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Introdução 
 

“Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania”, a estratégia que visa o desenvolvimento de competências para 
uma cultura de democracia e aprendizagens com impacto na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal 
e no relacionamento social e intercultural, através da componente de Cidadania e Desenvolvimento; 

 

(artigo 3.º do Decreto-Lei º55/2018) 
 

Neste documento apresenta-se a Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento de 
Escolas de Pombal (AEP) [artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho e no artigo 11.º da Portaria n.º223-A/2018 de 3 de 

agosto]. 
 
Este documento visa ser uma estratégia de trabalho orientador e transversal, articulada com o 
Projeto Educativo (PE) e com o Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAAA) com vista à 
formação dos alunos do AEP, no sentido de se tornarem cidadãos informados, responsáveis e 
conscientes. 
 
Apesar de a história registar mudanças aos longo dos anos, hoje ainda persistem extremismos e 
radicalismos, discriminação e intolerância (cultural, económica, religiosa, sexual e racial) e 
desigualdades no acesso a direitos fundamentais, que tem ocasionado graves crises humanitárias. 
 
Outros problemas, como as alterações climáticas, o uso abusivo dos recursos naturais da Terra, 
são desafios à Educação para a Cidadania no agrupamento. Podemos ainda acrescer a 
preocupação com os avanços tecnológicos que, embora tragam benefícios incontestáveis às 
sociedades, têm em contrapartida contribuído para a deterioração de relacionamentos pessoais e 
sociais, assistindo-se a um crescimento do egocentrismo e desrespeito por valores elementares. 
 
Com base nestes pressupostos, o AEP pauta-se sempre pela sua atuação por uma educação de 
qualidade, a qual deve, obrigatoriamente, formar cidadãos, para que os nossos jovens cresçam 
orientados pelos valores de cidadania democrática, da igualdade, da tolerância, da integração e da 
diferença, do respeito pelos Direitos Humanos e da sustentabilidade.  
 
Este é um desafio do AEP, que oferece a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, com um leque 
de opções de trabalho a desenvolver que se tocam e que se cruzam com os domínios evidenciados 
na Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania (ENEC). Esta Estratégia encontra-se ainda em 
convergência com o Perfil do Aluno à Saída da escolaridade Obrigatória (Despacho n.º 6478/2017, de 26 de 

julho). 
 
Constitui-se como um referencial para o desenvolvimento curricular e para o trabalho a realizar 
em cada escola, respondendo aos desafios sociais e económicos do mundo atual, alinhado com o 
desenvolvimento de competências do século XXI. 
 
Em suma, a Estratégia da Educação para a Cidadania enforma a cultura escolar, que se exprime 
através das atitudes, dos valores, das regras, das práticas quotidianas, dos princípios e dos 
procedimentos adotados, tanto ao nível global do agrupamento, como ao nível da sala de aula. O 
sucesso da implementação desta Estratégia está intrinsecamente ligado à cultura de cada escola e 
às oportunidades dadas aos/às alunos/as para se envolverem na tomada de decisões.  
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Objetivos 

 

Aprendizagens esperadas 
• Decorre de práticas sustentadas no tempo 

e não de meras intervenções pontuais. 
• Está integrada no currículo, nas atividades 

letivas e não-letivas, nas práticas diárias 
da vida escolar e sua articulação com a 
comunidade. 

• Assenta em práticas educativas que 
promovem a inclusão. 

• Apoia-se no desenvolvimento profissional 
continuo dos docentes. 

• Envolve alunos em metodologias ativas e 
oferece oportunidades de 
desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais. 

• Está integrada nas políticas e práticas da 
escola democrática envolvendo toda a 
comunidade escolar. 

• Promove o bem-estar e a saúde individual 
e coletiva. 

• Envolve o trabalho em parceria com as 
famílias e as comunidades. 

• Está alinhada com as especificidades de 
alunos e as prioridades da comunidade 
educativa. 

• Apoia-se na monitorização e avaliação de 
forma a garantir efetividade e 
participação. 

 

• A proposta apresentada tem em conta os 
seguintes três princípios: 
o conceção não abstrata de cidadania; 
o identificação de domínios essenciais 

em toda a escolaridade; 
o 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: 
o atitude cívica individual (identidade 

cidadã, autonomia individual, direitos 
humanos); 

o relacionamento interpessoal 
(comunicação, diálogo); 

o relacionamento social e intercultural 
(democracia, desenvolvimento 
humano sustentável, globalização e 
interdependência, paz e gestão de 
conflitos). 
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Na educação Pré-Escolar, no 1.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, a componente de 
cidadania é de carácter transversal e globalizante, e encontra-se integrada no currículo, sendo da 
responsabilidade do docente titular de grupo / turma e do Conselho de Turma, respetivamente. 
 
Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento integra as 
matrizes curriculares do ensino básico [anexo II e III, do DL n.º 55/2018 de 6 de julho] e inscreve-se na área das 
Ciências Sociais e Humanas. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, apesar de ser uma 
disciplina autónoma, constitui-se como 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 AEP a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento funciona numa organização anual, de um 
tempo quinzenal de 100 minutos. 
 
As aprendizagens na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento alicerçam-se no desenvolvimento 
de competências cognitivas, pessoais, sociais e emocionais, ancoradas no currículo e 
desenvolvidas num ciclo contínuo e em progressão de “reflexão-antecipação-ação”, em que os 
alunos aprendem através dos desafios da vida real, indo para além da sala de aula e da escola, e 
tomando em consideração as implicações das suas decisões e ações, tanto para o seu futuro 
individual como coletivo. 
 
O AEP, no âmbito da sua autonomia, é responsável pela monitorização e avaliação da sua 
Estratégia de Educação para a Cidadania, definindo a metodologia a aplicar e os indicadores de 
impacto.  
 

Coordenação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE) 
 

A coordenação da Estratégia de Educação para a Cidadania é assegurada por um docente, 
membro do Conselho Pedagógico, nomeado pelo Diretor, e constitui-se como o ponto focal do 
agrupamento com a Equipa Nacional de Educação para a Cidadania. 
 
O/A Coordenador/a da Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento será responsável 
por apresentar um relatório anual, que incluirá as necessidades de formação contínua de docentes 
neste domínio. 
 

Perfil do/a Coordenador/a da disciplina de Educação para a Cidadania 

• Deve ter experiência de coordenação de equipas e capacidade organizativa; 
• Deve frequentar/ter frequentado ações de formação sobre Educação para a Cidadania; 
• Deve possuir competências de utilização de meios tecnológicos e de Plataformas Digitais; 
• Deve conseguir estabelecer e manter relações empáticas com discentes, docentes e pessoal não 

docente, sustentadas em processos de escuta e reconhecimento; 
• Deve ter uma visão intercultural da educação (o reconhecimento das culturas em presença); 
• Deve sentir-se motivado para desempenhar a tarefa, sem imposição superior; 
• Deverá revelar experiência no desenvolvimento de projetos a nível de escola e capacidade de 

organização coletiva. 
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Perfil do/a Professor/a da disciplina de Educação para a Cidadania 

• Deve demonstrar saber identificar e ter respeito pelas diferenças culturais de alunos e da restante 
comunidade educativa; 

• Deve saber criar situações de aprendizagem para os alunos desenvolverem pensamento crítico, 
trabalho colaborativo e resolução de problemas; 

• Deve saber potenciar situações de aprendizagem em articulação com a comunidade; 
• Deve ter experiência de coordenação de equipas e capacidade organizativa; 
• Deve frequentar/ter frequentado ações de formação sobre Educação para a Cidadania; 
• Deve possuir competências de trabalho, nomeadamente, em metodologia de projeto; 
• Deve possuir competências de utilização de meios tecnológicos; 
• Deve conseguir estabelecer e manter relações empáticas com discentes; 
• Deve sentir-se motivado para desempenhar tarefas, sem imposição superior; 

 

 
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, XXI Governo Constitucional (adaptado) 

 

Operacionalização 
 

 
 
As respostas 
 

 A Educação para a Cidadania consubstancia-se na componente de currículo Cidadania e 
Desenvolvimento (CD), que integra as matrizes de todos os anos de escolaridade, do ensino 
básico e do ensino secundário, incluída nas Ciências Sociais e Humanas. 
 

  A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (2017) recomenda o reforço da 
implementação da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento em todos os níveis 
de educação e ensino (desde a Educação Pré-Escolar até ao final da escolaridade obrigatória), 
respeitando os princípios, os valores e as áreas de competências enunciados anteriormente, e 
com principal destaque no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 

 No ensino pré-escolar, no 1.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, a CD é de natureza 
transdisciplinar, potenciada pela dimensão globalizante do ensino. Sublinha-se que no ensino 
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secundário, dependendo da natureza do projeto, deverão participar as disciplinas necessárias 
para o seu desenvolvimento e conclusão.  

 

 Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a CD funciona como uma disciplina autónoma. 
 

 O projeto a desenvolver terá a duração de um ano letivo, quer se trate de uma disciplina 
autónoma, quer se trate de um projeto transversal.  

 

 A escolha e o tratamento do tema devem ser realizados numa perspetiva de desenvolvimento 
modular:  

 selecionando subtemas. 

 abordando diferentes perspetivas em função dos interesses dos alunos e do seu grau de 
maturidade. 

 

 Sempre que possível, deve dar-se continuidade aos projetos que têm vindo a ser 
desenvolvidos, cuja importância para a comunidade e para a sua visibilidade externa são já 
amplamente reconhecidas. 
 

 A equipa de coordenação de Cidadania e Desenvolvimento é constituída pela Coordenadora da 
Educação Pré-Escolar, do 1.º Ciclo do Ensino Básico, pela Coordenadora dos Diretores de 
Turma do 2.º e 3.º ciclo, pelo Coordenador dos Diretores de Turma do Ensino Secundário e 
pelo Coordenador das Ofertas Formativas. 

 

Opções Pedagógicas Preferenciais 
 

 Recurso a metodologias e a instrumentos de recolha de informação diversificados:  

 privilegiando o desenvolvimento de competências inscritas no Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória; 

 permitindo regular as aprendizagens e contextualizá-las face aos objetivos e metas da 
Estratégia de Educação para a Cidadania definida pelo agrupamento. 

 

 Privilegiar: 

 a metodologia de trabalho de projeto; 

 a aprendizagem baseada na resolução de problemas; 

  a aprendizagem por descoberta guiada; 

 e estudos de caso. 
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Documentos de referência 
 
A Direção-Geral da Educação disponibiliza um conjunto de documentos de referência que servem 
de suporte e orientação para uma compreensão das perspetivas atuais da Educação para a 
Cidadania e do Desenvolvimento Sustentável. 
 

i) Legislação 
 

 Decreto regulamentar n.º 15 de 12 de agosto de 2005 - Constituição da República; 
 

 Decreto-Lei 139/2012, de 5 de julho - Linhas Orientadoras da Educação para a Cidadania; 
 

 Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
139/2012, de 5 de julho, que estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão 
dos currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e 
das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo 
dos ensinos básico e secundário; 

 

 Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho - Autoriza, em regime de experiência pedagógica, a 
implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e 
secundário, no ano escolar de 2017-2018; 

 

 Lei n.º 93/2017, de 23 de agosto - Estabelece o regime jurídico da prevenção, da proibição e do 
combate à discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e 
território de origem; 

 

 Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho - Estabelece os princípios e as normas que garantem a 
inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e 
potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos 
processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa; 

 

 Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho - Estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, 
os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, 
de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as 
capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

 

 Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto - Procede à regulamentação das ofertas educativas do 
ensino básico previstas no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de Julho. 

 

 Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto – Procede à regulamentação dos cursos científico-
humanísticos, a que se refere a alínea a) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 
de julho, designadamente dos cursos de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, 
Línguas e Humanidades e de Artes Visuais. 

 

 Portaria 235-A/2018, de 23 de agosto – Procede à regulamentação dos Cursos Profissionais de 
acordo com os princípios enunciados no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 
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ii) Documentos internacionais de referência 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948; 

 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966; 

 Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966; 

 Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950; 

 Declaração Universal dos Direitos da Criança, 1959; 

 Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino, 1965; 

 Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989; 

 Carta do Conselho da Europa sobre Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos 
Humanos, 2010; 

 Versão reduzida da Carta ; 

 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);  

 Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Objetivos de aprendizagem, 
UNESCO, 2017. 

iii) Documentos de referência externos 
 

 Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; 

 Perfil dos Alunos à Saída Escolaridade Obrigatória; 

 Aprendizagens Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento (documento de trabalho DGE); 

 Cidadania e Desenvolvimento – Organização, Aprendizagens e Avaliação (reunião de trabalho 

Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular). 

 
iv) Documentos de referência  
 

 Projeto Educativo; 

 Regulamento Interno. 

 
v) Referenciais de Educação 
 

 Referencial de Educação Financeira para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico, o Ensino 

Secundário e a Educação e Formação de Adultos; 

 Referencial de Educação para a Saúde; 

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

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

Ensino Secundário; 

 Referencial de Educação para o Risco (RERisco); 

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

Ensino Secundário; 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_6.htm
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Direitos_Humanos/documentos/pacto_internacional_direitos_economicos_sociais_culturais.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_europeia_direitos_humanos.pdf
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/educacao_Direitos_Humanos/documentos/convencao_luta_contra_discriminacao_ensino.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_direitos_crianca.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/edc_charter2_pt.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/edc_charter2_pt.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/charter_pt_pocket.pdf
http://www.dge.mec.pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002521/252197POR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002521/252197POR.pdf
https://www.dge.mec.pt/estrategia-nacional-de-educacao-para-cidadania
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/cidadania_e_desenvolvimento.pdf
http://afc.dge.mec.pt/docs/Reunio%CC%83es%20Regionais%202017-11/Ucha%20e%20Alexandre%202017%20Cidadania%20e%20Desenvolvimento%20-%20Organizac%CC%A7a%CC%83o,%20Aprendizagens%20e%20Avaliac%CC%A7a%CC%83o.pdf
http://afc.dge.mec.pt/docs/Reunio%CC%83es%20Regionais%202017-11/Ucha%20e%20Alexandre%202017%20Cidadania%20e%20Desenvolvimento%20-%20Organizac%CC%A7a%CC%83o,%20Aprendizagens%20e%20Avaliac%CC%A7a%CC%83o.pdf
https://www.aepombal.edu.pt/wp-content/uploads/2017/02/PED-CGER-0000-00.pdf
https://www.aepombal.edu.pt/wp-content/uploads/2019/01/RIN-CGER-0015-01Reg.Interno.pdf
http://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia
https://www.dge.mec.pt/educacao-financeira
https://www.dge.mec.pt/educacao-financeira
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-saude
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-seguranca-defesa-e-paz
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-desenvolvimento
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-desenvolvimento
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-risco
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-os-media
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-os-media
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 Referencial de Educação Rodoviária para a Educação Pré-Escolar e Ensino Básico; 

 Referencial Dimensão Europeia da Educação para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico e o 

Ensino Secundário; 

 Educação do Consumidor; 

 Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade. 

 

Monitorização e Avaliação  
 
i) Indicadores de impacto: 

 Número de projetos desenvolvidos em cada ano letivo; 

 Número de projetos apresentados e/ou desenvolvidos no meio envolvente; 

 Número de entidades e parceiros que participam no desenvolvimento dos projetos. 
     
ii) Monitorização: 

 Coordenadores de Departamento da Educação do Pré-Escolar, do 1.º Ciclo, Diretores de Turma 
do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário e das Ofertas Formativas; 
 

iii) Responsabilidade da Avaliação: Conselho Pedagógico. 

 
Projetos, Clubes e Parcerias 
 

Os projetos realizados na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, bem como outros a nível do 
agrupamento (Clubes), devem estar articulados com a EECE, devendo ser desenvolvidos, sempre 
que possível, em parceria com outras entidades. 
 
A Biblioteca Escolar, sendo um centro de recursos e de conhecimento interno, constitui uma 
estrutura de apoio privilegiada para o desenvolvimento de projetos, possibilitando a articulação 
com os diversos parceiros do agrupamento. 

 
Organograma  
 

No quadro seguinte, apresentam-se unidades especializadas, projetos, clubes e programas do 
agrupamento, assim como os parceiros institucionais, que integram a presente Estratégia de 
Educação para a Cidadania:  

 
  

https://www.dge.mec.pt/educacao-rodoviaria
https://www.dge.mec.pt/dimensao-europeia-da-educacao
https://www.dge.mec.pt/dimensao-europeia-da-educacao
https://www.dge.mec.pt/educacao-do-consumidor
https://www.dge.mec.pt/sustentabilidade-para-educacao-ambiental
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Estruturas de serviços Projetos, clubes e programas Parceiros 

 
- Rede de Bibliotecas Escolares 
(BE); 
 
- Gabinete de Apoio ao Aluno e 
Família (GAAF); 
 
- Serviços de Psicologia e 
Orientação (SPO) 
 
- Educação para a Saúde 
 

Projetos: 
- Projeto Young VolunTeam 
- SELF 
- Projeto Engenheiras por Um Dia 
- Erasmus 
- A Ler+ 2027 
- Movimento 14-20 
- Nha Cretcheu 
- Comboio da Memória 
- eTwinning 
 
Clubes: 
- Ciência Viva 
- Direitos Humanos 
- Europeu 
- Montanhismo 
- Música 
- Robótica 
- Matemática 

 
Programas: 
- Eco-Escolas 
- Parlamento dos Jovens 
- Cientificamente Provável 
- Desporto Escolar 
- FIT Escolas 
- Programa Escola Azul  
 

 Centro de Saúde de Pombal 

 Cáritas Diocesana de Coimbra 

  P.S.P. Escola Segura 

 Bombeiros Voluntários de Pombal 

 Município de Pombal  

 Juntas de Freguesia 

 Banco Alimentar Contra a Fome 

 Liga Portuguesa Contra o Cancro 

 Grupo de Voluntariado Comunitário de 
Pombal da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro (LPCC) 

 AMI 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 APRAP - Associação dos Pensionistas, 
Reformados e Aposentados de Pombal 

 Instituto Português do Desporto e da 
Juventude - Leiria (IPDJ) 

 Memoshoá, Portugal 

 Yad Vashem, Jerusalém 

 Mémorial de la Shoah, Paris 

 Fundação Aristides de Sousa Mendes, 
Portugal 

 GPS – Grupo Protecção Sicó (ONGA) 

 Departamento de Ciências da Terra da 
Universidade de Coimbra  

 Centro de Formação da Associação de 
Escolas do Mar ao Zêzere (CENFORMAZ) 

 Exploratório – Centro Ciência Viva de 
Coimbra 

 Consórcio Centro de Neurociências e 
Biologia Celular (CNC) e Instituto 
Biomédico de Investigação da Luz e 
Imagem (IBILI) – CNC.IBILI.  

 Instituto Superior Técnico 

 Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género 

 Ordem dos Engenheiros 

 Centro de Química de Coimbra, 
Departamento de Química da 
Universidade de Coimbra 

 
O documento foi aprovado por unanimidade na reunião do Conselho Pedagógico realizada no dia 
11 de maio de 2021.  

 
 

O Diretor 
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Anexos: Planificações 
 

Áreas Temáticas de Educação para a Cidadania  

 

 A Educação para os Direitos Humanos está intimamente ligada à educação para a cidadania 
democrática, incidindo especialmente sobre o espectro alargado dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, em todos os aspetos da vida das pessoas, enquanto a educação 
para a cidadania democrática se centra, essencialmente, nos direitos e nas 
responsabilidades democráticos e na participação ativa nas esferas cívica, política, social, 
económica, jurídica e cultural da sociedade.  
 

 A Educação para a Igualdade de Género visa a promoção da igualdade de direitos e deveres das 
alunas e dos alunos, através de uma educação livre de preconceitos e de estereótipos de género, de 
forma a garantir as mesmas oportunidades educativas e opções profissionais e sociais. 

 

 A Educação para o Desenvolvimento visa a consciencialização e a compreensão das causas dos 
problemas do desenvolvimento e das desigualdades a nível local e mundial, num contexto 
de interdependência e globalização, com a finalidade de promover o direito e o dever de todas as 
pessoas e de todos os povos a participarem e contribuírem para um desenvolvimento integral e 
sustentável. 

 

 A Educação Intercultural pretende promover o reconhecimento e a valorização da diversidade 
como uma oportunidade e fonte de aprendizagem para todos, no respeito pela 
multiculturalidade das sociedades atuais. Pretende-se desenvolver a capacidade de comunicar e 
incentivar a interação social, criadora de identidades e de sentido de pertença comum à 
humanidade. 

 

 A Educação Ambiental/Desenvolvimento Sustentável pretende promover um processo de 
consciencialização ambiental, de promoção de valores, de mudança de atitudes e de 
comportamentos face ao ambiente, de forma a preparar os alunos para o exercício de uma 
cidadania consciente, dinâmica e informada face às problemáticas ambientais atuais. Neste 
contexto, é importante que os alunos aprendam a utilizar o conhecimento para interpretar e 
avaliar a realidade envolvente, para formular e debater argumentos, para sustentar posições e 
opções, capacidades fundamentais para a participação ativa na tomada de decisões 
fundamentadas no mundo atual. 

 

 A Educação para os Media pretende incentivar os alunos a utilizar e decifrar os meios de 
comunicação, nomeadamente o acesso e utilização das tecnologias de informação e comunicação, 
visando a adoção de comportamentos e atitudes adequados a uma utilização crítica e segura da 
Internet e das redes sociais. 

 

 A Educação para a Saúde e a Sexualidade pretende dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, 
atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu 
bem-estar físico, social e mental. A escola deve providenciar informações rigorosas 
relacionadas com a proteção da saúde e a prevenção do risco, nomeadamente na área da 
sexualidade, da violência, do comportamento alimentar, do consumo de substâncias, do 
sedentarismo e dos acidentes em contexto escolar e doméstico. 

 

https://www.dge.mec.pt/educacao-para-os-direitos-humanos
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-igualdade-de-genero
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-desenvolvimento
https://www.dge.mec.pt/educacao-intercultural
https://www.dge.mec.pt/sustentabilidade-para-educacao-ambiental
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-os-media
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-saude
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 A Dimensão Europeia da Educação contribui para formação e envolvimento dos alunos no projeto de 
construção europeia, incrementando a sua participação, reforçando a proteção dos seus 
direitos e deveres, fortalecendo assim a identidade e os valores europeus. Pretende-se 
promover um melhor conhecimento da Europa e das suas instituições, nomeadamente da 
União Europeia e do Conselho da Europa, do património cultural e natural da Europa e dos 
problemas com que se defronta a Europa contemporânea. 

 

  A Educação Financeira permite aos jovens a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e 
capacidades fundamentais para as decisões que, no futuro, terão que tomar sobre as suas 
finanças pessoais, habilitando-os como consumidores, e concretamente como consumidores de 
produtos e serviços financeiros, a lidar com a crescente complexidade dos contextos e 
instrumentos financeiros, gerando um efeito multiplicador de informação e de formação junto 
das famílias. 

 

 A Educação do Consumidor pretende disponibilizar informação que sustente opções individuais de 
escolha mais criteriosas, contribuindo para comportamentos solidários e responsáveis do aluno 
enquanto consumidor, no contexto do sistema socioeconómico e cultural onde se articulam os 
direitos do indivíduo e as suas responsabilidades face ao desenvolvimento sustentável e ao bem 
comum. 

 

 A Educação Rodoviária se assume como um processo de formação ao longo da vida que envolve toda 
a sociedade com a finalidade de promover comportamentos cívicos e mudar hábitos sociais, de 
forma a reduzir a sinistralidade rodoviária e assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
das populações. 

 

  A Promoção do Voluntariado visa o envolvimento das crianças e dos jovens em atividades desta 
natureza, permitindo, de uma forma ativa e tão cedo quanto possível, a compreensão que a 
defesa de valores fundamentais como o da solidariedade, da entreajuda e do trabalho, contribui 
para aumentar a qualidade de vida e para impulsionar o desenvolvimento harmonioso da 
sociedade. A criação de uma cultura educacional baseada na defesa destes mesmos valores 
reforça a importância do voluntariado como meio de promoção da coesão social. 

 

 A Educação para o Empreendedorismo visa promover a aquisição de conhecimentos, capacidades e 
atitudes que incentivem e proporcionem o desenvolvimento de ideias, de iniciativas e de 
projetos, no sentido de criar, inovar ou proceder a mudanças na área de atuação de cada um 
perante os desafios que a sociedade coloca.  

 

 A Educação para a Segurança, Defesa e Paz pretende evidenciar o contributo específico dos órgãos 
e estruturas de defesa para a afirmação e preservação dos direitos e liberdades civis, bem como a 
natureza e finalidades da sua atividade em tempo de paz, e ainda contribuir para a defesa da 
identidade nacional e para o reforço da matriz histórica de Portugal, nomeadamente como forma 
de consciencializar a importância do património cultural, no quadro da tradição universal de 
interdependência e solidariedade entre os povos do mundo. 

 

 A Educação para Risco é um domínio focado na ação que visa promover o conhecimento do 
conceito de Risco no âmbito da Proteção Civil, e desenvolver, desde cedo, uma cultura de 
segurança, consubstanciada em atitudes e comportamentos de prevenção, de minimização 
e de autoproteção perante os riscos naturais, tecnológicos e mistos. 

 

https://www.dge.mec.pt/dimensao-europeia-da-educacao
https://www.dge.mec.pt/educacao-financeira
https://www.dge.mec.pt/educacao-do-consumidor
https://www.dge.mec.pt/educacao-rodoviaria
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-voluntariado
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-empreendedorismo
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-seguranca-defesa-e-paz
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 A Educação para o Bem-estar animal é um domínio que pretende proporcionar o 
conhecimento da história do animal na sociedade, a compreensão e reflexão sobre os 
conceitos de Bem-estar, e os fundamentos éticos dos direitos dos animais. 

 

Articulação entre Cidadania e Desenvolvimento e o Projeto de Educação para Saúde 

e Educação Sexual (PESES) 

 

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, obrigatório em, pelo 
menos, dois ciclos de ensino. Face a estes pressupostos, o trabalho a desenvolver no âmbito deste 
dois domínios, Saúde e Sexualidade, deve ser articulado entre si, mas também entre o 
Coordenador da EECE e o Coordenador do projeto PESES. 
 
A disciplina Cidadania e Desenvolvimento, enquanto disciplina autónoma, constitui-se como um 
espaço potenciador de valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de 
Turma. 
 
Sempre que se verifique a interligação curricular com outras disciplinas, ao nível da aprendizagem, 
o coordenador PESES e os demais professores da turma envolvidos, e o coordenador da EECE 
devem articular entre si, no sentido de serem trabalhados os conteúdos, nestes dois domínios de 
forma integrada e holística. 
 
Os alunos devem ser envolvidos na escolha dos subtemas a abordar e das ações a desenvolver por 
forma a que se sintam mais implicados na concretização das suas aprendizagens e dos projetos 
definidos. A responsabilidade pela escolha e implementação dos projetos cabe assim aos alunos e 
docentes das disciplinas de cada Conselho de turma. 
 
Todos os domínios devem ser encarados como intercomunicantes, tendo por base uma visão 
holística dos alunos, 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. 
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Liberdade Igualdade Justiça Solidariedade Cooperação Tolerância Defesa do Ambiente 

Distribuição de temas pelos diferentes ciclos 

Tema aglutinador: “Educar para uma Cidadania Livre e Responsável” 
 

Valores do Projeto Educativo do Agrupamento: 
 
 
  
 

Nota:  

 Atendendo ao tema aglutinador pretende-se a exploração dos diferentes temas de forma integrada e articulando os diferentes temas de modo holístico. Salvaguardando-se, o cumprimento da abordagem das temáticas do 1.º 
grupo (em todos os ciclos de ensino) e as do 2.º grupo (em pelo menos dois ciclos do ensino básico), podem por decisão do Conselho Pedagógico, ser abordadas outras, que integrem Projetos ou Iniciativas relevantes e que se 
enquadrem no Projeto Educativo do Agrupamento. 

-    Apesar desta distribuição de temas, qualquer tema poderá ser explorado de forma articulada e integrada. Por exemplo: Saúde, Sexualidade e Igualdade Género; Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental.

Temas / Ciclos de ensino 
Ed. 

 Pré-Escolar 
1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Cursos CH Profissionais 

3-5 anos 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º 1.º 2.º 3.º 

1
º 

G
ru

p
o

 

O
b

ri
ga

tó
ri

o
 

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

Igualdade de Género X X X X X  X X X  X   X   

Interculturalidade X    X  X  X X X   X   

Desenvolvimento Sustentável X    X X  X    X   X  

Educação Ambiental X X X X X X  X    X   X  

Saúde X X X X X X X X X  X  X X  X 

2
.º

 G
ru

p
o

 

em
 p

el
o

 m
en

o
s 

2
 

ci
cl

o
s 

d
o

 e
n

si
n

o
 

b
ás

ic
o

 

Sexualidade X X X X X X X X X  X  X X  X 

Media     X   X  X       

Instituições e participação democrática         X  X      

Literacia financeira e Educação para consumo    X        X   X  

Segurança rodoviária   X X  X      X   X  

A
p

lic
aç

ão
 o

p
ci

o
n

al
 

em
 q

u
al

q
u

er
 a

n
o

 d
e 

es
co

la
ri

d
ad

e
 

Empreendedorismo     X        X X   

Mundo do trabalho             X  X  

Risco     X     X  X   X X 

Segurança, Defesa e Paz         X  X   X   

Bem-estar animal  X X     X    X     

Voluntariado             X   X 
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Planificação de Projeto/Atividade/Disciplina – 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Tema aglutinador: “Educar para uma Cidadania Livre e Responsável”                          Ano:               Turma: 

INTERVENIENTES 

Professor: Clique ou toque aqui para introduzir texto. Grupo/Turma: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Outros: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

TEMÁTICAS / CALENDARIZAÇÃO 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO 

A. Linguagens e textos ☐ F. Autonomia e desenvolvimento pessoal  ☐ 

B. Informação e comunicação  ☐ G. Bem-estar e saúde ☐ 

C. Raciocínio e resolução de problemas ☐ H. Sensibilidade estética e artística ☐ 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo ☐ I. Saber científico, técnico e tecnológico ☐ 

E. Relacionamento interpessoal ☐ J. Consciência e domínio do corpo ☐ 

SUBDOMÍNIOS  

      

APRENDIZAGENS ESPERADAS: GERAIS/ESPECÍFICAS 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

RECURSOS 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

CLUBES/PROJETOS/PROGRAMAS 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

PARCEIROS 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

 
 

Data: Clique ou toque aqui para introduzir texto.   O Professor Responsável: Clique ou toque aqui para introduzir 
texto.  
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Planificação de Projeto/Atividade – Secundário 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Tema aglutinador: “Educar para uma Cidadania Livre e Responsável” 

Tema: Clique ou toque aqui para introduzir texto. Grupo: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Subtema: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

INTERVENIENTES 

Público-alvo: Ano: Clique ou toque aqui para introduzir texto. Turma: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Professor Responsável: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Disciplinas intervenientes: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

CALENDARIZAÇÃO 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO 

A. Linguagens e textos ☐ F. Autonomia e desenvolvimento pessoal  ☐ 

B. Informação e comunicação  ☐ G. Bem-estar e saúde ☐ 

C. Raciocínio e resolução de problemas ☐ H. Sensibilidade estética e artística ☐ 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo ☐ I. Saber científico, técnico e tecnológico ☐ 

E. Relacionamento interpessoal ☐ J. Consciência e domínio do corpo ☐ 

APRENDIZAGENS ESPERADAS: GERAIS 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

APRENDIZAGENS ESPERADAS: ESPECÍFICAS 

Disciplina: Clique ou toque aqui para 
introduzir texto. 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Disciplina: Clique ou toque aqui para 
introduzir texto. 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Disciplina: Clique ou toque aqui para 
introduzir texto. 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Disciplina: Clique ou toque aqui para 
introduzir texto. 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Disciplina: Clique ou toque aqui para 
introduzir texto. 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Disciplina: Clique ou toque aqui para 
introduzir texto. 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Disciplina: Clique ou toque aqui para 
introduzir texto. 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

RECURSOS 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

CLUBES/PROJETOS/PROGRAMAS 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

PARCEIROS 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Data: Clique ou toque aqui para introduzir texto.   O Professor Responsável: Clique ou toque aqui para 
introduzir texto. 
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