos 

https://www.dge.mec.

pt/kit-basico-de-

saude-mental 

PESES 

COMEMORAÇÕ

ES 

* Dia Mundial 

da luta Contra a 

SIDA 

* Dia Mundial 

da Prevenção do 

Cancro da 

Mama 

* Dia Mundial 

da Diabetes 

* Dia Mundial 

do Cancro/Onda 

Rosa 

 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NGZhZDU4MDc5MjkxNDdjNg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWViZW5maWNhLnB0fGFlYi1jaWRhZGFuaWEtZS1kZXNlbnZvbHZpbWVudG98Z3g6NGZhZDU4MDc5MjkxNDdjNg
http://ensina.rtp.pt/artigo/anorexia-e-bulimia-espelhos-magicos-corpos-tragicos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/anorexia-e-bulimia-espelhos-magicos-corpos-tragicos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/anorexia-e-bulimia-espelhos-magicos-corpos-tragicos/
https://ensina.rtp.pt/artigo/quilos-de-saude/
https://ensina.rtp.pt/artigo/elementos-traco-e-disturbios-alimentares/
https://ensina.rtp.pt/artigo/elementos-traco-e-disturbios-alimentares/
https://ensina.rtp.pt/artigo/cadeia-de-sobrevivencia-e-procedimentos-de-suporte-basico-de-vida/
https://ensina.rtp.pt/artigo/cadeia-de-sobrevivencia-e-procedimentos-de-suporte-basico-de-vida/
https://ensina.rtp.pt/artigo/genetica-e-problemas-bioeticos/
https://ensina.rtp.pt/artigo/genetica-e-problemas-bioeticos/
https://www.dge.mec.pt/kit-basico-de-saude-mental
https://www.dge.mec.pt/kit-basico-de-saude-mental
https://www.dge.mec.pt/kit-basico-de-saude-mental
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compreender que o exercício da 

Cidadania implica direitos e 

deveres inerentes à vida em 

sociedade e que a garantia do 

acesso a direitos de cidadania 

(educação, saúde, segurança 

social, etc.), de nacionais ou 

estrangeiros, é uma 

responsabilidade das sociedades 

democráticas que assinaram a 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 

 

 apoiar o trabalho colaborativo; 

 saber intervir de forma solidária; 

 ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou 

na sua organização; 

 estar disponível para se autoaperfeiçoar. 

 

 

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno: 

 comunicar uni, bi e multidirecionalmente; 

 responder, apresentar, mostrar iniciativa; 

 questionar de forma organizada. 
 

Promover estratégias que envolvam por 

parte do aluno: 

 realizar tarefas de pesquisa histórica e 

geográfica sustentada por critérios, com au-

tonomia progressiva; 

 executar tarefas de síntese através de 

mapas de conceitos, de textos e de cartogra-

fia; 

 executar tarefas de planificação, de revisão 

e de monitorização; 

 aprender a registar seletivamente os dados 

históricos e geográficos obtidos. 

 

Promover estratégias que impliquem por 

parte do aluno: 

 

 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

Sistematizado

r/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

Sexualidade 
 

Homossexualidade 

 

 

PRESSE 

https://ensina.rtp.pt/artigo/homossexualidade-amor-entre-pessoas-do-mesmo-sexo/
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Instituições de 
participação 
democrática 
 
 
 
 
 
 

 saber colocar questões-chave; 

 questionar os seus conhecimentos prévios. 

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o 

aluno para: 

 autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os 

seus comportamentos e atitudes; 

 aceitar as críticas dos pares e dos professo-

res de forma construtiva, no sentido de me-

lhorar o seu desempenho. 

. 

 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

 

 

Vídeos variados 

Outras formas de 

fazer política 

Visita guiada à 

Assembleia da 

República 

O que é o 

Orçamento do 

Estado? 

Site da UE 

 

Media 
 

Um like que te pode 

desmanchar o smile 

A fotografia na 

revolução de Abril 

Memórias da guerra 

do ultramar 

Faz delete ao 

cyberbullying 

 

http://ensina.rtp.pt/temas-artigo/instituicoes-e-democracia/
https://ensina.rtp.pt/artigo/outras-formas-de-fazer-politica/
https://ensina.rtp.pt/artigo/outras-formas-de-fazer-politica/
https://ensina.rtp.pt/artigo/visita-guiada-a-assembleia-da-republica/
https://ensina.rtp.pt/artigo/visita-guiada-a-assembleia-da-republica/
https://ensina.rtp.pt/artigo/visita-guiada-a-assembleia-da-republica/
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-o-orcamento-do-estado/
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-o-orcamento-do-estado/
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-o-orcamento-do-estado/
https://europa.eu/european-union/about-eu_pt
https://ensina.rtp.pt/artigo/um-like-que-te-pode-desmanchar-o-smile/
https://ensina.rtp.pt/artigo/um-like-que-te-pode-desmanchar-o-smile/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-fotografia-na-revolucao-de-abril/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-fotografia-na-revolucao-de-abril/
https://ensina.rtp.pt/artigo/memorias-da-guerra-do-ultramar/
https://ensina.rtp.pt/artigo/memorias-da-guerra-do-ultramar/
https://ensina.rtp.pt/artigo/faz-delete-ao-cyberbullying/
https://ensina.rtp.pt/artigo/faz-delete-ao-cyberbullying/


 

50 
 

Risco 
 

Radão, o gás silencioso 

do granito 

Vulcão Etna, a terra 

sempre a ferver 

Como escapar ao frio 

Norte do país menos 

preparado para 

catástrofes 

Os efeitos na saúde de 

uma vaga frio 

O impacto da seca na 

agricultura 

 

Empreendedoris
mo e Mundo do 
trabalho 

Sementes de 

sustentabilidade 

Dois projetos 

portugueses de 

sucesso 

TechHub, uma 

incubadora de 

empresas em Londres 

Preparar os alunos 

para a incerteza 

Luke, o jovem 

empreendedor que 

venceu o bullying 

Para além da formação 

SPO "A 

Construção Da 

Minha Decisão" 

. 2º e 3º 

Períodos 

https://ensina.rtp.pt/artigo/radao-o-gas-silencioso-do-granito/
https://ensina.rtp.pt/artigo/radao-o-gas-silencioso-do-granito/
https://ensina.rtp.pt/artigo/vulcao-etna-a-terra-sempre-a-ferver/
https://ensina.rtp.pt/artigo/vulcao-etna-a-terra-sempre-a-ferver/
https://ensina.rtp.pt/artigo/como-escapar-ao-frio/
https://ensina.rtp.pt/artigo/norte-do-pais-menos-preparado-para-catastrofes/
https://ensina.rtp.pt/artigo/norte-do-pais-menos-preparado-para-catastrofes/
https://ensina.rtp.pt/artigo/norte-do-pais-menos-preparado-para-catastrofes/
https://ensina.rtp.pt/artigo/os-efeitos-na-saude-de-uma-vaga-frio/
https://ensina.rtp.pt/artigo/os-efeitos-na-saude-de-uma-vaga-frio/
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-impacto-da-seca-na-agricultura/
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-impacto-da-seca-na-agricultura/
https://ensina.rtp.pt/artigo/sementes-de-sustentabilidade/
https://ensina.rtp.pt/artigo/sementes-de-sustentabilidade/
https://ensina.rtp.pt/artigo/dois-projectos-portugueses-de-sucesso/
https://ensina.rtp.pt/artigo/dois-projectos-portugueses-de-sucesso/
https://ensina.rtp.pt/artigo/dois-projectos-portugueses-de-sucesso/
https://ensina.rtp.pt/artigo/techhub-uma-incubadora-de-empresas-em-londres/
https://ensina.rtp.pt/artigo/techhub-uma-incubadora-de-empresas-em-londres/
https://ensina.rtp.pt/artigo/techhub-uma-incubadora-de-empresas-em-londres/
https://ensina.rtp.pt/artigo/preparar-os-alunos-para-a-incerteza/
https://ensina.rtp.pt/artigo/preparar-os-alunos-para-a-incerteza/
https://ensina.rtp.pt/artigo/luke-o-jovem-empreendedor-que-venceu-o-bullying/
https://ensina.rtp.pt/artigo/luke-o-jovem-empreendedor-que-venceu-o-bullying/
https://ensina.rtp.pt/artigo/luke-o-jovem-empreendedor-que-venceu-o-bullying/
https://ensina.rtp.pt/artigo/para-alem-da-formacao-academica/
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académica 

Burnout, perder a 

cabeça pelo trabalho 

Trabalho a preço de 

saldo 

Diferentes formas de 

organizar o trabalho 

Dimensão Transversal de Cidadania e Desenvolvimento – mobiliza contributos das diferentes componentes do currículo, cruzando conteúdos com temas da Estratégia 

de Educação para a Cidadania de Escola.   

 

 

 

Instrumentos de avaliação: 

Tendo em conta as características desta componente, a avaliação deverá ter lugar de forma contínua e sistemática, 

adaptada aos avaliados, às atividades e aos contextos em que ocorre. Assim, as formas de recolha de informação deverão 

ser diversificadas e devem ser utilizadas diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, dando autonomia a práticas 

pedagógicas mais participativas, criativas e dinâmicas (metodologia de projeto e metodologia cooperativa).  

Poderão fazer parte dos instrumentos de avaliação:  registos de incidentes críticos, grelhas de avaliação da Participação 

oral;   escalas de classificação dos Trabalhos de grupo, de pares e/ou individuais; Grelhas de observação direta focalizadas no 

interesse; na capacidade de intervenção e argumentação na participação; na autonomia e no empenho;  análise de conteúdos 

abordados no trabalho de projeto; Fichas de auto e heteroavaliação; Outros a definir pelos CT e de acordo com o 

desenvolvimento do(s) Projeto(s) de Turma. 

https://ensina.rtp.pt/artigo/para-alem-da-formacao-academica/
https://ensina.rtp.pt/artigo/burnout-perder-a-cabeca-pelo-trabalho/
https://ensina.rtp.pt/artigo/burnout-perder-a-cabeca-pelo-trabalho/
https://ensina.rtp.pt/artigo/trabalho-a-preco-de-saldo/
https://ensina.rtp.pt/artigo/trabalho-a-preco-de-saldo/
https://ensina.rtp.pt/artigo/diferentes-formas-de-organizar-o-trabalho/
https://ensina.rtp.pt/artigo/diferentes-formas-de-organizar-o-trabalho/
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 IX. PLANIFICAÇÃO DO PROJETO DE TURMA 

 
 

O Projeto de Turma é desenvolvido a partir de Cidadania e Desenvolvimento em todos os anos de escolaridade. Este fixa os seus alicerces no Projeto 

Educativo deste Agrupamento, numa lógica de praticabilidade das Áreas Prioritárias de Intervenção preconizadas pelo mesmo e que se consubstan-

ciam numa aposta de desenvolvimento das áreas das Aprendizagens e Conhecimento, Saúde e Bem-Estar e Cidadania e Desenvolvimento. 

 O Perfil dos Alunos à saída do sistema formal de ensino constitui a orientação curricular de referência para a construção de todos os documentos 

que possam, tal como este, fornecer um caminho para a concretização desse objetivo.  

“É neste contexto que a escola, enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, onde os alunos adquirem as 

múltiplas literacias que precisam de mobilizar, tem que se ir reconfigurando para responder às exigências destes tempos de imprevisibilidade e de 

mudanças aceleradas”.                                                                     In Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

Projeto de Turma 

 Cidadania e Desenvolvimento 

Ano: _____   Turma: _____                                                                                                                                                                 Período de vigência: 2021/22 

Caracterização da turma com deteção de pontos fortes e fracos (por exemplo, aplicação de conhecimentos, comportamento, ritmo de trabalho, 

relacionamento interpessoal/ colaboração, empenho, responsabilidade …): 

Pontos fortes- 

Pontos fracos- 
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Nome do Projeto:  

 

Competências do Perfil dos Alunos a desenvolver*: 

 

 

Modo e organização do trabalho 

A- Planeamento: 

Temas e Subtemas da EECE 

 

 

DAC ( Domínios de Autonomia Curricular) 

Disciplina e nº de tempos 

letivos 

Conteúdos de cada disciplina Aprendizagens Essenciais de 

cada disciplina  

 

 

  B - Realização 

Metodologia 

 (forma de contribuição de cada disciplina para o projeto)** 

 

 

Calendarização 

 

Parcerias *** 
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  C - Avaliação   

Instrumentos 

- Grelhas de Observação 

- Grelhas de auto-avaliação 

- Rubricas 

Produto final: 

 

 

* Áreas de Competência a desenvolver 

 

 

 

 

* Propostas de atividades: Pesquisa e seleção crítica de informação na Biblioteca Escolar, Municipal ou outra (livros, jornais, revistas, Internet, etc.). • Realização de painéis, fó-

runs de discussão, mesas-redondas, debates na turma, na escola ou em instituições da comunidade local. • Organização e dinamização de sessões / encontros nas escolas, com a 

participação de especialistas e de atores sociais. • Realização de fóruns de discussão. • Participação em atividades solidárias. • Promoção de visitas de estudo. • Dramatizações e 

simulação de papéis. • Dinamização de exposições, concursos e outros eventos sobre temáticas diversas. • Produção de materiais de divulgação e sensibilização. • Realização de 

jogos de dinâmicas de grupo e de promoção de competências pessoais e sociais. • Produção/ visionamento/ divulgação de filmes, peças de teatro ou outras formas de expressão. 

** Internas: Biblioteca Escolar incluindo as atividades dinamizadas no âmbito da RBE; Equipa Multidisciplinar; PPS; SPO; PESES; Desporto Escolar; Projeto do Românico … 

 Linguagens e Textos  Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

 Informação e Comunicação  Bem‐Estar, Saúde e Ambiente 

 Raciocínio e Resolução de Problemas  Sensibilidade Estética e Artística 

 Pensamento Crítico e Pensamento Criativo  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 Relacionamento Interpessoal  Consciência e Domínio do Corpo 
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       Externas: Órgãos do poder local (Junta de Freguesia e Câmara Municipal); Profissionais de Saúde; Comunidades de ação de Solidariedade Social e Voluntariado; Órgãos de 

Comunicação Social local; GNR; Associação Empresarial de Paços de Ferreira; Águas de Paços de Ferreira; Obra Social e Cultural D. Sílvia Cardoso; Biblioteca Municipal; 

Associações Recreativas e Desportivas; Centros Sociais e Paroquiais; Associações Protetoras de Animais; Outras entidades nacionais e internacionais … 

 

NOTA: sempre que a turma tiver saídas deve ser solicitada autorização aos EE e Direção da Escola. Em casos da deslocação de elementos exteriores à escola deverá ser sempre 

informada a Direção da Escola e pedida, por escrito, a respetiva autorização 
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X. IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS 

“Os projetos desenvolvidos na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e outros projetos realizados na escola devem estar articulados com a Estratégia de 

Educação para a Cidadania da Escola e ser desenvolvidos preferencialmente em parceria com entidades da comunidade, podendo mesmo alargar-se a outras 

escolas (vd. ponto sobre stakeholders), numa perspetiva de trabalho em rede. A conceção e o desenvolvimento de projetos assentes nas necessidades, recursos e 

potencialidades da comunidade corporizam situações reais de vivência da cidadania.” 

In Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 
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XI – APRENDIZAGENS ESPERADAS 

A proposta apresentada tem em conta os seguintes três princípios: 

 Conceção não abstrata de cidadania; 

 Identificação de domínios essenciais em toda a escolaridade; 

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

 

Na abordagem da educação para a cidadania propõe-se que se atenda aos três eixos que foram recomendados, em 2008, pelo Documento do Fórum Educação 

para a Cidadania: 

 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). 

 

XII. PROPOSTA DE ATIVIDADES:  

•Pesquisa e seleção crítica de informação (livros, jornais, revistas, Internet, etc.).  

• Leitura e análise de textos e notícias.  

• Realização de fóruns de discussão. 

 • Realização de painéis, mesas-redondas, debates na turma, na escola ou em instituições da comunidade local.  

• Organização e dinamização de sessões / encontros nas escolas, com a participação de especialistas e de atores sociais.  

• Atividades laboratoriais.  

• Resolução de situações problemáticas.  
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• Tratamento estatístico de dados.  

• Atividades desportivas.  

• Participação em atividades solidárias. 

 • Promoção de visitas de estudo. 

 • Criação de Sites na Internet.  

• Pintura de murais. 

 • Dramatizações e simulação de papéis.  

• Dinamização de exposições, concursos e outros eventos sobre temáticas diversas. 

 • Produção de materiais de divulgação e sensibilização.  

• Realização de jogos de dinâmicas de grupo e de promoção de competências pessoais e sociais.  

• Produção/ visionamento/ divulgação de filmes, peças de teatro ou outras formas de expressão… 
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XIII – AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomenda-se o recurso a metodologias e a instrumentos de avaliação diversificados, valorizando a modalidade formativa, não se limitando a 

uma avaliação de conhecimentos teóricos adquiridos relativamente a cada domínio da Cidadania, mas antes que permitam regular as 

aprendizagens e contextualizá-las face aos objetivos e metas da EECE. 

No 1.º ciclo do ensino básico, a avaliação na componente de Cidadania e Desenvolvimento (CD) é da responsabilidade do professor titular. Nos 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico a avaliação na disciplina de CD é proposta pelo professor da disciplina de CD e é da responsabilidade do 

Conselho de Turma. 

A componente de CD visa contribuir para o desenvolvimento de atitudes e comportamentos, de diálogo e no respeito pelos outros, alicerçando 

modos de estar em sociedade que tenham como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da 

justiça social.  

Aprendizagens esperadas por ciclo e por domínios:  

 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.  

Tendo em conta as características desta componente, a avaliação deverá ter em conta: as competências de natureza cognitiva, pessoal, social e 

emocional, desenvolvidas e demonstradas através de evidências; o impacto da participação dos alunos nas atividades da escola e na 

comunidade; aprendizagens ancoradas no currículo mas que vão para além da sala de aula e da escola, tomando em consideração as 

implicações das suas decisões e ações, tanto para o seu futuro individual como coletivo. 

 

In Cidadania e Desenvolvimento – Aprendizagens Essenciais 
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Escola Básica de Paços de Ferreira 

Cidadania e Desenvolvimento 

Critérios de Avaliação  

 Ano Letivo 2021-2022 

   Critérios Específicos de Avaliação 

 Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno Indicadores de 

desempenho 
Descritores de Desempenho 

 

SUGESTÕES 

Estratégias/Instrumentos 

de avaliação  

 

Ponderação 

D
o

m
ín

io
 d

as
 a

p
re

n
d

iz
ag

e
n

s 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 
e 

ca
p

ac
id

ad
e

s 

 
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 

Concretização do 
trabalho que 
mobiliza 
conhecimentos da 
disciplina e 
qualidade da 
participação.. 
 
 

Adquire um conjunto de 

aprendizagens disciplinares 

essenciais, definidas por 

anos de escolaridade, 

tendo em vista as 

aprendizagens a atingir no 

final de cada ano/ciclo com 

referência às 

Aprendizagens Essenciais e 

ao Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade 

Obrigatória. 

Pesquisa, seleciona e 

organiza informação para a 

transformar em 

conhecimento mobilizável. 

 

 Trabalho de pes-

quisa  

 Trabalho prático 

 Registos gráficos 

 Grelha de avalia-

ção do impacto na 

comunidade 

 Rubricas 

 Observação direta 

em contexto de sa-

la de aula 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

20% 

D
o

m
ín

io
 C

o
m

p
o

rt
am

e
n

ta
l 

A
ti

tu
d

es
 e

 c
o

m
p

o
rt

am
en

to
s 

Responsabilidade 

Colaboração 

Organização 

Saber 

estar/relacionam

ento 

Revela responsabilidade.   Observação direta  

 

 

5%  

 

20% 

 

Coopera com os outros em 

tarefas e projetos comuns. 

5% 

Organiza o trabalho da 

aula/ casa. 

5% 

Manifesta um 

comportamento adequado 

ao espaço da sala de aula 

e/ou outros. 

 

5% 

  
                                                                                                                                                                                                                                               

Total 

 
100% 
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 Descritores /Indicadores do Domínio Comportamental 

 

 

 

 

Atitudes e 

comportamentos 

Responsabilidade  - PONDERA AS AÇÕES PRÓPRIAS EM FUNÇÃO DO BEM COMUM. 

- É autónomo e organizado  

- TRAZ O MATERIAL NECESSÁRIO 

Colaboração - Coopera com os outros em tarefas e projetos comuns 

- É solidário 

Organização - Organiza o trabalho da aula/ casa.                                                                  

Saber estar 

/Relacionamento 

Interpessoal 

- Aplica os princípios de cidadania  

- Encontra soluções pacíficas para a resolução de problemas  

- Respeita a diferença/o outro 

- Participa assertivamente  

- Comporta-se de forma correta 

 

- Carga Horária: 1 tempo letivo (50 minutos) semanal 

 

- Esta calendarização/gestão do programa pode ser alterada de acordo com as características da turma e/ ou Plano Curricular 

de Turma, bem como outras situações não previstas, uma vez  que é uma disciplina que privilegia a Metodologia de Projeto.. 

 

XIV.  MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA EECE 

A monitorização e avaliação da EECE está articulada com o dispositivo de autoavaliação 

interno do Agrupamento. 

Todos os Projetos de Turma serão colocados no OneDrive no PCG/PCT da Turma 

Ao longo do ano a avaliação contínua basear-se-á no constante desenrolar do ciclo plano-

ação - avaliação-adequação, com vista à consecução dos objetivos e aquisição das aprendizagens 

delineadas. 

No final do ano letivo será feito um inquérito (forms) a todos os docentes que lecionaram CD 

no AVEPF, de modo a permitir um feedback que possibilite validar e reorientar as linhas de atuação, 

devendo por isso facultar: 

Critérios de avaliação dos Trabalhos: 
 

Parâmetros: 
Apresentação gráfica/estética do trabalho; 

Respeito pelo tema; 
Estrutura e organização; 

Pesquisa utilizando fontes diversificadas; 
Originalidade/criatividade na apresentação. 
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• avaliar o desenvolvimento e impacto das diferentes ações, bem como a forma como estas se 

articularam nos respetivos Planos Curriculares de Turma; 

• verificar a articulação entre a EECE, o Plano Anual e Plurianual de Atividades e os objetivos do 

Projeto Educativo; 

• verificar a contribuição da implementação da EECE para o sucesso dos alunos; 

• analisar a evolução dos comportamentos no decorrer do ano letivo no AVEPF e comparar com os 

anos anteriores;  

• assegurar o envolvimento dos intervenientes nos processos de reflexão e nas estratégias de 

melhoria a implementar. 

 

É feito no final do ano letivo um relatório que também inclui sugestões de melhoria, a ser levado ao 

CP. 

 

XV•   FORMAÇÃO 

No final de cada ano letivo o Coordenador da EECE apresentará também no relatório final a  

identificação das necessidades de formação contínua de docentes neste domínio. 
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