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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento 

A estratégia de Educação para a Cidadania na Escola 

(EECE) do AEFCPS, pretende ser um instrumento 

fundamental para orientar o trabalho a desenvolver 

nesta área no agrupamento, com o objetivo de 

concretizar os desafios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), que propõe que os 

alunos realizem aprendizagens significativas através da sua participação ativa; do desenvolvimento do 

pensamento crítico e criativo e fortaleçam competências pessoais e sociais. 

A EECE constitui-se como um documento estruturante e transversal consolidando as opções de todo o 

Projeto Educativo e articulando a sua organização com as propostas constantes do Plano de Inovação, 

no sentido de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, socialmente responsável, 

democrática e feliz.  

Este contributo, que visa a qualificação individual e a 

cidadania democrática, traduz-se na apropriação efetiva 

de conhecimentos, capacidades e atitudes, 

desenvolvendo as áreas de competência que permitam 

aos alunos deste agrupamento prosseguir, com sucesso, 

a sua formação académica, de nível e assim contribuir 

para uma sociedade progressivamente mais justa e 

participada. 

Pretende-se, de facto, promover a formação de cidadãos 

autónomos, responsáveis, cooperantes e adaptáveis, 

com sentido crítico e atitudes de cidadania.  

 

1.2. Legislação aplicável 

A implementação da componente de Cidadania e Desenvolvimento nas escolas encontra-se enquadrada 

pelos seguintes normativos: 

• Despacho n.º 6605-A/2021, de 9 de julho, que procede à definição dos referenciais curriculares das 

várias dimensões do desenvolvimento curricular, incluindo a avaliação externa. 

• Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, que “estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, 

os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de 
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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”, com destaque para o Artigo 15º; 

• Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto, que “procede à regulamentação das ofertas educativas do 

ensino básico (…), designadamente o ensino básico geral e os cursos artísticos especializados, 

definindo as regras e procedimentos da conceção e operacionalização do currículo dessas ofertas, 

bem como da avaliação e certificação das aprendizagens”, com destaque para o Artigo 11º e para o 

Anexo VIII; 

• Portaria n.º 306/2021, de 17 de dezembro, que define os termos e as condições em que as escolas, 

no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, podem implementar uma gestão superior a 25 % 

das matrizes curriculares-base das ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e secundário 

 

Este documento pretende, de forma articulada com as aprendizagens essenciais 

das diferentes disciplinas e das orientações do Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho 

(Princípios e normas de suporte à aprendizagem e à inclusão), contribuir para o 

desenvolvimento das áreas de competência preconizadas no Perfil do Aluno à 

Saída Escolaridade Obrigatória (Despacho n.º 6478/2017) 

 

1.3. Visão globalizante 
Portugal tem assumido um conjunto de compromissos que se encontram 

associados a documentos chave que proporcionam um enquadramento 

relevante para uma compreensão das perspectivas contemporâneas da 

Educação para a Cidadania e do Desenvolvimento Sustentável.  

 

A NÍVEL INTERNACIONAL  

• Declaração de Paris (Declaração sobre a Promoção da Cidadania e dos Valores Comuns da Liberdade, 

Tolerância e Não-discriminação através da Educação, de 17 de março de 2015) Conselho da Europa; 

• Carta sobre Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos Humanos; 

• Competências para uma Cultura da Democracia. Viver juntos em igualdade em sociedades 

democráticas culturalmente diversas ONU/UNESCO; 

• ONU Declaração Universal dos Direitos Humanos (10 dezembro, 1948)  

• ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2016-2030; 

• UNESCO Educação para a Cidadania Global: preparar os aprendentes para os desafios do século XXI 

(2014)  
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A NÍVEL NACIONAL  

• Plano Estratégico para as Migrações, 2015-2020; 

• V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, 2014 -2017; 

• V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, 2014-2017; 

• III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, 2014-2017; 

• Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, 2010-2015; 

• Plano Estratégico da Segurança Rodoviária 2016-2020 PENSE 2020; 

• Plano Nacional de Formação Financeira 2016-2020; 

• Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, 2013-2020. 

 

1.4. Objetivos gerais 
 

A Cidadania e Desenvolvimento deve estar imbuída na própria cultura da 

escola, assente numa lógica de participação e de co-responsabilização. 

Assim, sendo a Educação para a Cidadania é missão de toda a escola. A 

implementação da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento 

(CID) deverá seguir uma abordagem global e orientar-se pelos seguintes 

princípios:  

• Estar integrada nas políticas e práticas da escola nomeadamente, no currículo, nas atividades letivas 

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

• Decorrer de práticas sustentadas no tempo e não de meras intervenções pontuais;  

• Assentar em práticas educativas que promovam a inclusão; 

• Valorizar as especificidades e realidades locais em detrimento de abordagens de temáticas abstratas 

e descontextualizadas da vida real; 

• Promover processos vivenciais de desenvolvimento da Cidadania. 

• Envolver os alunos em metodologias ativas e oferecer oportunidades de desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais; 

• Promover o bem-estar e a saúde individual e coletiva; 

• Apoiar-se na monitorização e avaliação de forma a garantir a qualidade da participação e 

envolvimento dos alunos.

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/
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1.5. Abordagem Curricular de Cidadania e Desenvolvimento 
 

A abordagem curricular de Cidadania e Desenvolvimento pode desenvolver-se de várias formas e no 

Agrupamento, esta assume diferentes níveis de ação:  

a) a nível macro – opções de escola; 

b) a nível meso – a nível de grupos turma. 

c) a nível micro – de cada aluno. 

 

1.5.1. Nível Macro 

Em termos de opções estruturantes da escola, assumem-se projetos e atividades como fatores 

determinantes para o desenvolvimento do cidadão, a saber: 

• Programa EcoEscolas; 

• Projeto de Educação para a Saúde; 

• Projeto Erasmus; 

• Mensi; 

• Includ-ed; 

• Clube do Desporto Escolar; 

• PADDE; 

• Orçamento Participativo; 

• ParkourLab; 

• ArtLab; 

• MasterChef; 

• Clube Europeu; 

• Clube de Robótica; 

• Clube de Expressão Dramática; 

• Clube de Música; 

• Clube de Multimédia; 

• ESABE; 

 

1.5.2. Nível Meso 

Ao nível do grupo de alunos/turma, no Agrupamento, esta área é desenvolvida segundo três abordagens 

complementares:  

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/
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i) Na Educação Pré-escolar, a Cidadania e Desenvolvimento, é abordada através da componente 

Convivência Democrática e Cidadania, integrada na área de Formação Pessoal e Social, em 

articulação com as diferentes áreas de conteúdo, previstas nas Orientações Curriculares para o Pré 

Escolar sendo da responsabilidade do educador de grupo. Os domínios a abordar e as competências 

a desenvolver foram definidos em articulação com os Cenários Integradores de Aprendizagem 

elaborados para o 1.º ciclo.  

ii) No 1.º ciclo do ensino básico, a Cidadania e Desenvolvimento é integrada transversalmente, em 

articulação com as restantes componentes do currículo e objeto de avaliação, sendo da 

responsabilidade do docente titular de turma. Os domínios a abordar e as competências a 

desenvolver são definidos em sede de Conselho de Docentes.  

iii) Nos 2.º e 3.º ciclos, Cidadania e Desenvolvimento surge como disciplina agregada em Oficina do 

Conhecimento e dinamizada através da metodologia de trabalho, Creative Problem Solving (CPS), 

agregando TIC e Cidadania e Desenvolvimento e ligada à Oferta Complementar, Oficina de Projeto 

que lhe serve de suporte. Esta disciplina desenvolve-se através de Cenários Integradores de 

Aprendizagem e constitui-se como espaço potenciador da valorização de uma abordagem 

interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma cruzando.-se contributos das diferentes disciplinas 

com os domínios da Cidadania e Desenvolvimento no âmbito do Projeto Interdisciplinar ou outras 

atividades disciplinares. A par desta opção são igualmente espaços de trabalho em torno da 

Cidadania e Desenvolvimento todas as disciplinas da matriz curricular e a oferta de DTAA (Direção 

de Turma – Atendimento de Alunos) e as Assembleias de turma e escola. 

 

1.5.3. Nível micro 

A nível micro o AEFCPS assume algumas vertentes de trabalho mais individualizado que, cruzando-se 

com as opções marco e meso possibilitam o exercício individual da cidadania, a saber, o apoio tutorial, 

a mentoria, o voluntariado e o professor de referência.   
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2. Organização da EECE 

 

2.1. Articulação com Projeto Educativo 
O Projeto Educativo (PEA) do AEFCPS assume-se como um documento orientador da ação educativa de 

toda a comunidade educativa, com o lema “Sozinhos vamos mais rápido mas juntos vamos mais longe”, 

no qual se explicitam os princípios e os valores inerentes aos eixos definidos e para cada um destes os 

objetivos estratégicos, operacionais e as metas segundo os quais o agrupamento se propöe cumprir a sua 

função educativa. 

Assim, para definir os princípios, os valores, as metas e as estratégias a que o agrupamento se 

propöe comprometer e desenvolver para os próximos anos, considerou-se a cultura de escola 

própria do agrupamento, o meio socioeconómico em que estão inserido, o corpo docente e demais 

caracteristicas da comunidade escolar, a última avaliaço externa a que o agrupamento foi sujei to, 

assim como os relatórios de autoavaliação do Observatório de Qualidade do Agrupamento. Deste 

modo, torna-se essencial que todos os membros da comunidade educative interiorizem as bases do 

que se espera para a sua ação e o seu desempenho. 

O desenho do PEA assenta em quatro eixos visando as seguintes ações: 

• Eixo 1: “Cultura e Liderança”, os objetivos e metas centram-se, acima de tudo, na forma 

como as lideranças de topo e intermédias definem as opções de gestão, tendo por base a 

diagnose levada a cabo pela equipa do Observatório de Qualidade do Agrupamento e as 

diferentes orientações da tutela. 

• Eixo2: “Valorização, Qualidade e Organização Pedagógica”, as estratégias e os objetivos 

centram-se essencialmente na melhoria do desempenho escolar dos alunos. Neste eixo, 

concentram-se as diferentes opções em termos de medidas de promoção do sucesso escolar, 

da assunção de metodologias ativas, da promoção de inovação pedagógica e da 

diversificação e ajuste da oferta formativa. Neste campo, é de fulcral importância criar 

condições para um desenvolvimento harmonioso, em cada aluno, das diferentes áreas de 

competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), 

dotando-os de ferramentas necessárias para que se tornem cidadãos empreendedores, 

criativos, críticos e autónomos, colocando o conhecimento ao serviço da ação e assumindo 

o aluno como centro da sua própria aprendizagem.  

Neste âmbito, urge criar condições para a inovação pedagógica, para a mudança de 

paradigma educativo, deixando o professor de desempenhar, apenas, o papel primordial na 

transmissão de conhecimentos, constituindo-se, ao invés, como um ator privilegiado de 

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/
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orientação das aprendizagens, dando ao aluno o papel principal na construção do seu 

conhecimento.  

Assim sendo, a ação pedagógica no AEFCPS centra-se no desenvolvimento de três grandes 

pilares: 

• Autonomia; 

• Responsabilidade; 

• Cooperação. 

No âmbito do contexto socioeconómico atual, é determinante que, quando os alunos forem 

confrontados com o mundo do trabalho, demonstrem não só o que sabem, mas também o 

que sabem fazer. Assim sendo, as opções de atividades a integrar no Plano Anual de 

Atividades, como as diferentes ofertas extracurriculares e/ou de complemento curricular, 

deverão proporcionar ambientes informais de aprendizagem, sempre que possível 

devidamente articulados com o currículo nacional, mas que coloquem, em graus 

tendencialmente crescentes, os alunos como atores privilegiados na construção do 

conhecimento. 

Neste eixo, assume papel central todo o trabalho desenvolvido em torno da melhoria da 

qualidade das aprendizagens, do qual se destacam as estratégicas pedagógicas relacionadas 

com a promoção e desenvolvimento do trabalho colaborativo, com a inovação na prática 

pedagógica, com a articulação curricular e com a monitorização da prática letiva. Este eixo 

foi desenhado tendo em consideração as opções de gestão do agrupamento vertidas no PERA.  

• Eixo 3: “Cooperação da Comunidade”, definem-se linhas de ação para os diferentes serviços 

do agrupamento, numa lógica própria de serviço público de qualidade e proximidade, 

atendendo à realidade social envolvente e às necessidades de alunos e famílias e ao 

desenvolvimento integral dos alunos. Partindo do pressuposto fundamental de que a escola 

é de todos e para todos, o agrupamento tem cultivado a tradição de escola inclusiva, 

pretendendo alargar esta premissa, de forma que se cultive o respeito por todos e a 

valorização da diferença. Neste eixo incluem-se, ainda, aspetos como a equidade de 

oportunidades e a integração efetiva das diferentes vocações/motivações das 

crianças/jovens, sendo fundamental a diversidade formativa. 

Estes propósitos não se concretizam sem o envolvimento consciente e empenhado de toda 

a comunidade educativa e dos demais parceiros, estimulando uma sensação de 

inconformidade perante os obstáculos, na busca deste objetivo, proporcionando condições 

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/
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para desenvolver as competências para a construção de indivíduos que tenham alcançado 

os requisitos constantes no PASEO.  

 

Assim, no Projeto Educativo está consagrada a orientação educativa do agrupamento de escolas 

segundo o qual o agrupamento de escolas se propöe cumprir a sua função educativa e, na qual, a 

educação para a cidadania constitui um pilar fundamental, conforme o considerado nos eixos 

prioritários a implementar e traduzido abaixo, de forma sintética e com recurso aos códigos 

inscritos no PEA. 

 

EIXO 1 – LIDERANÇA E GESTÃO 

DIMENSÃO: VISÃO E ESTRATÉGIA 

OBJETIVOS METAS 

OE1 M1 

OE2 M3 

DIMENSÃO: LIDERANÇA E GESTÃO 

OE6 M12 

 
 

EIXO 2 - VALORIZAÇÃO, QUALIDADE E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

DIMENSÃO: GESTÃO E QUALIDADE 

OBJETIVOS METAS 

OE 10 M18 

DIMENSÃO: INOVAÇÃO, CURRÍCULO E INCLUSÃO 

OE11 M19 

OE12 M21 

OE14 M29 

DIMENSÃO: ARTICULAÇÃO E PLANEAMENTO 

OE15 M30 

DIMENSÃO: RESULTADOS ACADÉMICOS E SOCIAIS 

OE19 M42,43,44,45,46 E 47 

 

EIXO 3 - COOPERAÇÃO DA COMUNIDADE 

DIMENSÃO: REDES E PARCERIAS 

OBJETIVOS METAS 

OE24 M58 E 59 
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2.2. Domínios da Cidadania e Desenvolvimento 
 
Os domínios a desenvolver na componente de CID organizam-se em três grupos (distribuídos pelos 

diferentes níveis/ciclo) com implicações diferenciadas, do seguinte modo:  

1.º Grupo - Obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade  

 

 

2.º Grupo - Trabalhado pelo menos em dois ciclos do ensino básico 

 

 

3.º Grupo - Com aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade  

 
 
• DIREITOS HUMANOS - Este domínio incide 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.  

• IGUALDADE DE GÉNERO - Este domínio visa a promoção da igualdade de direitos e deveres das 

alunas e dos alunos, através de uma educação livre de preconceitos e de estereótipo de género, 

de forma a garantir as mesmas oportunidades educativas e opções profissionais e sociais. Este 

processo configura-se a partir de uma progressiva tomada de consciência da realidade vivida 

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/
mailto:aefcps@aefcps.pt


12 

 

Sítio: https://aefernandocasimiro.wordpress.com/ Email: aefcps@aefcps.pt 
  

por alunas e alunos, tendo em conta a sua evolução histórica, na perspetiva de uma alteração 

de atitudes e comportamentos. 

• INTERCULTURALIDADE - Este domínio 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.  

• SEGURANÇA RODOVIÁRIA - Este domínio, assume-se 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. 

•  EDUCAÇÃO AMBIENTAL/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - Estes domínios pretendem 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.  

• SAÚDE/SEXUALIDADE - Este domínio 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 

bemestar 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. 

• INSTITUIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA - Este domínio visa promover a prática da cidadania 

em articulação com as instituições locais e nacionais e exploração do seu modo de funcionamento. 

Sensibilizar para a participação na vida democrática.  

• LITERACIA FINANCEIRA E EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - Este domínio pretende que os jovens 

adquiram e desenvolvam 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. MEDIA Educação para Media pretende incentivar os alunos a utilizar e decifrar os 

meios de comunicação, nomeadamente o acesso e utilização das tecnologias de informação e 
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comunicação, visando a adoção de comportamentos e atitudes adequados a uma utilização crítica e 

segura da Internet e das redes sociais.  

• EMPREENDEDORISMO - Este domínio tem como objetivo 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.  

• RISCO - O ambiente escolar é um terreno propício para implementar os mecanismos que conduzirão 

a cidadãos mais bem preparados, a sociedades mais resilientes, à minimização nos custos das 

catástrofes quer no âmbito humano, quer no âmbito económico e da perda de recursos. 

 

No âmbito da EECE, o AEFCPS distribuiu pelos diferentes anos de escolaridade cada um dos 

temas acima mencionados dentro de uma visão holística da estratégia. 

Grupo Domínio 1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

1.º 

(Obrigatório 

para todos os 

níveis e ciclos) 

Direitos Humanos  X X   

Igualdade de Género    X 

Interculturalidade    X X 

Desenvolvimento Sustentável   X X 

Educação Ambiental X X X  

Saúde X X   

2.º 

(Obrigatório, 

pelo menos, em 

dois ciclos do 

ensino básico) 

Sexualidade     

Media   X  

Instituições e participação democrática X X X X 

Literacia financeira e educação para o 

consumo 

   X 

Segurança rodoviária X X   

Risco   X X 

3.º 

(Opcional) 

Empreendedorismo     

Mundo do Trabalho     

Segurança, Defesa e Paz     

Bem-estar animal     

Voluntariado X X X X 

 
Grupo Domínio 5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

1.º Direitos Humanos  X    X 
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(Obrigatório 

para todos os 

níveis e ciclos) 

Igualdade de Género  X   X 

Interculturalidade  X  X   

Desenvolvimento Sustentável  X  X  

Educação Ambiental X  X X  

Saúde  X   X 

2.º 

(Obrigatório, 

pelo menos, 

em dois ciclos 

do ensino 

básico) 

Sexualidade  X   X 

Media X   X  

Instituições e participação democrática X  X   

Literacia financeira e educação para o 

consumo 

  X   

Segurança rodoviária  X  X  

Risco X X X   

3.º 

(Opcional) 

Empreendedorismo      

Mundo do Trabalho X X    

Segurança, Defesa e Paz      

Bem-estar animal      

Voluntariado X X X X X 

 

 

2.3. Integração Curricular 
Dentro de lógicas condizentes com uma abordagem All School Approach, assume-se o trabalho a 

desenvolver de forma articulada entre a disciplina por inerência para trabalho de projeto, Oficina do 

Conhecimento, e as retantes disciplinas da matriz curricular. 

Deste modo, identificaram-se, em cada uma das disciplinas, as aprendizagens a mobilizar no sentido de 

desenvolver cada um dos domínios em articulação com os Cenários propostos para a disciplina agregada 

que incorpora Cidadania e Desenvolvimento. As referidas aprendizagens constam do Anexo I. 

  

2.4. Cenários Integradores de Aprendizagem 
Os Cenários Integradores de Aprendizagem (CIA) são pontos de partida para o trabalho de projeto 

desenvolvido nos diferentes níveis e ciclos. 

Os CIA foram criados com base no cruzamento dos domínios da Cidadania e Desenvolvimento, das 

aprendizagens essenciais, trabalhando sobre as zonas de colisão das aprendizagens e tendo por base a 

identificação de dois grupos de disciplinas. 
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As disciplinas nucleares são aquelas que foram consideradas pelas equipas de trabalho como as 

primordiais na orientação do trabalho a realizar. 

Não se pretende com esta identificação retirar as restantes (disciplinas complementares) mas, ao invés, 

dar sentido às aprendizagens e promover o seu foco. 

Seja qual for o grau de intervenção de cada disciplina no trabalho projeto, é essencial que o centro do 

trabalho sejam as aprendizagens chave e por inerência as áreas de competência do perfil do aluno. 

As diferentes equipas pedagógicas cruzaram as aprendizagens essenciais de cada disciplina e prepararam, 

por ano, ciclo ou nível, três Cenários Integradores de Aprendizagem. 

Os CIA são ambientes sobre os quais serão propostos os projetos a desenvolver em cada uma das 

turmas/grupos. 

A gestão dos projetos ficará a cargo de cada uma das equipas educativas, sendo que para o efeito estão 

preparados, para cada CIA, guiões de integração curricular em torno dos quais as disciplinas nucleares e 

as disciplinas complementares irão desenvolver as suas aprendizagens, dentro desta área disciplinar e 

desta para as restantes. 

 

 

 

O desenho dos Cenários tem subjacente a noção que a Cidadania se exerce mais do que se ensino. 
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Assim, o trabalho por projeto procura dar resposta á necessidade de desenvolver algumas das áreas de 

competência do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória essenciais para a formação integral 

do cidadão, incorporando ainda na sua génese a disciplina de TIC em trabalho articulado. 

 

 

3. Operacionalização da EECE 

 

3.1. Desenho dos Cenários Integradores de Aprendizagem 
 

No pré-escolar e no primeiro ciclo foram definidos três CIAS baseados em três domínios da Cidadania e 

conjungando o trabalho a desenvolver com os restantes projetos da escola e numa visão integradora do 

curriculo. 

No caso do 1.º ciclo, a Cidadania e Desenvolvimento está inserida no trabalho projeto a dinamizar na 

disciplina de OC.  

Nos 2.º e 3.º ciclos foram definidos três CIA por ano de escolaridade, tendo como ponto de partida, para 

cada CIA, um domínio da Cidadania e artriculando o trabalho com aprendizagens essenciais das 

discilpinas nucleares/complementares e com a metodologia de trabalho de projeto proposta. 
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Os Cenários estão delineados em Guiões, articulando saberes de diferentes disciplinas e áreas, através 

das preparações prévias, quando necessário nas reuniões semanais conjuntas. 

Os CIA desenvolvem-se em Oficina do Conhecimento e Oficina de Projeto (Oferta complementar). 

Nos 5.º a 8.º anos, Oficina do Conhecimento desenvolve-se em articulação estrita com  a disciplina base 

que foi agregada de TIC.  

No 9.º ano, Oficina de Conhecimento é uma disciplina que agrega igualmente TIC e Educação Visual que 

desenvolvem as suas aprendizagens tendo por base as necessidades de trabalho de projeto de cada CIA. 

 

Assim, construiram-se os seguintes cenários: 

 

Educação Pré-escolar e 1.º CEB 

CIA1:  Sinto – me bem  

Conheces o teu corpo? 

Saúde 

CIA2:  As cores do mundo  

Conheço a minha Terra? 

Interculturalidade 

CIA3:  Juntos pela Natureza  

Onde se esconde o oxigénio? 

Educação Ambiental 

 

 

5.º ano 

CIA1:  O meu Herói és tu! Direitos Humanos 

CIA2:  Da descoberta à inclusão Interculturalidade 

CIA3:  Naturalmente Orientado Educação Ambiental 

 

 

 

 

6.º ano 

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/
mailto:aefcps@aefcps.pt


18 

 

Sítio: https://aefernandocasimiro.wordpress.com/ Email: aefcps@aefcps.pt 
  

CIA1:  Da igualdade à diferença Igualdade de Género 

 

CIA2:  A saúde nas minhas mãos 

 

Saúde 

CIA3:  Consumo de forma consciente Desenvolvimento Sustentátvel 

 

 

7.º ano 

CIA1: Make it Happen 

 

Direitos Humanos 

 

CIA2:  Querer Versus Ter Literacia Financeira 

 

CIA3:  Incidência da Ação Humana 

 

Educação Ambiental 

 

 

 

8.º ano 

CIA1:  (A)Gentes do Mundo 

 

Interculturalidade 

CIA2:  Impacto dos Media 

 

Media 

CIA3:  Redução do Desperdício 

 

Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

 

 

9.º ano 
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CIA1:  #EU4U 

 

Instituições e Participação Democrática 

CIA2:  Mulheres Estereótipos 

 

Igualdade de Género 

CIA3:  Saúde Mental e Prevenção da 

Violência 

Saúde 

 
 

3.2. Semanas Temáticas 
 

Cada cenário terá a duração aproximada de 11 semanas e terminará com uma semana temática 

transversal a todo o agrupamento. 

 

CIA1 CIA2 CIA3 

14/09 A 10/01 04/01 A 04/04 17/04 A 7/06 ou 16/06 OU 

30/06  

12 SEMANAS 12 SEMANAS 10 SEMANAS 

ST1: 3 A 10 JAN ST2: 29/03 A 25/03 ST3: 7 A 16 DE JUNHO 

EU E OS OUTROS EU E O MUNDO EU E O AMBIENTE 

 

A calendarização das semanas temáticas teve em consideração o calendário escolar definido, as etapas 

subjacentes ao trabalho de projeto e uma divisão aproximada do número de semanas em três.  
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4. Avaliação das aprendizagens 

4.1. Critérios gerais 
A avaliação dos alunos em Cidadania e Desenvolvimento, está incluida na avaliação de Oficina do 

Conhecimento ou em Oficina de Projeto (9.º ano) e deve integrar e refletir:  

• as competências de natureza cognitiva e socioafetiva desenvolvidas e demonstradas através de 

evidências; 

• o impacto da participação dos alunos nas atividades da escola e na comunidade inerentes aos 

projetos desenvolvidos em Oficina do Conhecimento e em outros de relevo;  

• aprendizagens 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.  

A metodologia adotada, CPS, Resolução Creativa de Problemas, faz apelo a etapas de resolução de 

problemas cuja avaliação recorre a instrumentos de avaliação diversificados, valorizando a 
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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. 

A avaliação sumativa da Educação para a Cidadania, materializa-se:  

• no 1.º Ciclo, através de uma síntese descritiva acompanhada de uma menção qualitativa, 

no final de cada semester e inserida na disciplina de Oficina de Conhyecimento; 

• nos 2.º e 3.º Ciclos, regra geral, a avaliação quantitativa de final de semestre corresponde 

à avaliação obtida nos projetos de Oficina do Conhecimento, podendo valorizar-se 

alunos(as) que se tenham destacado pelas suas atitudes. 

 

4.2. Critérios específicos 
 

4.1.1. Domínio Cognitivo 

O domínio cognitivo tem parâmetros definidos em sede de guião para avaliação e normas particulares 

que serão anexo ao presente documento. 

 

4.1.2. Domínio Socioafetivo 

O domínio Socioafetivo é avaliado segundo as orientações gerais da escola e referentes aos três  

Domínios específicos adotados pela escola: Autonomia, Cooperação e Responsabilidade. 

Cada um dos domínios específicos é avaliado segundo os descritores de desempenho abaixo indicados. 

Responsabilidade Menção NIVEL 

Cumpre todos os parâmetros: 
• Cumpre as normas e instruções estabelecidas; 

• Respeita materiais e equipamentos; 

• Apresenta o material necessário para a realização das tarefas; 

• Cumpre as tarefas propostas dentro dos prazos definidos; 

• Participa de forma empenhada e segura nas tarefas. 

Excelente 5 

Cumpre apenas 4 parâmetros Satisfaz 
Bastante 

4 

Cumpre apenas 3 parâmetros Satisfaz 3 

Cumpre apenas um ou dois dos parâmetros Não Satisfaz 2 

Não cumpre nenhum dos parâmetros Fraco 1 

 

Autonomia Menção NIVEL 

Cumpre todos os parâmetros: 
• Manifesta curiosidade e gosto por aprender; 

Excelente 5 
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• Demonstra espírito de iniciativa; 

• Tem espírito de observação e sentido crítico; 

• Manifesta autoconfiança na realização de tarefas. 

• Reflete e toma decisões. 
Cumpre apenas 4 parâmetros Satisfaz 

Bastante 
4 

Cumpre apenas 3 parâmetros Satisfaz 3 

Cumpre apenas um ou dois dos parâmetros Não Satisfaz 2 

Não cumpre nenhum dos parâmetros Fraco 1 

 

Cooperação Menção NIVEL 

Cumpre todos os parâmetros: 
• Contribui para a concretização de tarefas comuns; 

• Respeita a opinião dos outros; 

• Ajuda os colegas com dificuldades; 

• Explicita os seus pontos de vista; 

• Participa na avaliação dos procedimentos e resultados. 

Excelente 5 

Cumpre apenas 4 parâmetros Satisfaz 
Bastante 

4 

Cumpre apenas 3 parâmetros Satisfaz 3 

Cumpre apenas um ou dois dos parâmetros Não Satisfaz 2 

Não cumpre nenhum dos parâmetros 
Fraco 1 

 

5. Coordenação e avaliação da EECE 
 

5.1. Coordenador de Educação para a Cidadania da Escola 
O coordenador de Educação para a Cidadania na Escola, cuja designação cabe ao Diretor do Agrupamento, 

deve recair num docente do quadro, com assent, equnato convidado, no Conselho Pedagógico. 

O coordenador da Educação para a Cidadania: 

• constitui o ponto focal da articulação do Agrupamento com a Equipa Nacional de Educação para 

a Cidadania, com os professores de Oficina e Desenvovimento do Agrupamento e com a Direção;  

• elabora um relatório anual no qual, entre outros aspetos, inclui as necessidades de formação 

contínua de docentes neste domínio. 

 

 

5.2. Equipa responvável pela EECE 
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A equipa responsável pela EECE é constituida pelos seguintes elementos: 

• Coordenador da Cidadania e Desenvolvimento; 

• Coordenadores dos CIA/Ano dos diferentes anos de escolaridade dos 2.º e 3.º ciclos; 

• Coordenadores de Subdepartamento do 1.º ciclo; 

• Coordenador do Pré-escolar ou alguém por si designado; 

• Diretor do Agrupamento. 

 

5.3. Monitorização e avaliação da EECE 
A monitorização e avaliação da EECE é da responsabilidade equipa equipa responsável, sempre em 

permanente ligação ao Conselho Pedagógico e à Direção. 

Ao longo ano letivo deve possibilitar-se uma monitorização de forma a validar e reorientar as linhas de 

atuação, e no final do ano far-se-á a avaliação da EECE, que deve permitir:  

• aferir o grau de consecução dos objetivos gerais estabelecidos; 

• avaliar o desenvolvimento e impacto das diferentes ações, bem como a forma como estas se 

articulam para promover o sucesso dos alunos;  

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

Educativo;  

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

melhoria a implementar.  

Indicadores de impacto na cultura escolar  

• Número de projetos desenvolvidos em cada ano letivo, dentro e fora da sala de aula;  

• Número de projetos apresentados e/ou desenvolvidos na comunidade; 

• Número de participantes externos ao Agrupamento de Escolas que participam no desenvolvimento 

dos projetos.  

Monitorização  

• Reuniões intercalares com os/as Educadoras, os/as professores Titulares de Turma, docentes de 

Oficinas de Conhecimento, Diretores/as de Turma do Ensino Básico;  

• Reuniões Trimestrais com os representantes dos EE;  

• Reuniões Anuais com os parceiros. 

 Recolha de dados  

• Questionários online anónimos centrados nos Domínios de CID; 

• Relatórios anuais do Coordenador da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola. 

 Responsabilidade da Avaliação 

• Coordenador da EECE;  
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• Diretor;  

• Conselho Pedagógico. 
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Anexo I  
 

1º ANO 

Grupo Domínio Disciplinas/ 

Outros 

Aprendizagens essenciais/Competências 

1
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 e

m
 t

o
d
o
s 

o
s 

n
ív

e
is

 d
e
 e

n
si

n
o
 

Direitos Humanos Português Exprimir opiniões, ideias e sentimentos. 

Est. do Meio Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação e de 

responsabilidade. 

Educação 

Ambiental 

Est. do Meio Apresentar propostas de intervenção na preservação do ambiente, 

nomeadamente comportamentos que visem os sete “R”. 

Ed. Artística Observar diferentes universos visuais (fotografia, pintura, colagem, 

banda desenhada, desenho, artesanato, …) e descrevê-los utilizando 

um vocabulário específico e adequado. 

Matemática Identificar, interpretar e descrever relações espaciais, situando-se no 

espaço em relação aos outros e aos objetos. 

Saúde Est. do Meio Identificar fatores para o bem-estar físico e psicológico, coletivo, 

desenvolvendo rotinas diárias de higiene pessoal, alimentar, do 

vestuário e dos espaços de uso coletivo. 

2
º 

(p
e
lo

 m
e
n
o
s 

e
m

 2
 c

ic
lo

s 

Instituições e 

participação 

democrática 

Ed. Artística Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir discursos e 

leituras da(s) realidade(s). 

Matemática Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados 

em contextos familiares variados. 

Português Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível. 

Segurança 

Rodoviária 

Est. do Meio Propor medidas de proteção adequadas em situações e 

comportamentos de risco para a saúde e segurança individual e 

coletiva em diversos contextos – casa, rua, escola e meio aquático. 

3
º 

o
p
c
io

n
a
l 

Voluntariado DTAA/ 

Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação e de 

responsabilidade. 

Ed. Artística Perceber as razões para o desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, 

argumentar e formar juízos críticos. 

Português Saber escutar para interagir. 
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2º ANO 

Grupo Domínio Disciplinas/ 

outros 

Aprendizagens essenciais/competências 
1
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 e

m
 t

o
d
o
s 

o
s 

n
ív

e
is

 d
e
 e

n
si

n
o
 

Direitos 

Humanos 

Português Compreender o essencial dos textos escutados e lidos.  

Est. do Meio Debater, a partir de situações concretas, a importância da 

aplicação dos direitos consagrados na Convenção sobre os 

Direitos da Criança.  

ED Artística Apreciar as diferentes manifestações artísticas. 

Educação 

Ambiental 

Português Escrever textos curtos devidamente organizados.  

Est. do Meio Relacionar ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a 

necessidade de desenvolvimento de atitudes responsáveis 

face à Natureza. 

Ed. Física Realizar jogos cumprindo as suas regras. 

Saúde Português Relacionar o texto com conhecimentos anteriores e 

compreendê-lo. 

Est. do Meio Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde 

e a segurança individual e coletiva, propondo medidas de 

prevenção e proteção adequadas. 

2
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 p

e
lo

 m
e
n
o
s 

e
m

 2
 

c
ic

lo
s 

Instituições e 

participação 

democrática 

Português Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras. 

Est. do Meio Relacionar instituições e serviços que contribuem para o bem-

estar das populações com as respetivas atividades e funções. 

Segurança 

Rodoviária 

Est. do Meio Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde 

e a segurança individual e coletiva, propondo medidas de 

prevenção e proteção adequadas.    

Português Escrever textos curtos devidamente organizados. 

ED Artística Estabelecer relação entre acontecimentos da vida real e as 

situações dramáticas. 

3
º 

o
p
c
io

n
a
l 

Voluntariado DTAA/ 

Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Reconhecer a importância do diálogo, da negociação e do 

compromisso na resolução pacífica de situações de conflito. 

Matemática Desenvolver autonomia e à vontade em lidar com situações 

que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida 

em sociedade. 

ED Artística Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando 

diferentes critérios de argumentação.   
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3º ANO 

Grupo Domínio Disciplinas/ 

outros 

Aprendizagens essenciais/ competências 

1
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 e

m
 t

o
d
o
s 

o
s 

n
ív

e
is

 d
e
 e

n
si

n
o
 

Interculturalidade Português Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular. 

Matemática Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento 

de dados. 

Est. do Meio Valorizar a diversidade de etnias e culturas existentes na sua 

comunidade, como fonte de aprendizagem para todos/todas 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Português Escrever textos adequados a finalidades como narrar e 

informar, em suportes e géneros variados. 

Matemática Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e 

impossíveis, e acontecimentos possíveis (prováveis e pouco 

prováveis). 

Ed. Artística Experimentar possibilidades expressivas dos materiais 

(promovendo a reutilização de materiais) e das diferentes 

técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e 

situações. 

Est. do Meio Identificar um problema ambiental ou social existente na sua 

comunidade (trânsito, resíduos sólidos urbanos, poluição, 

pobreza, desemprego, exclusão social, …), propondo soluções 

de resolução. 

Educação 

Ambiental 

Est. do Meio Debater o modo como as modificações ambientais 

(desflorestação, incêndios, assoreamento, poluição) 

provocam desequilíbrios nos ecossistemas e influenciam a 

vida dos seres vivos (sobrevivência, morte e migração) e da 

sociedade. 

Ed. Física Conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos 

naturais. 

Ed. Artística Realizar diferentes ações de acordo com o tipo de ambiente 

(espelho, com bolas, com arcos, cadeiras, vestuário…). 

Matemática Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas e 

explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, baseando-

se nos dados recolhidos e tratados. 

2
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 p

e
lo

 

m
e
n
o
s 

e
m

 2
 c

ic
lo

s 

Media Est. do Meio Reconhecer o papel dos media na informação sobre o mundo 

atual. 

Português Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 

Português Exprimir opiniões e explicações, a respeito de informações 

que possam ser objeto de juízos de valor. 
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Instituições e 

participação 

democrática 

Est. do Meio Reconstituir o passado de uma instituição local (escola, 

autarquia, instituições religiosas, associações, …), recorrendo 

a fontes orais e documentais. 

Risco Est. do Meio Relacionar os perigos do consumo de álcool, de tabaco e de 

outras drogas com a manutenção de uma vida saudável. 

Português Exprimir opiniões e explicações, a respeito de informações 

que possam ser objeto de juízos de valor. 

3
º 

o
p
c
io

n
a
l 

Voluntariado DTAA/ 

Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 
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4º ANO 

Grupo Domínio Disciplinas/ 

outros 

Aprendizagens essenciais/competências 

1
º 

 O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 e

m
 t

o
d
o
s 

o
s 

n
ív

e
is

 d
e
 e

n
si

n
o
 

Igualdade de 

Género 

Est. do Meio Conhecer as modificações biológicas e comportamentais que 

ocorrem na adolescência. 

Ed. Artística Perceber as razões para o desenvolvimento do(s) gosto(s): 

escolher, argumentar e formar juízos críticos. 

Ed. Física Promover estratégias que induzam respeito por diferenças de 

características, crenças ou opiniões 

Interculturalidade Português Desenvolver um projeto de leitura em que se integre 

questionamento, compreensão da obra e motivação de 

escrita do autor. 

Est. do Meio Reconhecer a existência de fluxos migratórios, identificando 

causas e consequências para os territórios envolvidos. 

Ed. Artística Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos 

de apreciação do mundo através da comparação de imagens 

e/ou os objetos. 

Inglês Identificar Países e nacionalidades. 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Matemática Criar e aplicar estratégias na resolução de problemas. 

Est. do Meio Investigar as razões que conduziram à extinção de plantas e 

animais. 

2
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 p

e
lo

 m
e
n
o
s 

e
m

 2
 c

ic
lo

s 

Instituições e 

participação 

democrática 

Português Dar opiniões e justificar individualmente ou em grupo. 

Est. do Meio Relacionar a Revolução do 25 de abril de 1974 com a 

obtenção de liberdades e direitos. 

Literacia 

Financeira e 

Educação para o 

consumo 

Matemática Valorizar a importância da matemática no quotidiano. 

Português Distinguir entre informação essencial e acessório. 

Est. do Meio Relacionar a qualidade de vida de uma comunidade com a 

possibilidade de acesso a bens e serviços essenciais 

(alimentação, habitação, transportes, educação, …).   

Risco Est. do Meio Reconhecer a existência do sistema imunitário, que inclui a 

pele como primeira barreira de proteção e de prevenção de 

doenças. 

3
º 

o
p
c
io

n
a
l 

Voluntariado DTAA/ 

Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Dar opiniões e justificar individualmente ou em grupo.   

Português Distinguir entre factos e opiniões. 
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5º ANO 

Grupo Domínio Disciplinas/ 

outros 

Aprendizagens essenciais/Competências 

1
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 e

m
 t

o
d
o
s 

o
s 

n
ív

e
is

 d
e
 e

n
si

n
o
 

Direitos Humanos 

Port  Ler textos com características narrativas e 

expositivas, associados a finalidades lúdicas, 

estéticas e informativas.  

Analisar textos em função do género textual a que 

pertencem (estruturação e finalidade): carta formal 

(em diversos suportes).  

Descrever pessoas (…) em função de diferentes 

finalidades e géneros textuais.  

HGP Sublinhar a importância dos movimentos migratórios 

no contexto da expansão portuguesa, ressaltando 

alterações provocadas pela expansão, 

nomeadamente uma maior miscigenação étnica, a 

troca de ideias e de produtos, a submissão violenta 

de diversos povos e o tráfico de seres humanos; 

DTAA/ 

Assembleia de Escola, 

Ano e turma 

Selecionar informação relevante em função dos 

objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas 

diversas. 

Interculturalidade 

Port  Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

Inglês Conhecer aspetos culturais de países de expressão 

inglesa; 

Localizar no mapa, alguns países de Expressão 

inglesa;  

Conhecer o seu meio e o dos outros para 

compreender a diversidade. 

HGP Analisar o processo muçulmano de ocupação da 

Península Ibérica, reconhecendo a existência de 

interações de conflito e de paz 

DTAA/ Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Selecionar informação relevante em função dos 

objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas 

diversas. 

Reconhecer orgãos colegiais e suas formas de ação; 

Distinguir métodos eleitoriais; 

Elaborar e gerir orçamentos e priorizar ações; 

Educação 

Ambiental 

EA Utiliza a imagem na comunicação, para transmitir 

mensagens. 
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CN Identificar causas da destruição dos habitats e 

indicar formas de preservação dos mesmos. 

2
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 p

e
lo

 m
e
n
o
s 

e
m

 2
 c

ic
lo

s 

Media 

Port Analisar textos em função do género textual a que 

pertencem (estruturação e finalidade): verbete de 

enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, 

notícia e carta formal (em diversos suportes). 

Instituições e participação democrática 

HGP Descobrir e começar a ser 

capaz de se orientar num 

ambiente digital. 

Reconhecer a importância 

da referência da autoria dos 

trabalhos, sejam eles em suporte 

digital, audiovisual ou papel. 

Identificar os elementos básicos 

para conferir crédito a um 

trabalho: título, nome e data. 

TIC Realizar pesquisas, utilizando os termos 

selecionados e relevantes de acordo com o tema a 

desenvolver. 

Conhecer as potencialidades e principais 

funcionalidades de ferramentas para apoiar o 

processo de investigação e pesquisa online. 

Realizar pesquisas, utilizando os termos 

selecionados e relevantes de acordo com o tema a 

desenvolver.  

Analisar criticamente a qualidade da informação. 

Instituições e 

participação 

democrática 

HGP Identificar ações de resistência à presença dos 

romanos. 

EMRC Promover o bem comum e o cuidado do outro 

DTAA/ Assembleias 

Escola, ano e turma 

Selecionar informação relevante em função dos 

objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas 

diversas. 

Risco 

CN Formular opiniões críticas sobre ações humanas que 

condicionam a biodiversidade e sobre a importância 

da sua preservação.   

Valorizar as áreas protegidas e o seu papel na 

proteção da vida selvagem. 
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TIC Realizar pesquisas, utilizando os termos 

selecionados e relevantes de acordo com o tema a 

desenvolver. 

3
º 

o
p
c
io

n
a
l 

Voluntariado 

EMRC Promover o bem comum e o cuidado do outro 

DTAA/ Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Selecionar informação relevante em função dos 

objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas 

diversas. 

 

 

 
6º ANO 

Grupo Domínio Disciplinas/ 

outros 

Aprendizagens essenciais/Competências 

1
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 e

m
 t

o
d
o
s 

o
s 

n
ív

e
is

 d
e
 e

n
si

n
o
 

Igualdade de 

Género 

Port Comunicar, em contexto formal, informação essencial e 

opiniões fundamentadas. 

Conhecer os objetivos e as formas de publicidade na 

sociedade atual. 

EMRC Promover o bem comum e o cuidado do outro. 

CN Distinguir caracteres sexuais primários de caracteres sexuais 

secundários e interpretar informação diversificada acerca do 

desenvolvimento dos órgãos sexuais durante a puberdade. 

Desenvolvimento 

sustentável 

HGP Evidenciar a importância da introdução de novas culturas 

como a batata e o milho para a melhoria da dieta e para o 

aumento populacional em Portugal; 

Relacionar o desenvolvimento da produção industrial nas 

zonas de Lisboa/Setúbal e Porto/Guimarães com as inovações 

tecnológicas ocorridas, nomeadamente a introdução da 

energia a vapor e a expansão do caminho- de-ferro; 

Explicar a ação de fatores naturais e humanos na distribuição 

da população e do povoamento no território nacional (áreas 

atrativas e áreas repulsivas); 

Comparar o espaço rural com o espaço urbano, em Portugal, 

enunciando diferenças ao nível das atividades económicas, 

ocupação dos tempos livres, tipo de construções e modos de 

vida; 

Elaborar pesquisas documentais sobre problemas da vida 

quotidiana das áreas rurais e urbanas, em Portugal, à escala 

local e nacional; 

Identificar fatores responsáveis pela ocorrência de problemas 

sociais que afetam as áreas rurais e áreas urbanas; 
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Exemplificar ações e empreender no sentido de solucionar ou 

mitigar problemas ambientais que afetam o território 

nacional, relacionando-os com os ODS; 

CN Discutir a importância das plantas para a vida na Terra e 

medidas de conservação da floresta autóctone. 

Saúde 

CN Identificar causas da cárie dentária e indicar formas de a 

evitar.  

Ed. Física Medir a Frequência Cardíaca e determinar a intensidade do 

esforço físico. 

Conhecer as 4 capacidades condicionais, identificar e aplicar 

corretamente alguns exercícios para as desenvolver. 

2
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 p

e
lo

 m
e
n
o
s 

e
m

 2
 c

ic
lo

s 

Sexualidade 
CN Relacionar os órgãos do sistema reprodutor masculino e 

feminino com a função que desempenham. 

Segurança 

Rodoviária 

Ed. Física Participar em ativididades que promovam hábitos de vida 

saudável 

Risco 

TIC Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e 

relevantes de acordo com o tema a desenvolver. 

CN Relacionar a existência de mecanismos de barreira naturais no 

corpo humano com a necessidade de implementar medidas de 

higiene que contribuam para a prevenção de doenças 

infeciosas. 

3
º 

o
p
c
io

n
a
l 

Voluntariado 

DTAA/ 

Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 
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7º ANO 

Grupo Domínio Disciplinas/ 

outros 

Aprendizagens essenciais/Competências 

1
º 

D
o
m

ín
io

s 
o
b
ri

g
a
tó

ri
o
s 

e
m

 t
o
d
o
s 

o
s 

n
ív

e
is

 d
e
 e

n
si

n
o
 

Interculturalidade 

Inglês 
Compreender a estrutura geográfica e organizacional das 

Ilhas Britânicas e dos Estados Unidos 

Francês/Espanhol 

Reconhecer elementos constitutivos da sua própria 

cultura e da(s) cultura(s) da língua estrangeira no seu 

meio envolvente e nas práticas de comunicação da vida 

quotidiana. 

Educação 

Ambiental 

CN 

Identificar os principais grupos de rochas existentes em 

Portugal em cartas geológicas simplificadas e reconhecer 

a importância do contributo de outras ciências para a 

compreensão do conhecimento geológico. 

Geo 

Localizar e compreender os lugares e as regiões; 

Elaborar gráficos termopluviométricos, descrevendo o 

comportamento dos elementos do clima, de estações 

meteorológicas de diferentes países do mundo; 

Compreender as características dos diferentes climas da 

superfície terrestre enumerando os elementos e os 

factores climáticos que os distinguem; 

Identificar os factores de risco de ocorrência de 

catástrofes naturais, numa determinada região; 

Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para 

localizar, descrever e compreender os riscos e as 

catástrofes naturais; 

Identificar a interferência do Homem no sistema Terra-

Ar-Água (poluição atmosférica, smog, chuvas ácidas, 

efeito de estufa, rarefacção da camada de ozono, 

desflorestação, poluição da hidrosfera, degradação do 

solo, desertificação); 

Identificar soluções técnico-científicas que contribuam 

para reduzir o impacto ambiental das actividades 

humanas; 

Aplicar as Tecnologias da Informação Geográfica para 

localizar, descrever e compreender contrastes no 

desenvolvimento sustentável. 
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EV 

Reconhecer a necessidade de proteger o Ambiente: 

utilizar a política dos 3/4R´s para resolver problemas 

concretos utilizando o seu conhecimento, aplicando as 

melhores estratégias e avaliando o seu impacto ambiental 

e social. 

DTAA/ Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos 

de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 

Implementar sistemas de recolha e selção de lixos; 

2
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 p

e
lo

 m
e
n
o
s 

e
m

 2
 c

ic
lo

s)
 

Instituições e 

participação 

democrática 

Hist 

Destacar a experiência democrática de Atenas no 

contexto das cidades-estado gregas.  

Reconhecer a importância do princípio da igualdade dos 

cidadãos perante a lei, identificando as limitações da 

democracia ateniense. 

Geo 

Comparar exemplos de evolução espácio -temporal do 

grau de desenvolvimento dos países, interpretando 

gráficos dinâmicos. 

Distinguir formas de medir os níveis de desenvolvimento, 

evidenciando vantagens e constrangimentos dos índices 

compostos (IDH, IIG). 

Comparar informação de Portugal com a de outros países 

para evidenciar situações de desigualdade demográfica, 

económica e social. 

Relacionar os níveis de desenvolvimento com os fatores 

internos e externos que os condicionam. 

EMRC Promover o bem comum e o cuidado do outro; 

DTAA/ Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos 

de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 

Reconhecer orgãos colegiais e suas formas de ação; 

Distinguir métodos eleitoriais; 

Elaborar e gerir orçamentos e priorizar ações; 

Literacia 

financeira 
Mat 

Operar com números inteiros relativos; 

Resolver problemas utilizando funções em diversos 

contextos, aplicando diferentes estratégias de resolução 

e avaliando os resultados. 

Risco 

CN 

Discutir medidas de proteção de bens e de pessoas, antes, 

durante e após um sismo, bem como a importância da 

ciência e da tecnologia na previsão sísmica. 

FQ 
Compreender o que faz da Terra um planeta com vida, 

numa perspetiva interdisciplinar.   
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TIC 

Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e 

relevantes de acordo com o tema a desenvolver.  

Analisar criticamente a qualidade da informação. 

3
º 

(o
p
c
io

n
a
l)

 

Voluntariado 

DTAA/ Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos 

de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 
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8º ANO 

Grupo Domínio Disciplinas/ 

outros 

Aprendizagens essenciais/Competências 

1
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 e

m
 t

o
d
o
s 

o
s 

n
ív

e
is

 d
e
 e

n
si

n
o
 

Desenvolvimento 

sustentável 

CN Compreender os impactes da exploração/transformação dos 

recursos naturais e propor medidas de redução dos mesmos e 

de promoção da sua sustentabilidade. 

Geo Compreender as relações entre a distribuição e o consumo 

dos diferentes tipos de recursos; 

Educação 

Ambiental 

CN Identificar medidas que diminuam os impactes das catástrofes 

de origem natural e de origem antrópica nos ecossistemas; 

Compreender a importância da recolha, do tratamento e da 

gestão sustentável de resíduos e propor medidas de redução 

de riscos. 

EV Conhecer e aplicar a metodologia do trabalho de projeto, 

para resolver problemas e tomar decisões fundamentadas; 

Conseguir organizar e planear as tarefas a executar; 

Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, 

descrever, avaliar e validar informação, de forma crítica e 

autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a 

sua credibilidade; 

2
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 p

e
lo

 m
e
n
o
s 

e
m

 2
 c

ic
lo

s)
 

Media Port Realizar exposições com vista à apresentação de um tema, à 

defesa de ideias, de comportamentos e de valores e à 

expressão de opiniões e pontos de vista. 

Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao 

destinatário e à finalidade no âmbito de géneros como: 

diário, memórias, comentário e resposta a questões de 

leitura. 

Hist Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia 

diversa, recolhendo e tratando a informação para a 

abordagem da realidade social numa perspetiva crítica. 

EV Saber selecionar, analisar e exprimir oralmente e/ou por 

escrito, ideias, explicando e justificando raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo a vocabulário e 

linguagem adequados, bem como as TIC. 

TIC Conhecer e utilizar as normas (relacionadas com direitos de 

autor, com propriedade intelectual e com licenciamento) 

relativas aos recursos e aos conteúdos que mobiliza nos seus 

trabalhos, combatendo o plágio; 
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Conhecer comportamentos que visam a proteção da 

privacidade; adotar comportamentos seguros na utilização 

de aplicações digitais; 

Identificar novos meios e aplicações que permitam a 

comunicação e a colaboração. 

Segurança 
Rodoviária 

FQ Concluir, através de atividades experimentais, sobre as 

características das imagens em espelhos planos, côncavos e 

convexos e com lentes convergentes e divergentes. 

Ed. Física Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e 

manutenção da condição física de uma forma autónoma no 

seu quotidiano. 

  

3
º 

(o
p
c
io

n
a
l)

 Voluntariado DTAA/ 

Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 
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9º ANO 

Grupo Domínio Disciplinas/ 

outros 

Aprendizagens essenciais/Competências 
1
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 e

m
 t

o
d
o
s 

o
s 

n
ív

e
is

 d
e
 e

n
si

n
o
 

Direitos Humanos 

Port 

Produzir textos orais, coesos e coerentes, orientados para a 

justificação de ideias e opiniões, para a sustentação de 

apreciações críticas e para a exposição de um tema, 

apresentados com fluência. 

Analisar e interpretar obras literárias portuguesas de 

diferentes géneros: Os Lusíadas, de Luís de Camões; um 

auto de Gil Vicente; nove poemas de oito autores; uma 

narrativa de autor português. (“A aia”) 

Hist 

Interpretar o primeiro conflito mundial à luz da rivalidade 

económica e do exacerbar dos nacionalismos. 

Identificar/aplicar os conceitos: Genocídio; Resistência; 

Holocausto. 

EMRC 
Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da 

pessoa humana 

Igualdade de 

Género 

Port 

Argumentar para defender e/ou refutar posições, 

conclusões ou propostas, em situações de debate de 

diversos pontos de vista. 

Hist 

Analisar as alterações políticas, sociais, económicas e 

geoestratégicas decorrentes da rutura que constituiu a I 

Guerra Mundial. 

Saúde 

CN 

Identificar determinantes do nível de saúde individual e 

comunitária; 

Compreender o modo como alguns distúrbios alimentares - 

anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar 

podem afetar o organismo humano. 

Ed. Física 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores 

associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 

desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade 

e a qualidade do meio ambiente. 

2
º 

O
b
ri

g
a
tó

ri
o
 

e
m

p
e
lo

 m
e
n
o
s 

e
m

 

2
 c

ic
lo

s 

Sexualidade CN 

Conhecer as funções dos órgãos dos sistemas reprodutores 

humanos; 

Analisar as vantagens e desvantagens dos diferentes 

métodos contracetivos. 

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/
mailto:aefcps@aefcps.pt


40 

 

Sítio: https://aefernandocasimiro.wordpress.com/ Email: aefcps@aefcps.pt 
  

 

3
º 

o
p
c
io

n
a
l 

Voluntariado 

DTAA/ 

Assembleias 

Escola, ano e 

turma/Parcerias 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e registá-la por meio de técnicas diversas. 
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