EECE – ANEXOS de II a V

INTRODUÇÃO
Apresentam-se neste documento EECE - ANEXOS os seguintes anexos,
disponíveis para consulta e que espelham algum do muito trabalho dinamizado e
realizado pela coordenadora para a implementação e avaliação da Estratégia ECE neste
Agrupamento de Nelas.

No ANEXO II (Ctrl+clique) apresentamos o levantamento atualizado dos Domínios
de Educação para a Cidadania na componente Cidadania e Desenvolvimento e nas
outras (diversas) disciplinas, por anos de escolaridade (do 5º ao 12º ano), em articulação
com as Aprendizagens Essenciais e o Perfil do Aluno para apoio à articulação curricular
(para implementação de possíveis DACs) e para concretização do despacho n.º 6605A/2021, de 6 de julho.
No ANEXO III (Ctrl+clique), deixamos, com base nos referidos referenciais, alguns
subsídios/recursos digitais, mais atualizados, que poderão ajudar nas diversas
planificações de atividades e projetos.
No ANEXO IV (Ctrl+clique) – LEVANTAMENTO do acervo documental da Biblioteca
Escolar relativo aos Domínios de Cidadania e Desenvolvimento.
No ANEXO V (Ctrl+clique) apresenta-se o Relatório de Avaliação da Estratégia de
Educação para a Cidadania na Escola (Agrupamento de Nelas) no ano letivo 2020-2021
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ANEXO_II –
DOMÍNIOS DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA – REFERÊNCIAS de
ARTICULAÇÃO CURRICULAR com as Aprendizagens Essenciais e com o
Perfil do Aluno, por anos de escolaridade para apoio a possíveis DACs
1. Domínios de Educação para a Cidadania - a trabalhar em cada nível, ciclo e anos de
escolaridade.

Nota1: No ensino secundário são obrigatórios os domínios do grupo 1, sendo opcionais os domínios do grupo 2 e 3.

2. Domínios de Educação para a Cidadania e sua articulação com as Aprendizagens
Essenciais e Perfil do Aluno a trabalhar em cada nível, ciclo e anos de escolaridade.
O despacho n.º 6605-A/2021, de 6 de julho e sua implementação
No ano letivo 2021/2022, através do despacho n.º 6605-A/2021, de 6 de julho a Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania torna-se um documento curricular, juntamente com o Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória e com as Aprendizagens Essenciais.
São revogados os demais documentos curriculares relativos às disciplinas do ensino básico e do ensino
secundário com aprendizagens essenciais definidas.
O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a 1 de setembro
de 2021/2022.
Para consubstanciar esta importante alteração foi elaborada uma ficha atualizada de levantamento dos
domínios da ENEC, tendo como vetores os três referenciais curriculares para articulação entre os domínios
da Estratégia Nacional da Cidadania, as Aprendizagens Essenciais a ter em conta em cada disciplina e Perfil
do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.
2
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FICHA de LEVANTAMENTO – Articulação entre Domínios de ENEC –
Aprendizagens Essenciais – Perfil do Aluno

Levantamento dos Domínios de Educação para a Cidadania na componente Cidadania e Desenvolvimento
e nas diversas disciplinas, por anos de escolaridade (do 5º ao 12º ano), para apoio à articulação curricular
(para implementação de possíveis DACs/Projetos), que se apresenta nas tabelas seguintes, atualizadas,
mostrando quais as disciplinas que têm domínios comuns da ENEC num determinado ano de escolaridade.
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3. LEVANTAMENTO DOS DOMÍNIOS DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA a trabalhar em
cada nível, ciclo e anos de escolaridade:

Pré-Escolar

3.1. Levantamento dos Domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar em cada
nível, ciclo e anos de escolaridade na disciplina de CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ou
em Projetos transversais e em apoio à articulação curricular - ano letivo 2021-2022.

1

2

Direitos Humanos
Domínios obrigatórios para todos
os ciclos e níveis de ensino

2.º CEB

1.º CEB

3

4

5

X2

Igualdade Género

X
X

X
X

Interculturalidade
Desenvolvimento
Sustentável

X

Educação
Ambiental

X

X

Saúde

X

X

X

X
X

X

X

X1

Media
Instituições e
Participação
Democrática

X

Literacia Financeira
e educação para o
consumo

X

Risco

7

8

9

Ensino
Secundário

10

X
X
X

11

X
X
X

X

X
X3

X

X
X
X
X

X
X

X

Segurança
Rodoviária

X

X

Empreendedorismo

Domínios Opcionais

Mundodo Trabalho

X

Segurança, Defesa
e Paz

X
X

X3

X

Bem‐estar animal

X

Voluntariado

Nº de DOMÍNIOS

12

X

X

X
X
X

Sexualidade
Domínios obrigatórios para dois ciclos do
ensino básico

6

3.º CEB

2

3

3

2

2

X

X

7

8

X

3

3

3

5

4

5

X1 – Alimentação e exercício físico
X2 – Solidariedade
X3 – Temas a desenvolver no 10º ano dos cursos profissionais
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3.2. Levantamento dos Domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar em cada
nível, ciclo e anos de escolaridade nas outras DISCIPLINAS ENVOLVIDAS como apoio à
articulação curricular - ano letivo 2021-2022.

Domínios Opcionais

Domínios obrigatórios para dois ciclos do
ensino básico

DOMÍNIOS

PréEscolar

Domínios obrigatórios para todos os
ciclos e níveis de ensino

A - PRÉ-ESCOLAR – 1º e 2º CICLOS (com as disciplinas intervenientes - 5º e 6º anos -em cada domínio)

1.º CEB
1º 2º 3º 4º 5º

Direitos Humanos

X

X

X

Igualdade Género

X

X

Interculturalidade

X

X

Desenvolvimento
Sustentável

X

X X

Educação
Ambiental

X

X

Saúde

X

X

X

2º CICLO
Disciplinas
Disciplinas
6º
HGP/Mat/Port
TIC/EMRC
Port/Ing./EF

X

HGP/Port/EMRC

X

Port./Ing.

CN/EcoEscolas
Port/Ing/TIC
CN/Port/Ing./
TIC/EF
Port/Ing./TIC/

X

HGP/Port/TIC

X

HGP/Ing/EF/TIC

X

CN/Port./Ing.
TIC/EF
CN

Sexualidade
Media
Instituições e
Participação
Democrática
Literacia Financeira
e educação para o
consumo
Risco

X

X
X
X

HGP/Port/Mat
TIC/EMRC
Port./EF/EMRC

HGP/Port.

X

HGP/Port/
DTurma

X

Mat?

X

Ing./TIC

X

TIC

X

HGP/Port/TIC

X

Ing/EF

X

Ing./EF

Mundo
do
Trabalho
Segurança, Defesa
e Paz

X

Ing.

X

HGP

X

HGP/TIC

X

Bem‐estar animal

X

Ing.

X

HGP/Port/Ing
TIC
Port

Voluntariado

X

DTurma/Ing.

X

Segurança
Rodoviária
Empreendedorismo

Nº de DOMÍNIOS

X

4

2 2 1 1 14

HGP/Port.

DTurma/Mat
EMRC

16

X – Domínios presentes nos programas curriculares disciplinares (Informação proveniente dos grupos de recrutamento, domínios por anos de escolaridade
e disciplinas – 30 de setembro de 2021).
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B - 3º CICLO (com as disciplinas intervenientes por ano e em cada domínio)

Domínios obrigatórios para todos os ciclos e níveis de ensino

DOMÍNIOS

3º CICLO
7º

Disciplinas

8º

Disciplinas

9º

Direitos Humanos

X

Port/Ing./EF/
ComArte

X

Port/Hist/EMRC
EF/TIC/EV-CArte

X

Port/Hist/Esp/EF
EMRC/EV-CArte

Igualdade Género

X

EF/EV/ComArte
Espanhol

X

Port/EMRC/EF/
EV-CArte

X

Hist/EMRC/EF

Interculturalidade

X

X

Port/Hist/Ing/Geog
EF/EV-CArte

X

Port/Ing/Esp/EF
EMRC/EV-CArte

Desenvolvimento
Sustentável

X

X

CN/Biol-Geol/Port/
Ing/EF/EV-CArte

X

Geog/EF/EV-CArte

Educação
Ambiental

X

Port/Ing/Fran/
Hist/EVComArte
CN/Biolog-Geol/
EF/Port/FisicoQuim/EV-CArte
Geog/Fran/EF
TIC/EV-ComArte

X

X

Hist/Geog/Fra/Esp
EF/EV-CArte

Saúde

X

Esp/Fran/EF/EVComArte

X

Port/Ing./Fra/Esp
Hist/Geog/CN/Biol
Biol-Geol/EMRC
FisicQuim/EV-Carte
Esp/Fra/Ing./Mat
EF/TIC/EV-Carte

X

X

EMRC/EF/EVComArte

X

Port/EMRC/EF

X

Ing/CN-Biol/GeolBiol/Mat/EF/EVCArte
Port/CN/Biol/Geol
EF/EV-CArte

X

Port

X

Port/Ing/Fra/Esp
Mat/EV-CArte

X

Hist/EV-CArte

X

Hist/EVComArte

X

Mat/EV-CArte

X

Hist/Fra/Esp/EVCArte

X

Mat/EVComArte

X

Esp/Fra/EV-CArte

X

EV-CArte

X

TIC

X
X

Geog

X
X

Ing/EV-CArte

Domínios obrigatórios para dois ciclos do
ensino básico

Sexualidade
Media
Instituições e
Participação
Democrática
Literacia Financeira
e educação para o
consumo
Risco
Segurança
Rodoviária
Empreendedorismo

Domínios Opcionais

Disciplinas

Mundo
do
Trabalho
Segurança, Defesa
e Paz

X

EV-ComARte

X
X

EV-CArte
EV-CArte

FisicoQuimica/Mat

Fra/Esp/EV-CArte

X

EMRC/EVComArte

X

EV-Carte/EMRC
TIC

X

EMRC/EV-CArte

Bem‐estar animal

X

EV-ComArte

X

EV-CArte

X

Fra/ESp/EV-Carte

Voluntariado

X

EF

X

EF

X

Ing/Fra/Esp/EF
EMRC

Nº de Domínios

15

15

17
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X – Domínios presentes nos programas curriculares disciplinares (Informação proveniente dos grupos de
recrutamento, domínios por anos de escolaridade – 30 de setembro de 2021).

C - SECUNDÁRIO
DOMÍNIOS

10º

Secundário/profissionais
Disciplinas
11º Disciplinas 12º Disciplinas

X

Port/Filos/Geog/
Esp/AIntegração

X

Port/Hist
Ing/AInteg

Igualdade Género

X

Port/EF/Filos

X

Port/Hist

Interculturalidade

x

Port/Filos/Ing/
Sociologia

X

Port/Hist/Ing.
Esp

X

Port/Ing

Desenvolvimento
Sustentável

x

Geog/Esp/FisQuím
Area Integração

X

X

CN-Biol/
Quimica
Geol/Biologia
Port/Hist/
Quimica/Mat
Mecatrónica

X

Ing/CNBiol/Esp
Bio-Geol/MatMacs/FisQui/AInt
Ing/Hist/FisQui/
BiolGeol/Mat/EF/
Geog/Esp/
Mecatrónica
Esp

Educação
Ambiental

X

X

Saúde

X

Port/FisQui/Mat/
GeomDescri/Bilgeol/AInteg/Design
Mecatró/Sociolog
Esp/Psicologia

X

Psicologia

Sexualidade

x

Port/Ing/Psicologia

X

Port/EMRC

X

Ciências-Biolo
Port/Psicolog

Media

x

Port/Ing/EF

X

Filos

X

Hist

Instituições e
Participação Democrática

x

X

Hist/Ing.

Literacia Financeira
e educação para
consumo
Risco

x

Filos/Port/EF/Geog
EMRC/AIntegr/Mat
Macs/Sociologia
Macs

x

Geog/Esp

Domínios obrigatórios para dois ciclos do
ensino básico

Domínios obrigatórios para todos os ciclos e níveis
de ensino

Direitos Humanos

o

X

Port/Hist/Ing/
EF/EMRC/Esp
AInteg/Design

X

Ing.

X

Geog/AIntegração

X

Segurança
Rodoviária

Domínios Opcionais

Empreendedorismo
Mundo do Trabalho

X

Filos/EF/Esp/AInteg

X

Ing/Esp

Segurança, Defesa
e Paz

x

Geog

X

Geograf

Bem‐estar animal

x

Filos

X

Geograf

Voluntariado

x

Ing/Geog

x

EMRC/Ing

Nº de DOMÍNIOS

15

13

9

X – Domínios presentes nos programas curriculares disciplinares (Informação proveniente dos grupos de recrutamento, domínios por anos de escolaridade
– 30 de setembro de 2021).
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3.3. Levantamento de Domínios de Educação para a Cidadania e Aprendizagens Essenciais nas disciplinas, como referências
de ARTICULAÇÃO CURRICULAR por anos de escolaridade e sua calendarização:
5º Ano

LEVANTAMENTO dos Domínios EECE e Aprendizagens Essenciais nas
disciplinas para possível Articulação Curricular DACs/Projetos

5º Ano
Domínios
Previstos

CiDes

Disciplinas/ Projetos
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS -Temas/Subtemas
HGP - Portugal nos séculos XIII e XIV - Caracterizar os modos de vida dos diversos grupos sociais
(clero, nobreza e povo); pág. 106-119
Matemática - Números e operações; Geometria e medida; Álgebra; Organização e tratamento de
dados
EMRC - Construir a Fraternidade
Port - Visionamento do trailer filme “A Caminho da Escola”; debate.

Direitos Humanos

TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Direitos de autor)
Inglês - Identificação pessoal – aceitar as diferenças.
Português - Visionamento do trailer filme “A Caminho da Escola”; debate.

Igualdade de Género

E. Física - Área dos Conhecimentos e das Atitudes e Valores
Interculturalidade

X

Calendarização
1º P

2ºp

3ºP

X

X
X

X

Possíveis
Parcerias

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

HGP - A passagem e fixação de povos na Península Ibérica, a abertura do mundo pelos descobrimentos X
no Portugal de quinhentos, as migrações, miscigenação, etc.
Os Romanos na Península Ibérica (Identificar aspetos da herança romana na Península
Ibérica)
Os Muçulmanos na Península Ibérica
Analisar o processo muçulmano de ocupação da Península Ibérica, reconhecendo a existência
de interações de conflito e de paz
Portugal nos séculos XV e XVI
As grandes viagens transatlânticas dos povos peninsulares
Referir o contributo das grandes viagens para o conhecimento de novas terras, povos e
culturas, nomeadamente as de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral e de Fernão de
Magalhães

x
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O Império Português do século XVI
▪ 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;
▪ Reconhecer o papel da missionação católica na expansão portuguesa;
Valorizar a diversidade cultural e o direito à diferença

Port. - Uma escola muito colorida: texto poético pág. 14
- Um sorriso de amizade pág. 34
- Desenvolvimento
Sustentável

- Educação Ambiental

X

X

EMRC - Viver Juntos
Ciências Naturais: A água, o ar, as rochas e o solo – materais terrestres. Unidade na diversidade de
seres vivos.
ECOESCOLA –
Português - O aniversário da Inês: texto narrativo pág. 5-51
- A Asinoterapia: texto informativo (notícia)- pág. 210
- S. Miguel, a Ilha Verde: texto descritivo/ roteiro – pág. 228
Inglês - Alimentação e tipos de alimentos
TIC - Criar e Inovar
Ciências Naturais: Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio.
Português - Jardim procura famílias para relação prolongada: notícia pág. 144
- Geocaching: texto informativo – pág. 184
- Mistérios da Escrita: texto poético – pág. 102
- O limpa-palavras: texto poético – pág. 103
Obra integral: A Vida Mágica da Sementinha
Obra integral: o Rapaz de Bronze
Inglês - Atividades de tempos livres

TIC - Criar e Inovar
E. Física - Área dos Conhecimentos, da Aptidão Física e das Atividades Físicas
Inglês - Hábitos de higiéne e rotina diária – responsabilidade e integridade
Português - O computador: texto poético – pág. 94
- A Asinoterapia: texto informativo (notícia) – pág. 210

- Saúde

TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Segurança)
E. Física - Área da Aptidão Física, que evidenciam a aptidão muscular e a aptidão
aeróbica
- Instituições e participação
democrática

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

HGP – Criação dos concelhos…

X
X
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Direção de Turma: Dotar os alunos de conhecimento e ferramentas que permitam a intervenção
cívica, a participação consciente na eleição do seu delegado de turma, participação na vida da escola
através de processos de representatividade.
Português - Princípios reguladores da interação verbal: cooperação e cortesia – pág. 20-21

- Literacia financeira e
educação para o consumo

X

Matemática?

- Segurança rodoviária

X

Inglês - Meios de Transporte

Risco
- Voluntariado

Mundo do trabalho
Segurança, Defesa e Paz

Bem-estar animal

X

X

Casas
comerciais
Bancos

E. Física - Área dos Conhecimentos e das Atividades Físicas

X

X

X
X

TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Segurança)
Direção de Turma: Campanhas de solidariedade.
Inglês - “Make a wish” - responsabilidade
Matemática - Números e operações; Geometria e medida; Álgebra; Organização e tratamento de
dados
EMRC ?Inglês - Profissões e ocupações - responsabilidade e cidadania

X
X
X
X

X

X

X

X

HGP - Tratado de Zamora (1143)/Tratado de Alcanizes (1297)/Tratado de Paz com Castela – AyllonSegóvia (1411)/Tratado de Tordesilhas (1494)/Tratado de Madrid (1668)
TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Segurança)

X

X

X

X

X

X

Inglês - “The secret life of pets” - responsabilidade

Escola
Segura

X

Julho 2019 // Atualizado em out2019// Atualizado em out2021
Coordenadora de EECE: Lúcia da Natividade Mendes Azevedo Ribeiro
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LEVANTAMENTO dos Domínios EECE e Aprendizagens Essenciais nas
disciplinas para possível Articulação Curricular DACs/Projetos

6º Ano
Domínios
Previstos

CiDes
- Igualdade de género

- Saúde
- Direitos humanos

X

X
X

Calendarização

Disciplinas/ Projetos
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS - Temas/Subtemas
Português - Sequência 0 - Malala: texto narrativo – pág. 22
E. Física - Área dos Conhecimentos e das Atitudes e Valores
EMRC - A Pessoa Humana
- A Partilha do Pão: a ameaça à justa distribuição dos bens
Ciências Naturais: Processos vitais comuns aos seres vivos
Agressões do meio e integridade do organismo
HGP _ Caracterizar os modos de vida dos diversos povos e grupos sociais.
Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações
entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis.
A sociedade portuguesa no século XVIII
A Revolução Francesa de 1789 e os seus reflexos em Portugal
As consequências da Revolução Liberal de 1820.
As medidas tomadas pelos liberais na educação e na justiça.
As medidas sociais e educativas tomadas durante a 1. a República.
A forma de atuação da polícia política no Estado Novo, reconhecendo nos meios utilizados o
desrespeito pelas liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos.
A existência de regimes com características ditatoriais onde diariamente são desrespeitados os
Direitos Humanos.
O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático. A Constituição de 1976 a consagração dos
direitos e liberdades fundamentais.
Português - Sequência 0 - Malala: texto narrativo – pág. 22
Matemática - Números e operações; Geometria e medida; Álgebra; Organização e tratamento de
dados.
TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Direitos de autor)
EMRC - A Pessoa Humana

1º P

2ºp

3ºP

X
X

X

X

Possíveis
Parcerias

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

Centro de
saúde
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Interculturalidade

- Instituições e participação
democrática

X

Inglês - Eu e o Mundo à minha volta - curiosidade; aceitar as diferenças culturais; tolerância;
nteligência emocional
Português - A bicicleta que tinha bigodes – pág. 44;
- Quando os passeios são mágicos: roteiro – pág. 68
- A cerejeira da Lua: texto narrativo – pág. 104
Obras de leitura obrigatória:
Ali Babá e os quarenta ladrões
Ulisses
HGP – Conhecer os órgãos de poder local e central do país e suas funções, apoiar a construção de
uma participação democrática.
Subdomínio 3 – O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático
3.2. As consequências do 25 de Abril de 1974
3.3. Os órgãos do poder democrático
Objetivo geral 3.: Conhecer os órgãos de poder democráticos
Objetivo geral 4.: Analisar algumas conquistas, dificuldades e desafios que Portugal enfrenta no
nosso tempo
Subdomínio 4 – Espaços em que Portugal se integra
Objetivo geral 1.: Conhecer a União Europeia (UE) como uma das organizações internacionais em
que Portugal se integra
Objetivo geral 2.: Conhecer outras organizações internacionais em que Portugal se integra.

X
X
X
X

X

EMRC - A Partilha do Pão: instituições nacionais e internacionais
Inglês - Roupas, calçado, acessórios e preços: -responsabilidade; autonomia intelectual /preparação
para a vida.
TIC - Criar e Inovar
Inglês - Hábitos de higiene e rotina diária : responsabilidade e integridade.
Português – Sequência A - “Dia Mundial da Água” - Texto publicitário e expressões

- Saúde

idiomáticas – Pág. 58 e 59
TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Segurança)

E. Física - Área da Aptidão Física, que evidenciam a aptidão muscular e a aptidão
aeróbica
- Sexualidade

X

Ciências Naturais
Caracteres sexuais primários de caracteres sexuais secundários
Desenvolvimento dos órgãos sexuais durante a puberdade;
Função que desempenham os órgãos do sistema reprodutor masculino e feminino
Ciclo menstrual e a existência de um período fértil.
Processo de fecundação e o processo de nidação
EMRC ?

Poder
local

X

X

Português - Sequência C - O respeito começa na infância – Pág. 136
Literacia Financeira e educação
para o consumo

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
x
X

X
X

Centro de
Saúde
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- Media
Risco

X
X

Segurança Rodoviária
- Segurança, defesa e paz

X

HGP – O mundo cada vez mais perto de nós.
Português – Sequência 0 -A entrevista (youtuber); - pág. 48-49
HGP – Sec. XVIII : Terramoto 1755. Portugal Hoje
Português - Sequência B “O capuchinho vermelho” Pág. 82 a 85
TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Segurança)
Inglês - Meios de Transporte: - responsabilidade; cidadania.

X
X
X

X

E. Física - Área dos Conhecimentos e das Atividades Físicas

X

X

X
X
X

HGP – Tratados: Tratado de Madrid (1668)/Convenção de Evoramonte (1834)/Revolução do 25 de
abril (1974)
Inglês - Serviços Públicos (Polícia, Bombeiros, Hospital): -responsabilidade; respeito pela autoridade;
cidadania

X

X

X

Bem‐estar animal
Desenvolvimento sustentável

X

X

X
X

Direção de Turma: Campanhas de solidariedade.
Matemática - Números e operações; Geometria e medida; Álgebra; Organização e tratamento de
dados
EMRC - A Partilha do Pão: assumir uma atitude de voluntariado e o valor da solidariedade.
Português - Sequência 0 - Cão alpinista: texto informativo (notícia) – pág. 56
HGP - Portugal hoje
Português – Sequência A - “Dia Mundial da Água” - Texto publicitário e expressões

X
X

X

X

TIC - Criar e Inovar
HGP - Subdomínio 5 – Lazer e património: A importância da preservação do Património. Localizar
àreas de proteção da natureza. Explicar a importância das áreas protegidas na preservação do
património ambiental. Identificar medidas de preservação do património. Identificar fatores
responsáveis por problemas ambientais que afetam o território nacional. Exemplificar ações a
empreender, no sentido de solucionar ou mitigar problemas ambientais que afetam o território
nacional, relacionando-os com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Inglês - Férias e viagens
TIC - Criar e Inovar

E. Física - Área dos Conhecimentos, da Aptidão Física e das Atividades Físicas
Mundo do trabalho

HGP - Subdomínio 3 – As atividades que desenvolvemos: A repartição das atividades económicas por
setores. A evolução da distribuição da população por setores de atividade em Portugal.

Proteção
Civil

X

X

idiomáticas – Pág. 58 e 59
Educação ambiental

X

TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Segurança)

Português - Sequência D - Sobrevivência no mar – Pág. 186 e 187
- Voluntariado

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

Julho 2019 // Atualizado em out2019// Atualizado em out2021
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LEVANTAMENTO dos Domínios EECE e Aprendizagens Essenciais nas
disciplinas para possível Articulação Curricular DACs/Projetos

7º Ano
Domínios
Previstos

CiDes
- Igualdade de Género

X

Calendarização

Disciplinas/ Projetos
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS -Temas/Subtemas
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.

1º P

2ºp

3ºP

X

X
X

X

Espanhol – Família: - Tipos de família
A casa: - Rotinas pessoais/Tarefas domésticas
- Educação para a Saúde

X

Sexualidade

- Interculturalidade

X

Espanhol – Alimentação - Hábitos alimentares
Francês - Higiene e saúde/ - alimentos e bebidas.
Educação Física - Aplicar regras de higiene
- Conhecer e interpretar fatores de saúde e riscos associados à prática das
atividades físicas e as condições de prática das mesmas.
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.
EMRC - Riqueza e Sentido dos Afetos: as mudanças na adolescência e o aumento da
responsabilidade pessoal (no Ser e no Agir).
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
- Aplicar regras de higiene
Educação Visual e Comunic´Arte - Figura humana.
Português - O Cavaleiro da Dinamarca, Sophia de Mello Breyner Andresen.( texto narrativo)
Inglês - Cultura britânica e americana (efemérides, monumentos, autores, figuras públicas).
Lugares a visitar. Viagens.
História - Mundo Muçulmano
Educação Física - Funções de árbitro/juiz nas diferentes modalidades
Educação Visual e Comunic´Arte - Enquadramento de objetos artisticos

Francês - A França, o rancês e os Franceses

Possíveis
Parcerias

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
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Desenvolvimento Sustentável

Ciências Naturais/Biologia e Geologia/Biologia - Ciência geológica e sustentabilidade da vida na
Terra.
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
Educação Visual e Comunic´Arte - Interpretação e comunicação.
Português - Texto não literário

X

X

X

Física e Química – Energia: Fontes de energia e transferências de energia
Direitos Humanos

Português - Mestre Finezas, Manuel da Fonseca ( texto narrativo)
Inglês - Comportamentos na escola: Bullying
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
Funções de árbitro/juiz nas diferentes modalidades
Conhecer os processos de controlo do esforço associados à prática das atividades físicas
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.

TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Direitos de autor)
Instituições e Participação
Democrática
Media
Educação Ambiental

História - Modelo de democracia ateniense do século V a. C. no seu pioneirismo e nos seus limites.
Educação Visual e Comunic´Arte - Apropriação e Reflexão: A importancia das imagens capazes de
veicular diferentes significados económicos,politicos,religiosos e ambientais.
Português - Textos não literários
Geografia 1A Terra: estudos e representações
3.1- Descrição da paisagem
3.2- Localização dos diferentes elementos da superficie terrestre
Francês – -Cidade:espaços e serviços

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

-Meteorologia: tempo e clima
- espaços físicos
- lugares e países
Educação Física - Aplicar regras de segurança
- Realizar percursos de nível elementar, utilizando técnicas de Orientação
Educação Visual e Comunic´Arte - Interpretação, Experimentação e Comunicação.

TIC - Criar e Inovar
Segurança, Defesa e Paz
Risco
Literacia Financeira e educação
para o consumo

EMRC - A Paz Universal
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.
TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Segurança)
Matemática - Proporcionalidade Direta. Percentagens.
Educação Visual e Comunic´Arte - Apropriação e Reflexão: A importancia das imagens capazes de
veicular diferentes significados económicos,politicos,religiosos e ambientais.

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Educação Física - Funções de árbitro/juiz nas diferentes modalidades
Voluntariado
Educação Visual e Comunic´Arte - Experimentação e Criação.
Empreendedorismo
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.
Bem-estar animal
Julho 2019// Atualizado em out2019// Atualizado em out2021
Coordenadora de EECE: Lúcia da Natividade Mendes Azevedo Ribeiro

X
X

X

X
X

LEVANTAMENTO dos Domínios EECE e Aprendizagens Essenciais nas
disciplinas para possível Articulação Curricular DACs/Projetos

8º Ano
Domínios
Previstos

Disciplinas/ Projetos

CiDes
1- Desenvolvimento
sustentável:
1.1-Pobreza e
desigualdades
1.2- Justiça social

X

2- Educação Ambiental para a
sustentabilidade: Alterações climáticas –
Biodiversidade

X

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS - Temas/Subtemas
Inglês - Soluções para problemas ambientais.
Ciências Naturais/Biologia e Geologia/Biologia - Gestão Sustentável dos Recursos
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
Educação Visual e Comunic´Arte - Interpretação e comunicação.
Português - Assobiando à vontade, Mário Dionísio

Calendarização
1º P

2ºp

Possíveis
Parcerias

3ºP

X
X

X

X

- Poesia

Português – Poesia
- Texto não literário
Espanhol - O meio envolvente
- Paisagens
- Lugares da cidade
Francês - Quotidiano ambiental:
- Paisagens
- A França, as regiões e o turismo
Inglês - Soluções para problemas ambientais
História - Arranque da revolução Industrial
Geografia - Atividades económicas
2.1- Recursos, processos e sustentabilidade
2.2- Agricultura, pesca, industria, serviços e turismo

X

X

X
X
X
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2.3- Impactes ambientais , sociais e económicos
Ciências Naturais /Biologia e Geologia /Biologia - Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas
Físico-Química – REAÇÕES QUÍMICAS
-Reações de combustão (efeito de estufa)
- Reações de ácido-base (chuvas ácidas)
SOM: -Deteção do som e espetro sonoro (Ruido e poluição)
EMRC - Ecologia e Valores
Educação Física - Aplicar regras de segurança
Educação Visual e Comunic´Arte - Interpretação, Experimentação e Comunicação

3- Sexualidade

Interculturalidade

X

Português – Poesia
EMRC - Amor Humano
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
- Aplicar regras de higiene
Educação Visual e Comunic´Arte - Figura humana.
Português - Aquilo que os olhos veem ou Adamastor, Manuel António Pina (texto dramático)
Inglês - Cultura britânica e americana (efemérides, monumentos, autores, figuras públicas).
História - Expansão e mudanças - XV E XVI
O Antigo Regime no século XVIII: propostas sociais e políticas na filosofia das Luzes
Geografia - População e Povoamento
1.1-Mobilidade e fluxos migratórios ( causas e consequências das migrações)
1.2-Diversidade cultural ( fatores de identidade cultural e de diferenciação da população)
1.3- Areas de fixação da população : urbanização e ruralidade ( modos de vida diferentes)
Educação Física - Funções de árbitro/juiz nas diferentes modalidades
Educação Visual e Comunic´Arte - Enquadramento de objetos artisticos

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
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Direitos Humanos

Português - Aquilo que os olhos veem ou Adamastor, Manuel António Pina (texto dramático);
- Diário de Anne Frank

X

X
X

- Vanessa vai à luta, Luísa Costa Gomes

História – Iluminismo
EMRC - Amor Humano
- A Liberddade
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
Funções de árbitro/juiz nas diferentes modalidades
Conhecer os processos de controlo do esforço associados à prática das atividades físicas
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.
TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Direitos de autor)

Igualdade Género

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Português - Vanessa vai à luta
- Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente
- Os Lusíadas, Luís de Camões

EMRC - Amor Humano
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.

Literacia Financeira e
Educação para o Consumo

Media

Francês -Vida económica: Compras, consumo e pubicidade
- O valor do dinheiro e formas de o ganhar
Espanhol - Vida económica: Compras, consumo e pubicidade
- Comércio
- Lojas, produtos
- Apresentar uma reclamação
Educação Visual e Comunic´Arte - Apropriação e Reflexão: A importancia das imagens capazes de
veicular diferentes significados económicos,politicos,religiosos e ambientais.
Inglês - Os Media e a Tecnologia.
Os computadores, a internet, telemóveis, redes sociais
Tipos de media
A imprensa britânica
Francês - Os jovens e os meios de comunicação social à distância
- As novas tecnologias
Espanhol - Meios de comunicação
- Novas tecnologias e uso do telemóvel
- Os jovens e os meios de comunicação social
- Televisão e jornais (notícias)

X

X

X

X

X
X

X
X
X
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Matemática - Organização e tratamento de dados

Saúde

Instituições e Participação
Democrática
Segurança, Defesa e Paz
Voluntariado
Empreendorismo
Mundo do Trabalho
Bem-estar animal

Medidas de localização; planeamento estatístico; tratamento de dados.
Educação Visual e Comunic´Arte - Linguagens cinematograficas.
Português - Texto jornalístico: comentário; entrevista; reportagem.
Espanhol -Bons e maus hábitos de saúde e alimentares
- Saúde e bem-estar
- Problemas e conselhos
Francês - Bons e maus hábitos de saúde e alimentares
- sintomas e doenças
Inglês - Hábitos alimentares saudáveis
Hábitos de vida saudável
Autoimagem
Matemática - Organização e tratamento de dados
Medidas de localização; planeamento estatístico; tratamento de dados.
Educação Física - Aplicar regras de higiene
- Conhecer e interpretar fatores de saúde e riscos associados à prática das
atividades físicas e as condições de prática das mesmas.
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.
TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Segurança)
Matemática – OTD
Educação Visual e Comunic´Arte - Apropriação e Reflexão: A importancia das imagens capazes de
veicular diferentes significados económicos,politicos,religiosos e ambientais.
EMRC - Amor Humano
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.
TIC - Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais (Segurança)
Educação Física - Funções de árbitro/juiz nas diferentes modalidades
Educação Visual e Comunic´Arte - Experimentação e Criação.
Educação Visual e Comunic´Arte - Experimentação e Criação.
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

Nota: Em Português, o âmbito do Projeto de leitura, os domínios de Educação para a Cidadania serão, também, integrados de acordo com as escolhas dos alunos.
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LEVANTAMENTO dos Domínios EECE e Aprendizagens Essenciais nas
disciplinas para possível Articulação Curricular DACs/Projetos

9º Ano
Domínios
Previstos

CiDes
Direitos Humanos

Instituições e
Participação Democrática

Mundo do Trabalho

X

X

X

Calendarização

Disciplinas/ Projetos
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS - Temas/Subtemas
História - A II Guerra Mundial: O.N.U.
Português - Auto da barca do Inferno, Gil Vicente, (texto dramático)
Espanhol - Solidariedade
- Ações e gestos solidários
- Problemas sociais
EMRC - A Dignidade da Pessoa Humana
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
Funções de árbitro/juiz nas diferentes modalidades
Conhecer os processos de controlo do esforço associados à prática das atividades físicas
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.
História - Portugal: do autoritarismo à democracia
Francês - Cooperação internacional: Instituições
Espanhol - Cooperação internacional:
- ONG
Educação Visual e Comunic´Arte - Apropriação e Reflexão: A importancia das imagens capazes de
veicular diferentes significados económicos,politicos,religiosos e ambientais.
Francês - Escolha da carreira:
- Prosseguimento de estudos
- Vida ativa: Profissões
Espanhol - Vida ativa
- Vocações e profissões
 Cursos
 Perfil profissional
 Vantagens / Desvantagens de diferentes profissões

1º P

2ºp

3ºP

X
X
X

X

Possíveis
Parcerias

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
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Igualdade Género

Educação Ambiental

Media
Desenvolvimento sustentável

Risco
Interculturalidade

Educação Visual e Comunic´Arte - Experimentação e Criação.
História - Transformações sociais e culturais verificadas na sociedade ocidental nos anos 60
EMRC - A Dignidade da Pessoa Humana
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
História – Globalização
Geografia - Ambiente e sociedade
1.1- Ambiente e desenvolvimento sustentável
1.2- Estratégias de preservação do património
1.3- Alterações do ambiente global
1.4- Grandes desafios ambientais
Francês - Qualidade de vida
Espanhol - Ambiente
- Comportamentos benéficos / prejudiciais para o meio ambiente
- Fenómenos e desastres naturais
Educação Física - Aplicar regras de segurança
- Realizar vias de nível elementar, utilizando técnicas de Escalada e Rapel
Educação Visual e Comunic´Arte - Interpretação, Experimentação e Comunicação
História - Analisar as dimensões da globalização (ex.: tecnologias de informação, comunicação )
Educação Visual e Comunic´Arte - Linguagens cinematograficas.
Geografia - Contrastes de desenvolvimento
1.1- Países desenvolvidos e países em desenvolvimento
1.2- Interdependencia entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento
1.3- Obstaculos ao desenvolvimento
1.4- Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
Educação Visual e Comunic´Arte - Interpretação e comunicação.
Geografia - Ambiente e sociedade
1.1Riscos e catrástofes naturais
1.2.
Alteração ao ambiente natural
Português - Os Lusíadas, Camões (texto narrativo)
Inglês - Spice up your life
Experiências enriquecedoras
Acampamentos de Verão na Europa
Erasmus
Espanhol - Portugal e Espanha

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
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Sexualidade

Saúde

Empreendorismo

Voluntariado

 Tópicos sobre os espanhóis
 Características pessoais
 Diferenças entre portugueses e espanhóis
EMRC - A Dignidade da Pessoa Humana
Educação Física - Funções de árbitro/juiz nas diferentes modalidades
Educação Visual e Comunic´Arte - Enquadramento de objetos artisticos
Português – Poesia
Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente
Os Lusíadas, Luís de Camões
Ciências Naturais/Biologia e Geologia/Biologia - Sistema reprodutor
Educação Física - Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
- Aplicar regras de higiene
Educação Visual e Comunic´Arte - Figura humana.
Inglês - Heal the World
Problemas de saúde
Organizações não Governamentais de saúde
Ciências Naturais/Biologia e Geologia/Biologia - Saúde e qualidade de vida
A promoção da Saúde
Matemática - OTD e Histogramas
Educação Física - Aplicar regras de higiene
- Conhecer e interpretar fatores de saúde e riscos associados à prática das
atividades físicas e as condições de prática das mesmas
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.
Inglês - The Evolution of Technology
O avanço da tecnologia
Novas invenções
Jovens promissores
Educação Visual e Comunic´Arte - Experimentação e Criação.
Inglês - Make a difference
Voluntariado
Organizações
EMRC - A Dignidade da Pessoa Humana
Educação Física - Funções de árbitro/juiz nas diferentes modalidades
Francês – ONGs
Espanhol - Cooperação internacional
- ONGs

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

x

X
X

X

X

X

X
X
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Segurança Rodoviária
Segurança, Defesa e Paz
Literacia Financeira e educação
para o consumo
Bem-estar animal

Fisico-Química - Comportamentos adequados enquanto passageiros.
Distância de segurança: Comportamentos adequados enquanto condutor.
Matemática - Funções – Proporcionalidade inversa
EMRC - A Dignidade da Pessoa Humana
Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.
Educação Visual e Comunic´Arte - Apropriação e Reflexão: A importancia das imagens capazes de
veicular diferentes significados económicos,politicos,religiosos e ambientais.

X

Educação Visual e Comunic´Arte – Em todos os temas.
Francês - Cooperação internacional
Espanhol - Cooperação internacional
- ONGs

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

Nota: Em Português, no âmbito do Projeto de leitura, os domínios de Educação para a Cidadania serão, também, integrados de acordo com as escolhas dos alunos.
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LEVANTAMENTO dos Domínios EECE e Aprendizagens Essenciais nas
disciplinas para possível Articulação Curricular DACs/Projetos

10º Ano /10º Ano Profissionais
Domínios
Previstos

CiDes
- Instituições e Participação
Democrática

- Educação Ambiental
- Educação Ambiental (Prof.)

X

X

Calendarização

Disciplinas/ Projetos
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS - Temas/Subtemas
Filosofia - Ética, direito e politica – liberdade e justiça social; igualdade e diferenças; justiça e
equidade.
Área de Integração – M1 - Tema 2.3. A construção da democracia
M1 - Tema 7.3 O papel das organizações internacionais
Educação Física – Organização das Federações, Associações e Clubes
EMRC – A Partilha do pão: instituições nacionais e internacionais
Geografia - Portugal , um espaço de relação
- A integração de Portugal na UE
- no mundo
Português - Crónica de D.João I , Fernão Lopes ( importância da consciência nacional )
Matemática – MACS - - Métodos de apoio à decisão
Teoria matemática das eleições
- Organização e tratamento de dados
Medidas de localização; planeamento estatístico; tratamento de dados.
Filosofia - Ética, direito e política – liberdade e justiça social; igualdade e diferenças; justiça e
equidade.
Sociologia - M3 – Viver em Sociedade
Física e Química - Reações químicas: Reações fotoquímicas na atmosfera
- Energia e correntes elétricas
Profissionais - Indução eletromagnética
Área de Integração – Homem – Natureza: uma relação sustentável?
Design Gráfico –“ A Imagem”
Geometria Descritiva – Normalização referente ao desenho geométrico
Mat – Produção e Consumo Sustentáveis Funções: Reconhecer, representar e interpretar
graficamente funções reais de variável real e usá-las na resolução de problemas.
Biologia/Geologia – Interações entre os subsistemas terrestres

1º P

2ºp

Possíveis
Parcerias

3ºP

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
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- Intervenções antrópicas que podem interferirna dinâmica dos ecossistemas
Português – Lírica Trovadoresca ( Cantigas de Amigo)
- Camões Lírico
Mecatrónica - VI – Energia: A - Recursos energéticos C - Sustentabilidade energética
Área de Integração - M2 - Tema 3.3. Homem-natureza: uma relação sustentável?
Sociologia - M4 – A Sociedade Contemporânea

- Interculturalidade

- Mundo Trabalho

Desenvolvimento Sustentável

Direitos humanos

X

X

Português
- Os Lusíadas, Luís de Camões
Inglês - 10º(CCH) - Um Mundo de Muitas Línguas: - Cyber friends, Internet, música,
intercâmbios, programas comunitários
10º Módulo 2(C. P) Um mundo de muitas línguas: - O contacto com outras línguas,
experiências e culturas; mobilidade, juventude e línguas; a língua inglesa num mundo global.
Filosofia - Valores e valoração.
A dimensão ético-politica-análise e compreensão da experiência convivencial: Aplicar (o
subjetivismo, relativismo e objetivismo) na discusão de problemas inerentes às sociedades
multiculturais.
Sociologia - M2 – Sociedade e Indivíduo
Filosofia - Temas/ problemas da cultura cientifico-tecnológica: Problemas éticos e politicos do
impacto da tecnociência no mundo do trabalho
Área de Integração – Empreendedorismo
Educação Física – Vida de um atleta de alta competição( influência dos fatores condicionantes)
Espanhol - Trabalhar no futuro:- Trabalho – Profissões – Capacidades
Área de Integração: M1 - Tema 6.1. O trabalho, sua evolução e estatuto do Ocidente
M3 - Tema 2.2 A construção do social
Geografia – Os recursos naturais de que a população dispõe: Usos, limites e potencialidades
- Do subsolo
- Energéticos (Radiação sola)
- Climáticos
Espanhol - A alimentação - Alimentação sustentável

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

Física e Química - Energia e correntes elétricas - Transferências de energia como calor num coletor
solar - Radiação e potência elétrica de um painel fotovoltaico
Profissionais - Energia envolvida numa reação química
Área de Integração - M1 – Tema 7.3. O papel das organizações internacionais

X

Português

X

- Farsa de Inês Pereira, Gil vicente ( texto dramático)

X

X
X

X
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Igualdade de género

Risco

Literacia Financeira e
Educação para o Consumo

Media
Media

Sexualidade

Filosofia - A dimensão discursiva do trabalho Filosófico.
Temas/ problemas do mundo contemporâneo.
Geografia - Portugal, um espaço de relação
- A integração de Portugal na UE
-no mundo
Espanhol - Experiências de vida - Os jovens e a intervenção social
Área de Integração - M1 - Tema 6.1. O trabalho, sua evolução e estatuto do Ocidente

X

Português

X

- Poesia trovadoresca
- Farsa de Inês Pereira,Gil vicente
Educação Física – Histórias sobre desigualdade salarial no mundo do desporto
Filosofia - Temas/ problemas do mundo contemporâneo. A condição da mulher em diferentes
sociedades.
Geografia _Os recursos hídricos
.Principais problemas na utilização da água
. Recursos Piscatórios
- Política Comum de Pescas
- Gestão e valorização do litoral e do espaço marítimo: Problemas
Espanhol - Os amigos - Impacto das redes sociais
MACs - Modelos Financeiros
Impostos e inflação; Aplicações financeiras; Tarifários.

Inglês - (CHH) -Os Media e a Comunicação Global
A Internet e a comunicação global, a comunicação e a ética
Inglês - Módulo 4 e 9 (C. Prof) Os Media e a Comunicação Global
- A evolução dos média, Internet e comunicação global, comunicação e ética
Educação Física – O mercado financeiro do desporto profissional
- Video Arbitro
Português - Crónica de D.João I , Fernão Lopes ( notícia, reportagem, entrevista …)

Inglês - Os Jovens na era Global:- Os jovens de hoje e do futuro
Inglês - Módulo 5 - C. Profissional - Os Jovens na era Global :- Os jovens de hoje e do futuro
Português - Lírica Trovadoresca;
-Farsa de Inês Pereira, Gil Vicente;

X
X

X
X

X
X
X
x

x

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
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-Camões lírico;
- Os Lusíadas; Luís de Camões
Psicologia - Desenvolvimento da sexualidade
Saúde

Segurança, defesa e paz
- Voluntariado
Bem-estar animal

X

Espanhol - A saúde e os vícios: - Tabaco – Álcool - Outras drogas
Psicologia - Saúde Mental/ e Prevenção da Violência
Geografia - Portugal, um espaço de relação
- A integração de Portugal na UE
-no mundo
Inglês – Os jovens na era global – ação social e voluntariado
Geografia - Portugal, um espaço de relação no mundo
Filosofia - Temas /problemas do mundo contemporâneo - a ética animal

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

Nota: Em Português, no âmbito do Projeto de leitura, os domínios de Educação para a Cidadania serão, também, integrados de acordo com as escolhas dos alunos.
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LEVANTAMENTO dos Domínios EECE e Aprendizagens Essenciais nas
disciplinas para possível Articulação Curricular DACs/Projetos

11º Ano (+ Profissionais)
Domínios
Previstos

CiDes
Direitos Humanos

Desenvolvimento Sustentável
Desenvolvimento Sustentável

Educação ambiental

X

X

Calendarização

Disciplinas/ Projetos
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS - Temas/Subtemas
Português - Sermão de Santo António aos Peixes, Padre António Vieira
- Discurso político
Inglês - Um Mundo de Muitas Culturas (Reading the World)
- A sociedade multicultural, movimentos e organizações de ação social e voluntariado.
História – Iluminismo
Área de Integração –M4 - Tema 2.1 Estrutura familiar e a dinâmica social
Educação Física – Desporto como forma de eliminação das barreiras, entre raças, etniase de género
Design Gráfico – “ O Cartaz”
EMRC - A Civilização do Amor
Espanhol - Cidadãos europeus: - Cidadania - Direitos/Deveres
Inglês O Mundo à Nossa Volta (CCH) + Módulo 6 (CProf)
Questões demográficas
Questões de bioética
Ciências Naturais/Biologia e Geologia/Biologia
Exploração sustentada de recursos geológicos
Fisico Química Comparar reações químicas do ponto de vista da química verde, avaliando as
implicações na sustentabilidade social, económica e ambiental.
Área de Integração –M3 - Tema 7.2. Um desafio global: o desenvolvimento sustentável
Mat – Reconhecer, interpretar graficamente funções… usá-las na resolução de problemas
Espanhol - Viver na cidade: - Problemas das cidades - Cidades inteligentes /sustentáveis
MACs - - Modelos populacionais
Modelo linear: Identificar uma função e interpretar uma sua representação gráfica;
compreender modelos contínuos de crescimento populacional; tirar partido da tecnologia para
resolver problemas.
Inglês - O Mundo à Nossa Volta (CCH) + Módulo 6 (CProf)
Ameaças ao ambiente

1º P

2ºp

Possíveis
Parcerias

3ºP

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
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Educação ambiental

Literacia
financeira
educação para o consumo

e

Literacia
financeira
educação para o consumo

e

Interculturalidade

Empreendedorismo

X

História - Arranque da revolução Industrial
Fisico Química - Reações de ácido-base (chuvas ácidas). Interpretar a acidez da chuva normal e a
formação de chuvas ácidas, explicando algumas das suas consequências ambientais. Pesquisar,
numa perspetiva intra e interdisciplinar, formas de minimizar a chuva ácida, a nível pessoal, social
e industrial, e comunicar as conclusões.

X
X

Biologia /Geologia – Rochas Sedimentares
Mat – Modelos de Crescimento
Sucessões: Resolver problemas envolvendo progressões aritméticas e geométricas
Educação Física – Desportos de exploração da natureza, regras e principios orientadores.
Geografia - A rede urbana e as novas relações cidade-campo- Problemas urbano
- Os espaços organizados pela população. - Agricultura portuguesa e a PAC
- A valorização ambiental em Portugal e a Política Ambiental Comunitária
. Problemas urbanos . Os transportes e as comunicações e a qualidade de vida da
população
Espanhol - Meio Ambiente: - Problemas ambientais - Espécies em perigo de extinção
- Medidas de proteção do ambiente
Mecatrónica - VI – Energia: A - Recursos energéticos C - Sustentabilidade energética

X
X

X
X

X

X

X
X
X

Inglês - O Jovem e o Consumo
Hábitos de consumo;
Publicidade e marketing;
Defesa do consumidor;
Ética da produção e comercialização de bens.
Inglês - Módulo 7 - (C. Prof) - Os jovens e o consumo:
Hábitos de consumo
Publicidade e Marketing
Defesa do consumidor
Português - Sermão de Santo António aos Peixes, Padre António Vieira
Inglês - Um Mundo de Muitas Culturas
A diversidade de culturas de expressão inglesa
História - O Antigo Regime no século XVIII: propostas sociais e políticas na filosofia das Luzes
Espanhol – Festas: - Festas populares/ familiares - Festas de interesse turístico internacional em
Espanha
Geografia - As áreas rurais em mudança: -Novas oportunidades para as áreas rurais

X

X

X
X
X
X

X
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Media
Segurança, Defesa e Paz
Bem‐estar animal
Sexualidade

Saúde
O mundo do trabalho
O mundo do trabalho

Voluntariado
Voluntariado

Área de Integração - M4 - Tema 6.2. O desenvolvimento de novas atitudes no mundo do trabalho
e no emprego: o empreendedorismo
Filosofia - A sociedade da informação- Perspetivas e conceitos essenciais associados ao
desenvolvimento das tecnologias da informação.
Geografia - A integração de Portugal na União Europeia: novos desafios, novas oportunidades
Geografia - As áreas rurais em Mudança: - Reformas da PAC
EMRC - Amor e Sexualidade
Português - - Frei Luís de Sousa, Almeida Garrett
- Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco

X
X
X
X
X
X

Espanhol – Saúde: - Doenças - Higiene e Tratamentos
Inglês - O Mundo do Trabalho:
O mundo do trabalho em mudança; O jovem perante as mudanças.
Inglês- Módulo 8(C. Prof) O mundo do trabalho em mudança:
Flexibilização
Formação ao longo da vida
Diversidade de percursos
Espanhol - Mundo laboral: - Trabalho - Profissões do futuro
EMRC - A Civilização do Amor.
Inglês - Um Mundo de Muitas Culturas
A sociedade multicultural, movimentos e organizações de ação social e voluntariado.

X
X

X

X
X

X

- O Mundo à nossa Volta (CCH)+Módulo 6 (CProf)
Intervenção cívica e solidária
Nota: Em Português, no âmbito do Projeto de leitura, os domínios de Educação para a Cidadania serão, também, integrados de acordo com as escolhas dos alunos.
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LEVANTAMENTO dos Domínios EECE e Aprendizagens Essenciais nas
disciplinas para possível Articulação Curricular DACs/Projetos

12º Ano
Domínios
Previstos

CiDes
Igualdade de género
Media
Desenvolvimento Sustentável

Educação ambiental

Interculturalidade

X
X

Calendarização

Disciplinas/ Projetos
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS Temas/Subtemas

1º P

2ºp

Português - “ Sempre é uma companhia”, Manuel da Fonseca (texto narrativo)
-Poetas contemporâneos
História - Transformações sociais e culturais verificadas na sociedade ocidental nos anos 60
História - Analisar as dimensões da globalização (ex.: tecnologias de informação, comunicação );

X

Ciências Naturais/Biologia e Geologia/Biologia - Crescimento da população humana e
sustentabilidade
Química - A reciclagem de metais
- Combustíveis alternativos e algumas alternativas aos combustíveis

X

Possíveis
Parcerias

3ºP

X
X
X

X
X

Português - Alberto Caeiro, Fernando Pessoa
- O Ano da Morte de Ricardo Reis, José Saramago ( texto narrativo)
História - Globalização
Ciências Naturais/Biologia e Geologia/Biologia - Poluição e degradação de recursos
Mecatrónica - VI – Energia: A - Recursos energéticos C - Sustentabilidade energética
Química - Polímeros sintéticos e a indústria dos polímeros
Matemática - – Produção e Consumo Sustentáveis - Funções: Reconhecer, representar e interpretar
graficamente funções reais de variável real e usá-las na resolução de problemas.

X

Português - Ricardo Reis, Fernando Pessoa
- Mensagem, Fernando Pessoa
Inglês
- Cidadania e Multiculturalismo
A Declaração Universal dos Direitos do Homem
Conviver com a diversidade

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

31

Domínios de Educação para a Cidadania – Referências de ARTICULAÇÃO CURRICULAR por anos de escolaridade
Direitos Humanos

Instituições e Participação
Democrática

Sexualidade

Saúde

Português
- “ Sempre é uma companhia”, Manuel da Fonseca ( texto narrativo)
Inglês - Cidadania e Multiculturalismo
A Declaração Universal dos Direitos do Homem; Conviver com a diversidade.
História - A II Guerra Mundial: O.N.U.
Área de Integração - M5 - Tema 6.3. As organizações do trabalho

X

X
X

Inglês

- Democracia na Era Global
Tendências nas sociedades democráticas
Democracia em mudança
História - Portugal: do autoritarismo à democracia
Ciências / Biologia - Reprodução e manipulação da fertilidade
Português - Os Maias, Eça de Queirós
-José Saramago
Psicologia - Desenvolvimento da sexualidade Maternidade e Paternidade
Psicologia - Saúde Mental/ e Prevenção da Violência

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

Julho 2019// Atualizado out2019// Atualizado em out2021
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ANEXO – III - ÁREAS TEMÁTICAS E RECURSOS DIGITAIS DO PRÉ-ESCOLAR AO ENSINO SECUNDÁRIO
com base nos referenciais de apoio e outra bibliografia

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
- Áreas Temáticas e Recursos digitais
Informação: A tabela seguinte apresenta os grupos e as áreas temáticas referenciadas no documento
“Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania” e na legislação em vigor. A tabela apresenta
ainda uma coluna com os temas e subtemas de cada área temática com os sites onde se podem encontrar os recursos /materiais de apoio. O 1º grupo é o
considerado obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade. Os temas do 2º grupo terão de ser tratados em pelo menos 2 ciclos do ensino básico e os
temas do 3º grupo são opcionais, aplicáveis em qualquer ano.
É apenas um subsídio/recurso, ainda que incompleto, elaborado pela coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola, que pode ajudar
na preparação da planificação dos temas/projetos/atividades.

1º
Grupo

Áreas
temáticas/D
omínios
Direitos
Humanos

TEMAS

Carta do Conselho da Europa sobre
Educação para a Cidadania Democrática
e para os Direitos Humanos
Declaração Universal dos Direitos
Humanos (DUDH) "

SUBTEMAS

Sites com recursos

http://www.dge.mec.pt/educacaopara-os-direitos-humanos
http://www.dge.mec.pt/educacaopara-os-direitos-humanos
http://www.dge.mec.pt/sites/defa
ult/files/ECidadania/educacao_Dir
eitos_Humanos/documentos/refer
encias_manual_para_o_combate_
do_discurso_de_odio_online.pdf
Agrupamento de Escolas de Nelas
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Igualdade de
http://www.dge.mec.pt/educacaogénero
para-igualdade-de-genero
http://www.dge.mec.pt/document
os-nacionais-de-referencia

Interculturali
dade

Ciganos/Refugiados/Migrações…

Desenvolvime
nto
sustentável

I – Desenvolvimento

II - Interdependências e
globalização

https://www.cig.gov.pt/wpcontent/uploads/2013/12/guiao_e
duca_2ciclo.pdf Guião de
Educação Género e cidadania
https://www.cig.gov.pt/wpcontent/uploads/2017/07/AF_CIG_
FactSheet.pdf - Igualdade de
género em Portugal – indicadores
chave 2017
http://www.dge.mec.pt/educacaointercultural

1.Perspetivas e conceitos
essenciais associados ao
desenvolvimento
2. Cooperação internacional
3.Diversidade cultural e visões do
mundo
4.Visões de futuro, alternativas e
transformação social
1. Interdependências e relação
dialética entre o global e o local

http://www.dge.mec.pt/noticias/e
ducacao-paracidadania/referencial-deeducacao-para-odesenvolvimento-educacao-preescolar
http://www.dge.mec.pt/sites/defa
ult/files/ECidadania/educacao_des
envolvimento/Documentos/refere
ncial_de_educacao_para_o_desen
volvimento.pdf
Agrupamento de Escolas de Nelas

4

Domínios de Educação para a Cidadania – Referências de ARTICULAÇÃO CURRICULAR por anos de escolaridade
2. Globalização e crescente
complexidade das sociedades
http://www.dge.mec.pt/sites/defa
III - Pobreza e desigualdades
humanas
ult/files/ECidadania/educacao_des
3. Transnacionalização e
envolvimento/Documentos/refere
governação à escala global
ncial_de_educacao_para_o_desen
volvimento.pdf
1.Enriquecimento e
empobrecimento
IV - Justiça social
2.Desigualdades, pobreza e
exclusão social
3.Luta contra as desigualdades, a
pobreza e a exclusão social
V - Cidadania global
1.Direitos, deveres e
responsabilidades
2.Bem comum e coesão social e
territorial
VI - Paz
3.Construção da justiça social
1. A comunidade planetária
2. Construção de uma sociedade
mundial justa e sustentável
3. Participação e
corresponsabilidade
1. Construção da paz
2. Situações de insegurança,
violência, guerra e ausência de
paz
3. Paz, direitos humanos,
democracia e desenvolvimento
Agrupamento de Escolas de Nelas
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Educação
I - Sustentabilidade, Ética e
A - Pilares da Sustentabilidade
http://www.dge.mec.pt/sites/defa
ambiental
Cidadania
B - Ética e Cidadania
ult/files/ECidadania/Educacao_Am
para a
C - Responsabilidade
biental/documentos/reas_consulta
sustentabilida
Intergeracional
_publica.pdf
de
D - Redução da Pobreza
II - Produção e Consumo
http://www.dge.mec.pt/educacaoA - Resíduos
Sustentáveis
ambiental-para-sustentabilidade
B - Economia Verde
C - Rotulagem (bens e serviços)
D - Modos de produção
sustentáveis
III - Território e Paisagem
E - Qualidade de vida

IV - Alterações Climáticas

A – Litoral
B – Paisagem
C - Dinâmicas territoriais
D - Objetivos de Qualidade de
Paisagem

V – Biodiversidade

A - Causas das alterações climáticas
B - Impactes das alterações
climáticas
C - Adaptação às alterações
climáticas
D - Mitigação às alterações
climáticas

VI – Energia

A - A importância da
Biodiversidade
B - Biodiversidade enquanto
recurso
Agrupamento de Escolas de Nelas
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C - Principais ameaças à
Biodiversidade
D – Estratégia para a conservação
VII – Água
da Biodiversidade
A - Recursos energéticos
B - Problemas energéticos do
mundo atual
C - Sustentabilidade energética
D - Mobilidade sustentável
VIII - Solos

Educação para
a Saúde

I - Saúde Mental/ e Prevenção da
Violência

A - Importância da água para a vida
na Terra
B - Problemáticas ambientais
associadas à água doce
C - Literacia dos oceanos
D - Gestão Sustentável dos Recurso
Hídricos
A - Solo enquanto recurso
B - Uso e Abuso
C - Mitigação e adaptação
NÃO(2ºC)
1. Identidade
2. Pertença
3. Comunicação
4. Emoções
5. Autonomia
6. Interação
7. Risco
8. Proteção

http://www.dge.mec.pt/educacaopara-saude
http://dge.mec.pt/sites/default/fil
es/Esaude/referencial_educacao_s
aude_novo.pdf

Agrupamento de Escolas de Nelas
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9. Violência
http://www.dge.mec.pt/sites/defa
10. Escolhas, desafios e perdas
ult/files/Esaude/referencial_educa
11. Valores
cao_saude_original_4julho2017_h
12. Resiliência
orizontal.pdf
II - Educação Alimentar

III - Atividade Física

1. Alimentação e influências
socioculturais
2. Alimentação, nutrição e saúde
3. Alimentação e escolhas
individuais
4. O Ciclo do alimento – do
produtor ao consumidor
5. Ambiente e alimentação
6. Compra e preparação de
alimentos
7. Direito à alimentação e
segurança alimentar
8. Alimentação em meio escolar
1. Comportamento sedentário
2. Atividade física e desportiva

IV - Comportamentos Aditivos e
Dependências

V - Afetos e Educação para a
Sexualidade

1. Comportamentos aditivos e
dependências (CAD)
2. Tabaco
3. Álcool
4. Outras substâncias psicoativas
(SPA) 5. Outras adições sem
substância

http://www.dge.mec.pt/sites/defa
ult/files/Esaude/violenciacontexto
escolar.pdf
https://www.dgs.pt/ficheiros-deupload-3/programas-nacionaisprioritarios-saude-mental-pdf.aspx
http://www.dge.mec.pt/sites/defa
ult/files/Esaude/educacao_aliment
ar_em_meio_escolar.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/defa
ult/files/Esaude/referencial_alergia
s_alimentares.pdf
http://www.dge.mec.pt/seguranca
-alimentar-para-os-mais-novos
https://alimentacaosaudavel.dgs.p
t/
http://www.dge.mec.pt/comporta
mentos-aditivos-e-dependencias
http://www.dge.mec.pt/sites/defa
ult/files/Esaude/consumospa_prev
encaomeioescolar.pdf

1. Identidade e Género
Agrupamento de Escolas de Nelas
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2. Relações afetivas
http://www.dge.mec.pt/afetos-e3. Valores
educacao-para-sexualidade
4. Desenvolvimento da sexualidade http://www.dge.mec.pt/sites/defa
5. Maternidade e Paternidade
ult/files/Esaude/a_sexualidade_hu
6. Direitos sexuais e reprodutivos
mana.pdf
Educar para os valores
http://www.dge.mec.pt/sites/defa
ult/files/Esaude/ebookled.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/defa
ult/files/Esaude/guia_adoles_ser.p
df
…

2º
Grupo

ÁREAS
TEMÁTICAS/
Domínios
Media

TEMAS

Comunicar e informar

Compreender o mundo atual

SUBTEMAS

1. - Situações de comunicação
2. - Problemas de comunicação
3. - História da comunicação
4. - Comunicar e informar
5.- Meios de informação
1.- O que se passa no mundo
2.- Jornalismos - Vida e opinião públicas

Sites com recursos

http://www.dge.mec.pt/educacaopara-os-media
http://www.dge.mec.pt/sites/defaul
t/files/ficheiros/referencial_educaca
o_media_2014.pdf
Pág.12 a 14
Agrupamento de Escolas de Nelas
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Tipos de media
1.- Ferramenta e cultura
2.- Linguagens dos media
3.- Acesso e práticas de uso
As TIC e os ecrãs

1.- Tecnologia
2.- Tecnologias de informação e
comunicação
3.- Tipos de ecrãs
4.- Sociedade multiecrãs

As redes digitais
1.- Viver em rede / fazer rede
2.- Riscos de ser enredado
3.- Cyberbullying e Sexting
Entretenimento e espetáculo

Publicidade e marcas

1.- Negócio vs. Criação
2.- Heróis, “vedetas”, fãs e cultos
3.- Material promocional
(merchandising)

Produção e indústria
/profissionais e empresas

1.- Media e publicidade
2.- Artes da sedução

Audiências, públicos e
consumos

1.- Empresas e grupos de Media
2.- Profissionais dos Media

Liberdade e ética, direitos e
deveres
Os media como construção
social

1.- Consumos de Media
2. - Quem e por que (se) mede
1. - Liberdade de informação e de
expressão
2.- Direitos e deveres
Agrupamento de Escolas de Nelas
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Nós e os Media

1.- Representações do mundo
2.- Efeitos, impactos e riscos
1.- Participar nos/pelos Media
2.- Produzir conteúdos/ mensagens

Instituições e
participação
democrática

https://recursos.portoeditora.pt/rec
urso?id=2329007 – Papel da sociedade civil
na democracia –Instituições da sociedade civil…

http://repositorio.ispa.pt/bitstream/
10400.12/2993/1/1993_3_325.pdf

---Dimensão
europeia da
Educação

----1.Portugal, a Europa e o
Mundo

- Diversidade e unidade europeia
- Portugal e os portugueses na Europa e
no Mundo
- Representação de Portugal nas
organizações internacionais

2. Processo de construção da
unidade europeia

- Fundação e consolidação da União
Europeia
- Aprofundamento da integração
europeia a partir de meados da década
de 80 do século XX

3. Desafios europeus da
atualidade

- Educação, Participação e Democracia: Valores
e Práticas na Instituição Escolar
--------

http://www.dge.mec.pt/sites/default/fil
es/ECidadania/Dimensao_Europeia_Edu
cacao/referencial_dimensao_europeia.
pdf
Ver temas, subtemas e objetivos pág.
11 a 13.

- A caminho de uma Europa sem
fronteiras: o Espaço Económico
Europeu e o Espaço Schengen
- Construção da cidadania europeia
- Estratégia Europa 2020
- Programa Europa para os Cidadãos
2014-2020
Agrupamento de Escolas de Nelas
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- A mobilidade na UE: o papel da Escola
Literacia
Planeamento e Gestão do
Necessidades e Desejos
http://www.dge.mec.pt/educacaofinanceira e
Orçamento
Despesas e Rendimentos
financeira
Risco e Incerteza
Planeamento
https://www.dge.mec.pt/sites/defa
ult/files/ECidadania/Referenciais/ref
Sistema e Produtos
Meios de Pagamento
erencial_de_educacao_financeira_fi
Financeiros Básicos
Contas Bancárias
nal_versao_port.pdf
Empréstimos
Pág. 10 a 13; 25 a 27
Sistema Financeiro
Seguros
http://www.educare.pt/noticias/not
icia/ver/?id=28982
Poupança
Objetivos da Poupança
Aplicações da Poupança
http://www.todoscontam.pt/ptPT/Principal/Paginas/Homepage.asp
Crédito
Necessidades e Capacidades
x
Financeiras
Custos do Crédito
http://pmate4.ua.pt/conferencias/e
Responsabilidades do Crédito
dufin2013/images/ef2013/apresent
Ética
a/20.pdf
Ética e Responsabilidade Social nas
questões financeiras
Direitos e Deveres
Informação Financeira
Prevenção de Fraude
-------------------------------------------------------------------------------------------Educação para
o consumo

http://www.dge.mec.pt/referencialpara-educacao-do-consumidor
http://www.dge.mec.pt/sites/default/fil
es/ECidadania/Referenciais/referencial_
de_educacao_do_consumidor_educaca
o_pre-
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escolar_ensino_basico_e_ensino_secun
dario.pdf
Sexualidade

http://www.dge.mec.pt/afetos-eeducacao-para-sexualidade
https://criancasatortoeadireitos.wor
dpress.com/tag/educacao-sexual/

Segurança
rodoviária

1. Identificar, conhecer e
adotar comportamentos
adequados à circulação e
ao atravessamento
enquanto peão
2. Identificar, conhecer e
adotar comportamentos
adequados, enquanto
passageiro
3. Identificar
comportamentos
adequados e inadequados
e adotar comportamentos
seguros, enquanto
condutor
4. Analisar criticamente o
ambiente rodoviário e
adotar atitudes e
comportamentos sociais e
cívicos adequados

http://www.dge.mec.pt/referencialde-educacao-rodoviaria-paraeducacao-pre-escolar-e-o-ensinobasico
http://www.dge.mec.pt/sites/defaul
t/files/ficheiros/referencial_edu_rod
_epe_eb_2012.pdf
Pág. 7-8 e segs
http://www.segurancaparatodos.co
m/gca/?id=19
pdfguiadoprofessor.zip

Agrupamento de Escolas de Nelas
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3º
ÁREAS
TEMAS
SUBTEMAS
Grupo
TEMÁTICAS/
Domínios
Empreendedo
rismo

Sites com recursos

http://www.dge.mec.pt/educacaopara-o-empreendedorismo
http://www.dge.mec.pt/documento
s-de-referencia-emp
http://www.dge.mec.pt/educacaopara-oempreendedorismo/recursoseducativos
http://www.dge.mec.pt/sites/defaul
t/files/ficheiros/guiao_pdf.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/defaul
t/files/ficheiros/guiao_educ_empree
nd_2006.pdf

http://www.dgeec.mec.pt/np4/np4/
%7B$clientServletPath%7D/?newsId
=192&fileName=EC0216104PTN_00
2.pdf
http://www.dgeec.mec.pt/np4/np4/
%7B$clientServletPath%7D/?newsId
=192&fileName=Educa__o_para_o_
Empreendedorismo__Destaq.pdf

Agrupamento de Escolas de Nelas
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http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52
016DC0381&from=PT
Mundo do
trabalho

Risco

1. O Mundo do Trabalho:
Enquadramento e Evolução

- Evolução histórica do Mundo do
Trabalho
- Globalização no Mundo do Trabalho
- Relações laborais e condições de
trabalho
- Trabalho e transformação digital
- O futuro do trabalho

2. Trabalho digno
3. A Segurança e a Saúde no
Trabalho
4. Trabalho, igualdade de
oportunidades e não
discriminação
5. Desempenho profissional e
organizacional: fatores
determinantes
6. A integração no Mundo do
Trabalho
Proteção Civil

Ver pág. 16 e 17

Riscos Naturais

A – Cheias e Inundações
B – Seca
C – Onda de Calor
D – Vaga de Frio
E – Nevão
F – Sismo
G – Tsunami

A – A Importância do Cidadão na Proteção Civil
B – A Estrutura Nacional de Proteção Civil
C – Intervenientes na Proteção Civil

Doc. Em consulta pública até 17 de
out2020
https://www.poch.portugal2020.pt/ptpt/Noticias/Paginas/noticia.aspx?nid=610&
ano=2020&pag=1&nr=10

https://cidadania.dge.mec.pt/sites/d
efault/files/pdfs/referencialeducaca
omundotrabalho1.pdf
Temas- subtemas… – ver pág. 16 e
17

http://www.dge.mec.pt/educacaopara-o-risco/documentacao-dereferencia
http://www.dge.mec.pt/sites/defaul
t/files/ECidadania/educacao_Risco/d
ocumentos/referencial_risco_outubr
o.pdf
Agrupamento de Escolas de Nelas
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H – Erupção Vulcânica
I – Movimentos de Massa em Vertentes
J – Erosão Costeira
L – Outros Fenómenos Meteorológicos Adversos
(Trovoada e Tornado)

Riscos Tecnológicos

Riscos Mistos
Plano de Segurança
Segurança, a
Defesa e Paz

A – Acidente de Tráfego
B – Acidente no Transporte de Matérias Perigosas
C – Colapso de Estruturas
D – Rutura de Barragens
E – Acidente Industrial
F – Emergência Radiológica
G – Incêndio em Edifícios e Habitações
A – Incêndio Florestal
B – Acidente de Poluição
A – Plano de Segurança
B – Comportamentos de Autoproteção
C – Organização da segurança

1.Transversal Segurança,
Defesa e Paz – Um Projeto de
Todos e para Todos
2.A Segurança, a Defesa e a
Paz

2º ciclo - pág. 33-44

x

- Direitos Humanos: fundamentos e
regime de proteção e promoção
mundial
- A Segurança e a Paz no quadro
internacional
- O “Conceito Estratégico de Defesa
Nacional” no quadro constitucional de
Portugal

3. O Contexto Internacional e o - O contexto global da segurança, da
Quadro Nacional – A
defesa e da paz

x

http://www.dge.mec.pt/referencialde-educacao-para-segurancadefesa-e-paz-0
http://www.dge.mec.pt/sites/defaul
t/files/ECidadania/educacao_para_a
_Defesa_a_Seguranca_e_a_Paz/doc
umentos/refecencial_seguranca_onl
ine2016.pdf
Pág. 15 // 32-34
http://www.dge.mec.pt/sites/defaul
t/files/ficheiros/cidadaniaeseguranc
a.pdf
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Mundialização e a
- A interdependência e a
Interdependência
mundialização: riscos, perigos e
ameaças
- A prevenção como estratégia para a
promoção da paz
A Identidade Nacional e o
Quadro Internacional da
-A identidade de Portugal e os seus
Segurança, da Defesa e da Paz fundamentos
- Portugal no sistema internacional e a
construção da paz
As Forças Armadas e as Forças
e Serviços de Segurança – O
- As Forças Armadas
Quadro Institucional,
- As Forças de Segurança
Organização e Missões
- Os Serviços de Segurança
Bem-estar
animal
Voluntariado

http://www.dge.mec.pt/educacaopara-o-voluntariado
http://www.dge.mec.pt/educacaopara-o-voluntariado/ligacoes-uteis

Outras
diagnosticadas
pela escola
Atualização em outubro 2020
Nelas, 2020

Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola
Lúcia Ribeiro
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ANEXO_IV - LEVANTAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL DA
BIBLIOTECA ESCOLAR, RELATIVO AOS DOMÍNIOS DE CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO

Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola
Lúcia Ribeiro

ANEXO IV – Levantamento do acervo documental da biblioteca escolar relativo aos domínios de
cidadania e desenvolvimento.
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ANEXO IV – LEVANTAMENTO (ano letivo 2019-20) DO ACERVO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR RELATIVO AOS
DOMÍNIOS DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO.
LEVANTAMENTO do acervo documental da Biblioteca Escolar
relativo aos Domínios de Cidadania e Desenvolvimento
DOMÍNIOS de
CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO1

Domínios obrigatórios para todos os ciclos e níveis de
ensino

Direitos Humanos

Q
D

Títulos - Livros
(Literatura Infanto-Juvenil )
“Uma Questão De Cor”, Ana Saldanha- 8293 SAL

1

“O racismo contado às crianças, George
Jean- 82-93 JEA

1

“7x25 Histórias da Liberdade”, – Margarida
Fonseca Santos – 82-34 SAN

1

“Flor do Deserto”, Waris Dirie e Cathleen
Miller- 82 DIR

1

“O Mundo em que vivi”, Ilse Losa 82-93 LOS

10

CD/DVDS
Filmes

“A lista de
Shindler” M12
anos
“Reino dos
céus”M12 anos
“ Sete anos no
Tibete” M12 anos
“A vida é
bela”M12 anos
“Spartacus”M12
anos

Q
D

Bibliografia
Material de apoio ao professor

Bibliografia disponível na Biblioteca
da AEFA2
Giolitto, Pierre, Como Ensinar a Educação
Cívica na escola, Didáctica Editora Formação
Cívica, 3º Ciclo, Asa
Santos, Clara e Silva, Conceição ( ) –
Formação Cívica, 2º ciclo, edições ASA
Santos, Clara e Silva, Conceição ( ) –
Formação Cívica, 3º ciclo, edições ASA
Magalhães, A.M. e Isabel, Alçada, (2001) – A
cidadania de A a Z, Editorial ME.

1

Consultar os Referenciais publicados para cada domínio que contêm temas e subtemas e ou os resumos dos mesmos apresentados na Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola, Anexo II, pág. 57 a 69.

2

Conferir e completar lista se for o caso.
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ANEXO IV – Levantamento do acervo documental da biblioteca escolar relativo aos domínios de cidadania e desenvolvimento.
“O pianista”M12
Vieira, Cândida (
“Capitães da Areia”, Jorge Amado- 82 AMA 5
anos

) – 40 Actividades para
Formação Cívica, Edições ASA.
Figueiredo, Ilda, Educar para a cidadania, Asa

Igualdade Género

“Às dez a porta fecha”, Alice Vieira – 83-93
VIE
3ºCEB
“O Diário de Anne Frank” – 821.112.2-4 FRA

9

4

Nogueira, Conceição, Cidadania, Asa

“A última testemunha de Auschwitz”, Denis
Avey – 94 AVE

1

Henriques, Mendo, e tal. (1999) – Educação
para a Cidadania, 1ª ed. Lisboa, Plátano
Editora.

“Os últimos sete Meses de Anne Frank”,
Willy Lindwer – 821.112.5 LIN
“Memórias de Anne Frank”, Theo Coster –
82 COS
“Direitos humanos”, António Mota 82-93
MOT
“O grilo verde”, António Mota 82-93 MOT
“A evasão”, Robert Muchamore 82-93 MUC
“O dia da águia”, Robert Muchamore
82-93 MUC
“O tesouro”, Manuel António Pina 82-93
PIN
“Aristides de Sousa Mendes”, José Ruy 8293 RUY
“Flor do Deserto”, Waris Dirie e Cathleen
Miller- 82 DIR

1

Direitos do Homem uma Educação Cívica e
Moral para o nosso tempo, ME

1

Todos os Seres Humanos, ME

1

Moura, Carminda e Teixeira, Isabel ( ) – Eu, os
outros e o mundo, (7º ano), Porto Editora.

1
1
1
1
1
1

Toja, Conceição, Ser pessoa crescer cidadão,
Plátano editora

Pereira, Fernando, Da Escola e Todos à Escola
devida, ISPV
Santos, Ana Cristina e al. (2001) – Adolescendo
– Educação da Sexualidade na Escola – da
teoria à prática, Didática Editora.
Nota: Há ainda material específico se
pretenderem explorar temas como a
sexualidade a droga, …
Garrido, Ana Isabel, Cardoso, Inês Massano,
Aprender a Crescer- Manual de Formação, Mar
da Palavra, Edições L&ª

“Fora de serviço”, António Mota 82-93 MOT 2
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ANEXO IV – Levantamento do acervo documental da biblioteca escolar relativo aos domínios de cidadania e desenvolvimento.

Interculturalidade

“As naus de verde pinho”, Manuel Alegre82-93 ALE
2ºCEB

11

“Odisseia” M12
anos

1

“ Sete anos no
Tibete” M12 anos

1

“Momentos de
glória”M12 anos

“Uma Questão De Cor”, Ana Saldanha- 8293 SAL
“A Mais Bela História das Plantas”, JeanMarie Pelt- 82 PEL

1

“O racismo contado às crianças, George
Jean- 82-93 JEA
“ Era uma vez um rei que teve um grande
sonho”, Leonoreta Leitão- 82-93 LEI
3ºCEB
“ Sexta- Feira ou a vida selvagem”, Michel
Tournier – 82-93 TOU 3ºCEB

9

5

“Os Lusíadas para gente nova”, Vasco Graça
Moura -821.134.3-3 MOU

1

“O Bosque dos Pigmeus”, Isabel Allende82-93 ALL

1

“A Europa explicada aos jovens”, Jacques Le
Goff – 82-93 GOF

11
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ANEXO IV – Levantamento do acervo documental da biblioteca escolar relativo aos domínios de cidadania e desenvolvimento.
“Peregrinação”, Fernão Mendes Pinto – 82- 2
93 RIB
“Os Lúsiadas de Luís de Camões contados às 6
crianças e lembrados ao povo”, João de
Barros- 82-93 BAR
“O Diário de Anne Frank” – 821.112.2-4 FRA 3

Desenvolvimento
Sustentável

"A árvore", de Sophia de Mello Breyner
Andresen- 82-93 AND
2ºCEB

16

“A Fada Oriana”, Sophia de Mello Breyner
Andresen - 82-93 AND
2ºCEB

10

“Dario sol nos olhos pés no rio”, Maria
Natália Miranda 82-93 MIR

1

“O rio da esperança”, Maria Natália Correia
82-93 MIR

1

Educação
Ambiental

"A árvore", de Sophia de Mello Breyner
Andresen - 82-93 AND

“Uma missão
planetária” M4
anos
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ANEXO IV – Levantamento do acervo documental da biblioteca escolar relativo aos domínios de cidadania e desenvolvimento.
“Perigo de
“A Fada Oriana”, Sophia de Mello Breyner
contágio”M16
Andresen - 82-93 AND
anos

Domínios obrigatórios para dois ciclos do
ensino básico

“A Mais Bela História das Plantas”, JeanMarie Pelt- PEL
“O Planeta azul”, Luísa Ducla Soares
82-1 SOA
“O Planeta Branco”, Miguel Sousa Tavares
82-93 TAV
“Uma palmada na testa”, Maria Alberta
Meneres 82-93 MEN
“Os miudos da mata da Ucha”, Maria
Natália Miranda 82-93 MIR
“Dario sol nos olhos pés no rio”, Maria
Natália Miranda 82-93 MIR
“O rio da esperança”, Maria Natália Correia
82-93 MIR
Saúde
Sexualidade

1
1
12
1
1
1
1

Adrien Mole na crise da adolescência - Sue
Townsend – 82-93 TOW 3ºCEB

1

“Não Me Contes o Fim”, Rita Ferro 821.1343-3 FER 3ºCEB

1

“Cenas de uma adolescente”, Maria Bravo
82- 93 BRA
3ºCEB

1
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ANEXO IV – Levantamento do acervo documental da biblioteca escolar relativo aos domínios de cidadania e desenvolvimento.
Media
12
“A namorada Japonesa do meu avô”,José
Fanha- 82-93 FAN
Instituições e
“A cidadania explicada aos jovens e aos
Participação
5
outros”, José Jorge Letria 82-93 LET
Democrática
“7x25 Histórias da Liberdade”, – Margarida 1
Fonseca Santos – 82-34 SAN
“A Europa explicada aos jovens”, Jacques Le
Goff- 82-93 GOF
Literacia Financeira
e educação para o
consumo
Risco

“A história do dinheiro”, A.H. Quiggin 82-93
QUI
“A Lua de Joana”, Maria Teresa Maia
Gonzalez
82-93 GON

9

“A Pérola” , John Steinbeck – 82 STE 3ºCEB

10

“Capitães da Areia”, Jorge Amado- 82 AMA
“O dia da águia”, Robert Muchamore
82-93 MUC
“Vingança”, Robert Muchamore 82-93 MUC
“O traficante”, Robert Muchamore 82-93
MUC
“Cães danados”, Robert Muchamore 82-93
MUC

1
1
2
1

Segurança
Rodoviária
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ANEXO IV – Levantamento do acervo documental da biblioteca escolar relativo aos domínios de cidadania e desenvolvimento.
Empreendedorism
o
Mundo do
Trabalho
Segurança, Defesa
e Paz

Domínios Opcionais

Bem‐estar animal

“O terrorismo explicado aos jovens… e aos
outros”,
José Jorge Letria – 82-93 LET

5

“A violência explicada aos jovens e … aos
outros”, José Jorge Letria – 82-93 LET

5

“Platero e Eu”, Juan Ramón Jiménez- 82-93
JIM
“História de um cão chamado Leal”- Luís
Sepúlveda- 82-93 SEP

10

“História de um gato e de um rato que se
tornaram amigos”, Luís Sepúlveda- 82-93
SEP

1

“História de uma Gaivota e do gato que a
ensinou a voar”, Luís Sepúlveda – 82-93 SEP

10

“As melhores histórias de cães” – 82 O´MA

1

“O gato Malhado e a Andorinha Sinhá”,
Jorge Amado-82-93 AMA

7

“As melhores histórias de gatos”, Lesley
O´Mara- 82 O´MA

1

“Lassie” M6 anos

1
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ANEXO IV – Levantamento do acervo documental da biblioteca escolar relativo aos domínios de cidadania e desenvolvimento.
1
“As melhores histórias de cães”, Lesley
O´Mara- 82 O´MA

Voluntariado
Outro (emoções –
romance, amor)

“O cão pastor”, Maria Alberta Menéres 8293 MEN
“O meu amigo Rascal”, Sterling North
82-93 NOR
“Romance da raposa”, Aquilino Ribeiro 8293 RIB

1

“História do burro com rabo de légua e
meia”, Aquilino Ribeiro 82-93 RIB

2

3
2

“Embriagado de
amor” M 12 anos
“Noiva procura-se”
M12 anos
“Feliz acaso” M12
anos
“Noiva procura-se”
M12 anos
“Ela é demais”M12
anos

Observação: As obras literárias foram inseridas nos temas apresentados, a partir do conhecimento que tenho de algumas delas e a partir dos resumos que
encontrei sobre elas. Não há uma relação direta e imediata com as temáticas apresentadas, uma vez que são obras literárias.
• Os titulos ao lado do tema sexualidade, não são especificos sobre o tema, abordam as emoções e comportamentos na adolescência.
Data 27 /02 /2019
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ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA

ANEXO_V
Relatório de Avaliação da Estratégia de Educação para a
Cidadania na Escola - Ano letivo 2020-2021

Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola
Lúcia Ribeiro

Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola - 2020-2021
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Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola - 2020-2021

AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA
(nos termos da alínea f) do artº15º do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho

A) – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA EECE
1. Pressupostos e considerações
I-

De acordo com o previsto na Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE), é
chegado o momento para se proceder à sua monitorização e avaliação final, tendo em
conta:
• a identificação dos constrangimentos e das potencialidades da Estratégia de Educação
para a Cidadania na Escola, principalmente na implementação da componente Cidadania e
Desenvolvimento;
• a aferição do grau de consecução dos objetivos gerais estabelecidos;
• a avaliação do desenvolvimento e do impacto das diferentes ações, bem como a forma
como estas se articulam para promover o sucesso dos alunos;
• a verificação da articulação entre a EECE, o Plano Anual de Atividades e os objetivos do
Projeto Educativo (PEA);
• a verificação da contribuição da implementação da EECE para as metas e objetivos
propostos no PEA;
• assegurar o envolvimento dos intervenientes nos processos de reflexão e nas estratégias
de melhoria a implementar;
• a identificação das necessidades de formação contínua de docentes neste domínio, com
a respetiva comunicação à Coordenação Nacional.

II-

A construção da Estratégia de Educação para a Cidadania na escola seguiu muito de perto
a proposta de guião disponibilizada pela DGE e integrou aprendizagens obtidas na formação
“Cidadania e desenvolvimento: do enquadramento às práticas”

III-

Segundo o despacho nº 6605-A/2021 de 6 de julho, agora publicado, a Estratégia de
Educação para a Cidadania é um dos documentos curriculares de referência a implementar
na escola que integra um conjunto de competências e conhecimentos próprios, em
convergência com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e com as
Aprendizagens Essenciais. Embora muitas das aprendizagens de Cidadania e
Desenvolvimento sejam trabalhadas nas áreas curriculares disciplinares, nomeadamente
através das aprendizagens essenciais dos temas programáticos, mais estruturadas e
Agrupamento de Escolas de Nelas
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orientadas para o conhecimento disciplinar, há aprendizagens que só se realizam através
de práticas interdisciplinares ao nível da escola, que traduzem:
•O compromisso de toda a comunidade escolar para os valores da cidadania, como, por
exemplo, assembleias, fóruns e iniciativas que congreguem a participação plural de todos e
todas;
•A contribuição das diversas disciplinas ao nível dos conceitos, dos temas programáticos e
das aprendizagens essenciais de modo a potenciar projetos centrados em questões, como,
por exemplo, os Direitos Humanos, o Desenvolvimento Sustentável, a Interculturalidade, a
Igualdade de Género;
•O trabalho de parceria com a comunidade local, como recurso para a realização de
aprendizagens contextualizadas e o desenvolvimento de competências de formação cidadã
e participação democrática.
•Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável,
globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos).
IV-

A Cidadania e Desenvolvimento tem uma dimensão transversal – mobiliza contributos das
diferentes componentes do currículo, cruzando conteúdos com temas da Estratégia de
Educação para a Cidadania de Escola, consubstanciada em ações, campanhas, projetos,
programas, parcerias com entidades da comunidade…

V-

O caminho fez-se e faz-se caminhando. O Agrupamento de Escolas abraçou o projeto piloto
da Autonomia e Flexibilidade Curricular no ano letivo 2017-2018. Com a publicação do
Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho, outros passos foram dados que, não partindo do
nada, integraram e reorientaram as práticas. A Estratégia de Educação para a Cidadania na
Escola construída, aprovada e avaliada no final do ano letivo 2018-2019, nos termos da lei,
foi apresentada no ano letivo 2019-2020, nas jornadas que abriram o ano letivo com um
objetivo muito claro: observar o que se fez, identificar constrangimentos e desenhar
caminhos de melhoria. Reformulou-se o documento da Estratégia de Educação para a
Cidadania na Escola, integraram-se os contributos e produto das reflexões, identificaramse parcerias internas e externas, elegeu-se o tema “Alterações Climáticas” como o tema de
referência a marcar a intencionalidade da toda a intervenção nos mais variados contextos
estruturas. Neste ano letivo 2020/2021 e em tempo de pandemia elegeu-se como tema
aglutinador “Um por todos, todos por um”.

2. Síntese/reflexão global com base nos dados recolhidos
É chegado o momento de proceder à AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
NA ESCOLA 2020-2021.
Pensámo-la focando o olhar em duas direções, mas que se completam:
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I PARTE - Monitorização e Avaliação Final da Disciplina Cidadania e
Desenvolvimento
II- PARTE - Monitorização e Avaliação dos Projetos das “Parcerias internas” que
potenciam a EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA

Solicitou-se, assim, a todos os docentes da Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento que
preenchessem a Ficha-A de monitorização elaborada para o efeito, que se anexa - (Anexo
I), e aos Responsáveis pela implementação de Projetos que constroem Cidadania, que
preenchessem a Ficha- B de monitorização elaborada para o efeito, que se anexa – (Anexo
II), considerando que os projetos desenvolvidos na componente/disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento e outros projetos realizados na escola nas restantes disciplinas ou através
de Clubes/Projetos/Atividades relacionados com domínios previstos pela ENEC e na
legislação em vigor, e que constam do PAA, devem estar articulados com a Estratégia de
Educação para a Cidadania da Escola (EECE) e ser desenvolvidos, preferencialmente, em
parceria com entidades da comunidade, podendo mesmo alargar-se a outras escolas numa
perspetiva de trabalho em rede. A conceção e o desenvolvimento de projetos assentes nas
necessidades, recursos e potencialidades da comunidade corporizam situações reais de
vivência da cidadania.
A documentação recebida serviu de base à elaboração deste relatório de monitorização e
avaliação final.
A metodologia seguida foi organizar a informação recolhida em quadros resumo que
permitam uma leitura mais rápida e objetiva dos domínios de cidadania subjacentes às
atividades desenvolvidas, quer na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, quer nos
Projetos e “Parcerias internas” que potenciam a EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA
ESCOLA.
Com o objetivo de partilhar experiência acumulada, apoiar e ou fundamentar futuras
tomadas de decisões registam-se ainda os contributos dos diversos intervenientes
considerados mais pertinentes.

I PARTE - Monitorização e Avaliação Final da Disciplina Cidadania e
Desenvolvimento
Tópico: Domínios da EC/Objetivos PEA/Objetivos da EC/DACs/Parcerias
•

Todos os domínios do grupo 1 foram trabalhados, tendo como referência o tema
globalizante “Um por todos, todos por um”.

•

Alguns domínios dos grupos 2 e 3 não foram integrados em atividades diretamente
relacionadas com a disciplina, mas acabaram por ser integrados em alguns dos projetos que
se desenvolveram.

•

Contributos da Cidadania e Desenvolvimento para a consecução dos objetivos 2 e 3 do
PEA/PAA por ciclos/anos – As atividades desenvolvidas direcionaram-se em maior número
para a consecução do objetivo 2.1 - Construir o respeito pela pluridimensionalidade na
Agrupamento de Escolas de Nelas
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educação /fomentar os valores da cidadania e da democracia 2.3. Promover a educação para
a saúde e 2.4 - Promover a educação ambiental. Os objetivos e 3.1.: Melhorar a cooperação
entre a escola, a família e o meio, diversificando a participação dos pais/encarregados de
educação acabaram por ganhar maior relevo em contexto de suspensão das atividades
letivas não presenciais.
•

Objetivos específicos da componente da Cidadania e Desenvolvimento que mais
potenciaram as atividades desenvolvidas com as turmas foram o desenvolver competências
pessoais e sociais e promover pensamento crítico, o desenvolvimento das competências de
participação ativa e o desenvolvimento de conhecimentos em áreas não formais.

•

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento pontua pelo seu envolvimento em DACs e ou
parcerias por ciclos/anos e turmas. O envolvimento de parcerias externas, neste ano, foi
muito menor devido ao contexto de pandemia e regras impostas pela DGS.

Tópico - Impactos das atividades nas aprendizagens dos alunos
A reflexão realizada pelos professores aponta para impacto positivo na aprendizagem dos alunos.
•

Avaliação de resultados:
o
o

•

Dois alunos apresentam nível inferior a três na disciplina, associado a excesso grave de faltas.
A qualidade do sucesso na maioria das turmas é bastante satisfatória - nº de níveis quatro e
cinco é superior ao número de níveis três no 2º ciclo. No 3º ciclo algumas turmas não
entregaram a avaliação de resultados.
Globalmente os alunos envolvem-se com entusiasmo em algumas atividades e é notório o
seu interesse, a qualidade da sua participação, não sendo fácil nem linear conseguir situar o
ponto de partida e identificar o ponto de chegada das suas aprendizagens e mais difícil ainda
sinalizar se há ou não mudanças atitudinais nas suas práticas em contextos reais de atuação.
A estruturação das atividades são no sentido de formar alunos como cidadãos participativos,
democráticos e humanistas, iniciando o caminho do exercício da cidadania ao longo da vida.
As atividades propostas têm como objetivo sensibilizar, acrescentar conhecimento para
apoiar fundamentações e tomadas de decisões comportamentais nos vários domínios e
sempre que possível estruturadas e contextualizadas no quotidiano de proximidade.

Tópico - Constrangimentos
•

A questão da semestralidade da disciplina continua a ser um constrangimento significativo para
que tudo o que a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania preconiza fazer-se possa
objetivar-se numa escola organizada tal como está. A semestralidade impõe um desafio
acrescido, para que os domínios tratados em cada semestre sejam o mais possível homogéneos
e em articulação curricular determinada pelo decurso das atividades letivas. Obriga a focar os
temas noutras perspetivas, situação que se ultrapassa e ou minimiza pelo facto dos referenciais
incluírem temáticas muito diversificadas.
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A suspensão das atividades letivas presenciais de forma transversal impediu a concretização de
atividades programadas, a concretização de parcerias já acordadas, planeadas calendarizadas,
condicionou e redirecionou estratégias de abordagem dos temas a tratar ao longo do 3º
período.
Ao nível da recetividade e valorização dos alunos relativamente à disciplina continua a ser um
obstáculo a ultrapassar ao que se junta a enorme dificuldade dos docentes das várias disciplinas
encontrarem pontes com os domínios de cidadania de forma explicita, exigindo da sua parte
algum esforço para incluir nas suas planificações, a partir dos documentos curriculares de
referência, situações de aprendizagem que tenham subjacentes os domínios de cidadania de
forma explicita, intencional e recorrer a metodologias que potenciam a cidadania. Mais uma
vez a estrutura de funcionamento da escola obstaculiza a concretização efetiva e em pleno
desta nova abordagem. Cada doente faz a sua parte, certamente da melhor forma, que os
contextos e a criatividade de cada um o permite.

II- PARTE - Monitorização e Avaliação dos Projetos das “Parcerias internas”
que potenciam a EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA
Tópico: Domínios da EC/Objetivos PEA/Objetivos da EC/DACs/Parcerias/ Constrangimentos

•

Tendo em conta a Estratégia da Educação para a Cidadania na Escola e os seus domínios/temas,
os que foram assinalados pelos diversos responsáveis nas diferentes áreas dos Projetos
permitem concluir que estas estruturas fizeram incidir as suas atividades em um ou vários
domínios de cidadania. No entanto, conforme a especificidade das diferentes áreas AFC
(DACs)/Projetos/Clubes…, nota-se desde uma maior ou menor intencionalidade, tendo por
referência os domínios da Educação para a Cidadania ou até ao seu esquecimento ou
alheamento.

•

Os contributos de Projetos e das “Parcerias internas” para a consecução dos objetivos 2 e 3
do PEA/PAA por ciclos/anos – As atividades desenvolvidas direcionaram-se em maior número
para a consecução dos objetivos:
2.1 - Construir o respeito pela pluridimensionalidade na educação /fomentar os valores da
cidadania e da democracia; 2.2 - Reduzir dificuldades de integração e/ou problemas
disciplinares; 2.3. - Promover a educação para a saúde e a educação sexual e 2.4 - Promover a
educação ambiental
Seguidos dos objetivos: 3.1 - Melhorar a cooperação entre a escola, a família e o meio,
diversificando a participação dos pais/encarregados de educação e 3.2 - Fortalecer a ligação
com a autarquia, a coordenação com a rede social, as parcerias com empresas e instituições do
concelho.

•

Todos os diversos responsáveis das diferentes áreas dos DAC, Projetos e das parcerias internas
desenvolveram atividades que, de formas diversas permitiam a consecução dos objetivos
específicos da componente da Educação para a Cidadania: competências pessoais e sociais e
promover pensamento crítico, potenciavam o desenvolvimento das competências de
participação ativa e o desenvolvimento de conhecimentos em áreas não formais.
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Cada estrutura apontou alguns constrangimentos que poderão ser analisados no espaço
próprio deste documento. No entanto, podemos destacar três: a interrupção das atividades
letivas devido ao contexto da pandemia e o consequente cancelamento de atividades e as
poucas solicitações dos parceiros externos, mas também dos internos, pois era preciso “manter
a bolha”, a extensão dos programas curriculares e a articulação curricular (DACs).
Um dos constrangimentos para a elaboração deste relatório de avaliação da EECE foi o
prolongamento do ano escolar e ainda a não resposta ao questionário de muitas estruturas,
principalmente das equipas educativas.

3. Sugestões de melhoria

Pré-Escolar

Manter a distribuição dos temas /domínios que constam da Estratégia 2020-2021. A
distribuição dos temas foi feita na sequência do levantamento dos diversos domínios
curriculares em sede de departamento curricular e grupos disciplinares por ano e disciplina no
ano letivo 2019-2020, ver anexo II da EECE. O trabalho realizado permite visualizar a associação
direta de cada um dos domínios da cidadania da Estratégia Nacional ao respetivo currículo
disciplinar. O registo da articulação curricular em torno de domínios de cidadania pode apoiar
de forma mais célere a construção de DACs. A tomada de decisão da distribuição dos domínios
foi fundamentada nesse levantamento realizado.
Apresenta-se, mais uma vez, o levantamento dos Domínios de Educação para a Cidadania nas
diversas disciplinas, por anos de escolaridade (do 5º ao 12º ano), para apoio à articulação
curricular (DACs).

1

2

Domínios obrigatórios
para todos os ciclos e
níveis de ensino
Domínios obrigatórios para dois ciclos
do ensino básico

3

4

5

6

X

X

X
X
X
X

X2

Igualdade Género

X
X

Interculturalidade
Desenvolvimento
Sustentável

X

Educação
Ambiental

X

Saúde

2.º CEB

1.º CEB

Direitos Humanos

X

X
X1

X

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X3

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Media
Instituições e
Participação
Democrática

X

X
X

Literacia Financeira
e educação para o
consumo
Risco

X

X

X

X
X

X

MundodoTrabalho
Segurança, Defesa
e Paz
Bem‐estar animal

7

Ensino
Secundário

9

Sexualidade

Segurança
Rodoviária

3.º CEB

8

Empreendedorismo
Domínios
Opcionais

•

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X3

X
X

X
X
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Voluntariado

X

X

X

X

X

X

X

Outro
X1 – Alimentação e exercício físico
X2 – Solidariedade
X3 – Temas a desenvolver no 10º ano dos cursos profissionais

X – Domínios presentes nos programas curriculares disciplinares (Informação proveniente dos grupos de recrutamento,
acrescentados à primeira divisão dos domínios por anos de escolaridade).

A manutenção desta rede de referência não obsta a que, ano a ano, não se possa e deva
identificar um tema mais abrangente e se organizem atividades e projetos com esse foco. Cada
referencial disponibilizado para quase todos os domínios de cidadania contém indicação de
temáticas que permitem uma grande articulação curricular para conferir maior
intencionalidade às abordagens a efetuar.
A manutenção da rede de referência também ajuda a posicionar as diferentes estruturas
aquando da planificação das suas atividades em função dos públicos (universo dos alunos) a
que se direcionam.
•

Os docentes de Cidadania e Desenvolvimento indicaram necessidade de formação de modo
mais significativo e prioritário nas seguintes áreas de:
○ Produção de recursos didáticos para a Cidadania e Desenvolvimento.
○ Metodologia ativas, centradas na aprendizagem vivencial da cidadania democrática e
na abordagem inter, multi e transdisciplinar.
○ Práticas de desenvolvimento curricular integradoras de conteúdos e metodologias
da ENEC e das aprendizagens essenciais das disciplinas, tendo o Perfil dos Alunos
como documento base de referência.
o Práticas de avaliação dos alunos adequadas a conteúdos e metodologias de
educação para a cidadania.
Esta necessidade e formação não pode ser em ilha, destinada apenas a docentes de Cidadania
e Desenvolvimento, mas ser transversal a todos os docentes de modo a apoiar a construção e
efetivação de práticas integradoras de conteúdos curriculares, o recurso às metodologias mais
adequadas, a construção de recursos didáticos em conformidade e a práticas de avaliação
pensadas e aplicadas durante todo o processo de aprendizagem. Estas dinâmicas não estão
adquiridas na sua plenitude de modo a serem mobilizadas e integradas nas práticas.

•

Divulgar o documento da Estratégia de Educação para Cidadania na Escola, seu anexo II e
respetiva avaliação para apropriação do seu conteúdo por parte de todos os intervenientes,
pois passou a ser a partir de 6 de julho 2021 um dos referenciais de desenvolvimento
curricular.

•

Fez-se caminho. Estamos hoje num patamar mais próximo do que nos é proposto nos
normativos em vigor. Falta-nos caminho.
O ano letivo que se aproxima está já a lançar novos desafios:
○ O integrar a Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola nos documentos
curriculares, pois juntamente com o Perfil dos Alunos e as Aprendizagens Essenciais
constitui-se como referencial curricular das várias dimensões do desenvolvimento
curricular (despacho nº 6605-A/2021, 6 de julho).
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○ É urgente uma Formação nesta área curricular (EECE) que desconstrua uma pretensa
flexibilidade “sem currículo” e se construam verdadeiros domínios de articulação
curricular (DAC).
o Teremos que ter presente que a pandemia ainda não terminou e inventar novas
soluções no regime presencial, misto ou mesmo a distância.
o O Diretor de Turma é uma nova centralidade já prevista nos documentos de
referência (organização do ano letivo 2020-21), mas ampliada em contexto de
suspensão de atividades letivas não presenciais.
o Relembramos, mais uma vez, que, neste contexto, é urgente a constituição de uma
EQUIPA DE COORDENAÇÃO A NÍVEL DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A
CIDADANIA NA ESCOLA De modo a produzir orientações e enquadramento para que as
Equipas Educativas / Conselhos de Turma possam articular o seu trabalho e planificarem
verdadeiros DACs e estabelecer as parcerias possíveis e construindo articulação
horizontal e vertical, esta quando possível e adequada.
o Deixo finalmente uma sugestão de composição da equipa:
a. um membro da direção;
b. a coordenadora da EECE
b. coordenadores de Diretores de Turma;
c. o coordenador do pré-escolar;
d. o coordenador do 1.º ciclo;
e. o coordenador das bibliotecas escolares;
f. os coordenadores de projetos globais que estejam relacionados com os
domínios a desenvolver em Cidadania e Desenvolvimento (PES / Eco-escolas
/ Parlamento Jovem).
Finalmente transcreve-se, no ponto seguinte, a avaliação que consta da ata do Conselho Pedagógico:

4. Avaliação que consta da ata do Conselho Pedagógico – 21 de julho de 2021
1.1.2 - Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania:
A Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola apresentou uma breve
súmula da AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA, nos termos
da alínea f) do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho. Referiu que de acordo com o
previsto na Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE), se procedeu a avaliação
final, tendo em conta: a identificação dos constrangimentos e das potencialidades da EECE,
principalmente na implementação da componente Cidadania e Desenvolvimento; a aferição do
grau de consecução dos objetivos gerais estabelecidos; a avaliação do desenvolvimento e do
impacto das diferentes ações, bem como a forma como estas se articulam para promover o sucesso
dos alunos; a verificação da articulação entre a EECE e os objetivos do Projeto Educativo; assegurar
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o envolvimento dos intervenientes nos processos de reflexão e nas estratégias de melhoria a
implementar; a identificação das necessidades de formação contínua de docentes neste domínio.
Para a concretização desta tarefa foram lançados questionários a todos os docentes que lecionam
a componente disciplinar de Cidadania e Desenvolvimento e a todos os parceiros internos, cujas
atividades e projetos que desenvolvem contribuem para a construção da cidadania ativa nos
aprendentes de forma mais intencional e transversal. Todos os intervenientes devem fazer a leitura
integral do documento de avaliação, por forma a apoiar reflexões e introduzir melhorias, muito
mais pertinente agora que a Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola, na recente
publicação do Despacho nº 6605-A/2021, se constitui com referencial curricular das várias
dimensões do desenvolvimento curricular, juntando-se ao Perfil do aluno à saída da Escolaridade
Obrigatória e às aprendizagens essenciais. Neste particular destacou o capítulo que se constitui
apoio direto às áreas curriculares disciplinares, construído com o contributo de todos os
departamentos curriculares e que tem vindo a ser aperfeiçoado, ano após ano, para se tornar um
documento integrador curricular em torno de todos os domínios previstos na Estratégia Nacional
de Educação para a Cidadania.
Como principais conclusões deu nota que é cada vez mais percetível na prática pedagógica e letiva,
que constitui a fatia significativa da vida na escola, a conquista de maior integração e
intencionalidade das sequências de aprendizagem e que, em contexto das reuniões de equipa
educativas, nos estamos a aproximar e a operacionalizar a renovação que se deseja ao nível
curricular sem rutura e com algum equilíbrio. Há uma crescente facilidade para articular conteúdos
curriculares com os vários domínios da cidadania com algumas imperfeições e até insegurança,
como podemos inferir, por exemplo, quando se solicita e reconhece a necessidade de formação
para esta área de inovação, ao nível da construção de documentos de gestão curricular e de
avaliação dos produtos.
Consultando os referenciais dos temas programáticos previstos e as aprendizagens essenciais da
componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento (grupos temáticos obrigatórios por anos e
ciclos) verifica-se que estão também inscritas nas aprendizagens essenciais do conhecimento
disciplinar, o que evidencia e potencia a tão propagada flexibilidade curricular que só práticas
interdisciplinares poderão concretizar.
“Um por todos e todos por um” enformou muitas das atividades desenvolvidas em contexto de
dificuldades criadas pela situação pandémica que se vive. Ações de voluntariado foram
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desenvolvidas por alunos de todos os ciclos e em articulação com estruturas municipais de apoio
que têm a radiografia das situações e carência existentes. Projetos de sensibilização e intervenção
em rede para aprender a ter um papel ativo e interventivo na criação de um mundo melhor, justo
e sustentável, observar e conhecer os problemas do mundo que nos rodeia para intervir, responder
a desafios, participar em concursos nacionais no âmbito do projeto ECO ESCOLAS, sobretudo na
construção para o desenvolvimento sustentável, cumprir todas orientações emanadas da DGS para
que a escola fosse um espaço seguro e lugar de bem-estar, nortearam as sequências didáticas
pensadas para permitir a aquisição de outras competências, de outros saberes, o desenvolvimento
de outras capacidades, a materialização de valores e atitudes com impacto no futuro, esperamos,
quando chegada a hora dos alunos se tornarem agentes e construtores de um mundo mais
sustentável, que promova a melhoria da qualidade de vida e que atenda às necessidades de forma
justa e pacífica.
Destacou o contributo significativo que as atividades no âmbito da Cidadania representam na
consecução dos objetivos do Projeto Educativo, a dificuldade que se sentiu, no presente ano letivo,
em estabelecer parcerias externas por força da situação pandémica que se vive, marcada pela
indefinição, não propícia à planificação e ao assumir de compromissos, em algumas situações
tiveram mesmo que ser desmarcados, adiados e não concretizados.
A reflexão dos impactos das atividades nas aprendizagens dos alunos aponta para um impacto
positivo. Globalmente os alunos envolvem-se com entusiasmo em algumas atividades e é notório
o seu interesse, a qualidade da sua participação, não sendo fácil nem linear conseguir situar o ponto
de partida e identificar o ponto de chegada das suas aprendizagens e, mais difícil ainda, sinalizar se
há ou não mudanças atitudinais nas suas práticas em contextos reais de atuação. A estruturação
das atividades são no sentido de formar alunos como cidadãos participativos, democráticos e
humanistas, iniciando o caminho do exercício da cidadania ao longo da vida. As atividades
propostas têm como objetivo sensibilizar, acrescentar conhecimento para apoiar fundamentações
e tomadas de decisões comportamentais nos vários domínios e sempre que possível estruturadas
e contextualizadas no quotidiano de proximidade.
A coordenadora apelou ainda para que se reflita sobre a questão da semestralidade da disciplina,
que continua a ser um constrangimento significativo, para que tudo o que a Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania preconiza fazer-se possa objetivar-se numa escola organizada tal como
está.

A semestralidade impõe um desafio acrescido, para que os domínios tratados em cada
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semestre na componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento sejam o mais possível
homogéneos nos dois semestres, e em articulação curricular determinada pelo decurso das
atividades letivas. Obriga a focar os temas noutras perspetivas, situação que se ultrapassa e ou
minimiza pelo facto de os referenciais incluírem temáticas muito diversificadas, mas exige um
esforço acrescido de planificação para os docentes e, por este motivo, viabiliza sempre a
construção de DAC. Optar pela lecionação quinzenal (alternando semanalmente TIC e Cidadania e
Desenvolvimento) representa para os alunos mais novos maior dispersão curricular e ter uma aula
de quinze em quinze dias terá necessariamente interferência negativa pela distância temporal
entre as aulas.
É uma mais valia a distribuição dos temas por anos que está prevista na Estratégia de Educação
para a Cidadania na Escola. Resultou do contributo das estruturas curriculares, mas a manutenção
desta rede de referência não obsta a que, ano a ano, não se deva ou possa identificar um tema
mais abrangente e se organizem atividades e projetos com esse foco. Cada referencial
disponibilizado para quase todos os domínios de cidadania contém indicação de temáticas que
permitem uma grande articulação curricular para conferir maior intencionalidade às abordagens a
efetuar. A manutenção da rede de referência também ajuda a posicionar as diferentes estruturas
aquando da planificação das suas atividades em função dos públicos (universo dos alunos) a que se
direcionam.
Divulgar o documento da Estratégia de Educação para Cidadania na Escola e respetiva avaliação
para apropriação do seu conteúdo por parte de todos os intervenientes foi, é será muito
importante.
No presente ano letivo houve um menor envolvimento por parte dos intervenientes a quem foi
solicitada a sua participação no preenchimento dos questionários, o que representa
necessariamente uma significativa perda de informação. Consideramos que o final de ano atípico
em datas muito diferenciadas terá contribuído para que esta situação se verificasse.
Fez-se caminho. Estamos hoje num patamar mais próximo do que nos é proposto nos normativos
em vigor. Falta-nos caminho. O ano letivo que se aproxima está já a lançar novos desafios.
Reforça-se e faz cada vez mais sentido a constituição de uma equipe em torno EECE para pensar e
articular o trabalho, principalmente no início do ano letivo. A sugestão de composição: um membro
da direção; a coordenadora da EECE; os coordenadores das equipas educativas; o coordenador do
pré-escolar; o coordenador do 1.º ciclo; o coordenador das bibliotecas escolares; os coordenadores
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de projetos que estejam relacionados com os domínios a desenvolver em Cidadania e
Desenvolvimento (PES / Eco escolas / Parlamento Jovem).
A coordenadora da EECE
Lúcia Ribeiro
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B) - APRESENTAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS PARA A AVALIAÇÃO DA EECE
I - Parte – Monitorização e Avaliação da DISCIPLINA DE CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO
Tendo em conta os domínios/temas a EECE, seguem, os que foram desenvolvidos, mas sem a
profundidade desejada, em virtude da carga horária reduzida e semestralidade e a especificidade de
cada turma e ainda os constrangimentos decorrentes do COVI-19.

Domínios obrigatórios para dois ciclos
do ensino básico

Domínios obrigatórios para
todos os ciclos e níveis de
ensino

Pré-Escolar

1 – A) - DOMÍNIOS/Temas desenvolvidos

Direitos Humanos

X

Igualdade Género

X

Interculturalidade

X

Desenvolvimento
Sustentável

X

Educação
Ambiental

X

Saúde

X

2.º CEB

1.º CEB

1

2

3

4

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
6
6
5

X

X

X

X

8

X

X

Sexualidade

X

Media

X

Instituições e
Participação
Democrática
Literacia Financeira
e educação para o
consumo
Risco
Segurança
Rodoviária

X

X

8

9

10

11

Total

6

X
X

7

Ensino
Secundário

5

X

X

3.º CEB

12

X

X
X
X

5
2
1
3

X

X

X

X

2

X

X

X

X

2
4

Domínios Opcionais

Empreendedorismo
Mundodo Trabalho
Segurança, Defesa
e Paz

X
X

X

1
2

X

2

Bem‐estar animal
Voluntariado

X

Outro
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1 - B) - Contributos da Cidadania e Desenvolvimento para a consecução dos
objetivos 2 e 3 do PEA/PAA por ciclos/anos
Obj.2. Potenciar/reforçar o
desenvolvimento
de
competências
para
o
exercício de uma cidadania
ativa, responsável e crítica.
2.1.: Construir o respeito
pela pluridimensionalidade
na educação /fomentar os
valores da cidadania e da
democracia.
2.2.: Reduzir dificuldades
de integração e/ou
problemas disciplinares.
2.3.: Promover a educação
para a saúde e a educação
sexual.
2.4.: Promover a educação
ambiental.
2.5.: Desenvolver uma
cultura empreendedora
nos jovens desde os níveis
mais elementares da
escolaridade obrigatória.
Obj. 3. Privilegiar a
aproximação
entre
a
escola e a comunidade.
3.1.:
Melhorar
a
cooperação entre a escola,
a família e o meio,
diversificando
a
participação
dos
pais/encarregados
de
educação.
3.2.: Fortalecer a ligação
com a autarquia, a
coordenação com a rede
social, as parcerias com
empresas e instituições do
concelho.
3.3: Promover os valores do
mérito e da excelência.

1º Ciclo

Pré
1º
ano-

2º
ano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2º ciclo

3º ciclo

Sec.

3º
ano

4º
ano

5º
ano

6º
ano

7º
ano

8º
ano

9º
ano

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10º
ano

Total
11º
ano

X

7

X

8
X

X

X

2

5

5

X

1
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2 - Objetivos específicos da componente da Cidadania e Desenvolvimento que
mais potenciaram as atividades desenvolvidas com as turmas
Objetivos
Pré
específicos de CiDes
1º
mais potenciadores

Desenvolver
competências
pessoais e sociais.
Promover
pensamento
crítico.
Desenvolver
competências de
participação
ativa.
Desenvolver
conhecimentos
em áreas não
formais.

X

1º Ciclo

X

3º ciclo

Sec.

2º
ano

3º
ano

4º
ano

5º
ano

6º
ano

7º
ano

8º
ano

9º
ano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

X

10

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

10º
ano

Total

ano-

X

X

2º ciclo

11º
ano

Outros:
-
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3. CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO e seu envolvimento em DACs e ou
parcerias por ciclos/anos e turmas
Envolvimento em
DAC e ou Parcerias

1º Ciclo

Pré

DACs - Disciplinas *

X

Parcerias**

X

1º
anoNao

2º
ano
Não

3º
ano

X
Não Não X

2º ciclo

3º ciclo

Sec.

4º
ano

5º
ano

6º
ano

8º
ano

9º
ano

X
X

x

X

X

X
X

7º
ano
Não
Não

X

10º
ano

Total
11º
ano

5
6

PRE-ESCOLAR
DACs com – Disciplinas *
➢ Formação pessoal e
social;
➢ Conhecimento do
mundo.

Parcerias**
CMN;
Juntas de freguesia;
GNR;
Bombeiros (BVN);
FLL.

1º CICLO
DACs com – Disciplinas *

Parcerias**

Português
Estudo do Meio
Matemática
Educação Artística
Educação Física

Câmara Municipal de Nelas/ Planalto Beirão - “Plano de
Sensibilização e Educação Ambiental/ Apresentação da
Exposição Itinerante”

1º ano
2º ano
3º ano

4º ano

Todas as
transversal

disciplinas

CIM Dão Lafões- Viseu – Laboratório Móvel das Ciências (
Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso
Escolar)
Projeto Erasmus+ “Nature is a Treasure”
- Planalto Beirão
Biblioteca Municipal – CMN

2º CICLO
5º ano
6º ano

DACs com – Disciplinas *
EV /ET/CN/EM/EF

Parcerias**
ECO escolas /CMN /PES

História e Geografia de Por motivo da pandemia não se desenvolveram parcerias.
Portugal
Ciências Naturais
Português
Agrupamento de Escolas de Nelas
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3º CICLO
DACs com - Disciplinas* Parcerias**
7º ano
8º ano

Escola Segura – ação sobre prevenção do Bowling – Não à
Violência

9º ano História
9º C e História e Comunic’arte
D

4. Que métodos/instrumentos de avaliação mais utiliza nesta disciplina?
5º ano – Enumeram-se alguns métodos/estratégias/atividades/instrumentos de avaliação:
Metodologia de projeto
Visionamento de pequenos vídeos
Chuva de ideias
Debates
Apresentações orais
Dramatizações e simulações - “A folha amarrotada” “E se fosse contigo”
Abordagem de situações reais
Exercícios de Cidadania ativa – Kit de emergência / “Deputado por um dia” – intervenção em contextos
de proximidade.
Questionários orais
Fichas de leitura – reflexão estruturada em torno de domínios específicos
Guiões para resolução de desafios
Pesquisas
Trabalhos individuais
Trabalhos de pares
Observação direta
Auto e heteroavaliação.
6º Ano - Metodologia projeto, questionários, fichas de leitura, guiões, apresentações orais, pesquisas
(Trabalhos individuais e ou de grupo), grelha formal de observação, observação informal e auto e
heteroavaliação.
7ºE - Participação oral, execução de trabalhos
7º B e D - -Debate/ participação oral/-tarefas/trabalhos individuais/pares
8º ano - Participação oral, execução de trabalhos.
9º A e B - Visualização de pequenos vídeos/filmes, seguidos de reflexão;
- Realização de debates;
- Trabalhos de pesquisa – individual/grupo;
- Elaboração de cartazes/pósteres;
- Atividades lúdicas (ex. Bingo dos Direitos Humanos e Jogo da Democracia)

Agrupamento de Escolas de Nelas
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- Role Play – ex. simulação de uma campanha eleitoral, seguida de votação e apuramento de
resultados com o objetivo de alertar os alunos para a importância do voto e para o exercício da
cidadania.
9ºC e D- Participação oral
- Elaboração de projetos
- Registo do trabalho de equipa
- Apresentação e qualidade dos trabalhos de grupo/individuais

5. Reflexão Global
1. Avaliação global – níveis por turma:
Turma/Ano

Nº alunos
avaliados

Níveis atribuídos (nº de níveis)
1

5º A
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
6ºD

20
15
19
18
20
20
12

Total 2º ciclo

2

3
1*
1*

2*

4

5

10
8
5
11
5
13
1
53

6
3
6
7
12
4
1
39

3
3
8
3
3
10
30

21
11

8
10

8
1

7º A e C
7ºB e D
7ºE

Não entregou

8ºA/B/C/D
8ºE

Não entregou

16

9

3

4

9ºA
9º B
9ºC

21
21
21

6
8
13

11
9
7

4
4
1

9ºD

20

1

13

6

17 + 21
22

* Associado a excesso grave de faltas
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2. Apreciação global – Tópicos de reflexão
2.1. Impactos das atividades nas aprendizagens dos alunos
Pré -Na Educação Pré-Escolar, apesar das contingências decorrentes da pandemia de COVID 19, das
consequentes adaptações pedagógicas constantes do Plano de Contingência em vigor, e da
suspensão das atividades letivas entre fevereiro e abril, o projeto CiDes manteve a sua dinâmica e
planificação até ao final do ano letivo. Esta evidência refletiu-se também nas planificações semanais
realizadas para o ensino à distância, permitindo assim a continuidade do desenvolvimento da
temática do PAA: “Somos o que somos, mas também somos o que fazemos”. Devido à faixa etária
das crianças da Educação Pré-Escolar, durante este tempo de ensino à distância, continuou a
efetivar-se um maior acompanhamento e participação dos Encarregados de Educação nas
atividades propostas, o que foi um fator positivo para o seu envolvimento e assim, numa ação
conjunta com os seus educandos, participar na implementação de atitudes de cidadania ativa, pela
valorização da identidade pessoal e cultural de cada um e de todos.
Em termos de reflexão e avaliação final, consideramos que de forma transversal, a Cidadania e
Desenvolvimento foi abordada ao longo do ano letivo através de diversificadas temáticas e
atividades e que, sem dúvida, teve impacto nas aprendizagens das crianças, tornando-as mais
atentas e críticas sobre a importância das relações pessoais e sociais inerentes na manifestação de
afetos e emoções e, sobre a importância da preservação do meio ambiente e da natureza, levandoas a elas e às suas famílias a assumir atitudes de bem-estar e de saúde, visando a qualidade de vida
de cada um e da sociedade.
Pelos afetos e valorização das relações pessoais e sociais, as nossas crianças continuaram a
participar nas campanhas de solidariedade promovidas no Agrupamento, nomeadamente na
campanha de tampas plásticas para o Daniel e, na campanha de Natal para a recolha de bens para
a Loja Social.
No âmbito da Educação Ambiental, nas nossas vivências nos Jardins de Infância, continuámos a
valorizar a utilização de materiais recicláveis na execução de muitas atividades e a ter em conta a
seriação do lixo, assim como a manter uma atitude de respeito pela natureza e a incentivar a adoção
dessas atitudes.
No desenvolvimento de algumas atividades, registamos a valorização das parcerias, nomeadamente
com as equipas da GNR e BVN em que, através de intervenções calendarizadas, foram realizadas
com todos os grupos do Departamento de Educação Pré-Escolar, dinâmicas lúdicas e práticas que
serviram de sensibilização para atitudes de segurança, saúde e bem-estar pessoal e familiar, das
quais se regista a adoção de algumas práticas nas atitudes assumidas no quotidiano.
1º ano- Preparar os alunos para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica face às
problemáticas ambientais atuais.
Promover valores e a mudança de comportamentos relacionados com o ambiente.
Incentivar a interação social e o respeito pelo outro.
Agrupamento de Escolas de Nelas
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Desenvolver temas de forma transversal relacionados com as aprendizagens essenciais de Estudo
do Meio nos domínios da sociedade e natureza.
2º ano - Desenvolvimento, nas atividades cívicas e individuais, no relacionamento interpessoal e no
relacionamento social e intercultural;
- Desenvolveram-se hábitos de vida saudável;
- Promoveram-se atitudes e valores de suporte a comportamentos saudáveis;
- os alunos foram sensibilizados para a adoção de hábitos sociais corretos, de forma a reduzir a
sinistralidade rodoviária;
- sensibilização para a mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente;
3º ano -Mudança de hábitos e de comportamentos:
- saber respeitar as diferenças dos outros;
- promover nos alunos atitudes e valores;
-promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como oportunidade e como fonte de
aprendizagem para todos.
4º ano - Impactos das atividades nas aprendizagens dos alunos
- Os alunos ficaram mais recetivos, informados, atentos, participativos e críticos.
5º ano - A avaliação do desenvolvimento e do impacto das diferentes ações, bem como a forma
como estas se articulam para promover o sucesso dos alunos - Impactos das atividades nas
aprendizagens dos alunos.
Globalmente os alunos envolvem-se com entusiasmo em algumas atividades e é notório o seu
interesse, a qualidade da sua participação, não sendo fácil nem linear conseguir situar o ponto de
partida e identificar o ponto de chegada das suas aprendizagens e mais difícil ainda sinalizar se há
ou não mudanças atitudinais nas suas práticas em contextos reais de atuação.
As atividades propostas têm como objetivo sensibilizar, acrescentar conhecimento para apoiar
fundamentações e tomadas de decisões comportamentais nos vários domínios e sempre que
possível estruturadas e contextualizadas no quotidiano de proximidade (exemplos concretos ou na
atualidade trazida pelos media).
A opinião dos alunos, manifestada na autoavaliação, indicia que houve impactos na sua formação
cívica e, por esta via, acreditamos que contribuiu para a promoção do sucesso.
Na planificação das tarefas e seleção dos materiais houve a preocupação de estimular o
pensamento crítico, perante factos e realidades opinar/comentar criticamente/identificar aspetos
positivos e negativos, desenvolver competências de participação ativa pelo observar/avaliar e dar
sugestões de intervenção perante os problemas apresentados e desenvolver conhecimentos em
áreas não formais trazendo o quotidiano para a aula e a sua discussão, potenciando o saber ouvir/
falar em grupo/respeitar opiniões diferentes.
Crescente facilidade para articular conteúdos curriculares com os vários domínios da cidadania em
contexto das reuniões de DAC, traduz-se na conquista de maior integração e intencionalidade das
sequências de aprendizagem.

6º ano -Desenvolver a personalidade, atitudes e sentido de cidadania dos alunos.
Agrupamento de Escolas de Nelas
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- Os alunos são preparados para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos,
morais e cívicos, no sentido de assegurar o seu desenvolvimento cívico equilibrado.
- Formar alunos como cidadãos participativos, democráticos e humanistas, iniciando o caminho do
exercício da cidadania ao longo da vida.
- Os alunos experienciam e adquirem competências de cidadania em várias vertentes.
7ºE - 1. Desenvolver competências pessoais e sociais.
- Reforço do desenvolvimento de competências para o exercício de uma cidadania ativa,
responsável e crítica.
2. Promover pensamento crítico.
- Conhecer os conceitos de Cidadania, os Direitos e Deveres consagrados na Constituição
3. Desenvolver competências de participação ativa.
- Saber como agir em situações de Violência.
4. Desenvolver conhecimentos em áreas não formais.
- Solidariedade, Tolerância.
7ºB e D - Não deu para se verificar.
8º ano –1. Desenvolver competências pessoais e sociais.
- Reforço do desenvolvimento de competências para o exercício de uma cidadania ativa,
responsável e crítica.
2. Promover pensamento crítico.
- Conhecer os conceitos de Cidadania, os Direitos e Deveres consagrados na Constituição
3. Desenvolver competências de participação ativa.
- Saber como agir em situações de Violência.
4. Desenvolver conhecimentos em áreas não formais.
- Solidariedade, Tolerância
9º A e B ano – Desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
o Reforço de competências para o exercício de uma cidadania ativa, responsável e crítica.
o Promoção do pensamento crítico.
o Conhecimento dos Direitos e Deveres consagrados na Constituição
o Consciencialização da importância de uma participação ativa.
9º C e D - 1. Desenvolver competências pessoais e sociais.
- Reforço do desenvolvimento de competências para o exercício de uma cidadania ativa,
responsável e crítica.
2. Promover pensamento crítico.
- Conhecer os conceitos de Cidadania, os Direitos e Deveres consagrados na Constituição
3. Desenvolver competências de participação ativa.
- Saber como agir em situações de Risco
4. Desenvolver conhecimentos em áreas não formais.
- Solidariedade, Tolerância

2.2. Constrangimentos
Agrupamento de Escolas de Nelas
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Pré – Os constrangimentos sentidos foram essencialmente associados a algumas limitações no
desenvolvimento de atividades que promoviam as relações interpessoais e sociais, devido às
contingências e restrições associadas à pandemia.
1ºano - A complexidade dos temas não permite aprofundar, nomeadamente, no domínio da
interculturalidade e da igualdade de género.
2º ano - Devido à carga horária, aos programas extensos e este ano, com o acréscimo das
suspensões das atividades letivas presenciais tornaram a execução da planificação para a cidadania
difícil de concretizar.
3º ano - Ensino à distância e confinamentos profiláticos.
4º ano - Necessidade de mais tempo para aprofundar conteúdos;
5º ano - Reduzida carga horária – somente um tempo e de organização semestral.
-Muitos temas a trabalhar de acordo com a Estratégia Nacional num ciclo com apenas dois
anos.
-Dificuldade de articulação curricular para assegurar a sequencialidade das aprendizagens sob
o ponto de vista curricular disciplinar.
6º ano - Falta de tempo para melhor desenvolver as temáticas de estudo nas turmas que têm a
disciplina semestralmente.
Ensino à distância/pandemia que condicionou atividades práticas ou qualquer tipo de parceria.
7º E - Ao ser uma disciplina semestral não é possível realizar determinados trabalhos e aprofundar
os temas.
- Desinteresse de alguns alunos
7ºB e D - A reduzida carga horária - O ritmo de trabalho dos alunos - Dificuldades no envolvimento
de outras disciplinas
8º ano - Ao ser uma disciplina semestral não é possível realizar determinados trabalhos e aprofundar
os temas.
- Desinteresse de alguns alunos
9º A e B - Falta de recursos (materiais) para o correto desenvolvimento de alguns projetos.
9º C e D - Ao ser uma disciplina semestral não é possível realizar determinados trabalhos e
aprofundar os temas.
- Desinteresse de alguns alunos
2.3. Sugestões de melhorias para o próximo ano letivo
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Pré – Para o próximo ano letivo, consideramos ser de maior importância dar continuidade a
atividades no âmbito das relações interpessoais assente na valorização e manifestação dos afetos,
num tempo em que estas relações são tão essenciais para o equilíbrio e bem-estar pessoal e social
das nossas crianças, investindo mais na implementação de atividades facilitadoras e
enriquecedoras, se a situação pandémica o permitir.
Consideramos ainda dar continuidade às dinâmicas de respeito pela biodiversidade e pelo meio
ambiente, valorizando atitudes e recursos em sintonia com as normas e valores de cidadania, de
forma que a mensagem continue a ter impacto e reflexo nas famílias e comunidade, através de um
maior envolvimento e participação dos intervenientes – recurso aos meios digitais como
instrumento facilitador da (inter)comunicação.
Consideramos também importante investir no desenvolvimento de atividades de articulação com
outros ciclos, planificando estratégias transversais sobre temáticas a definir, estimulando
comportamentos que promovam a consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando
colaborativamente para o bem comum.
Reiteramos a valorização das parcerias como forças vivas da sociedade que motivam e reforçam os
pressupostos duma cidadania ativa e responsável no percurso do desenvolvimento de todos.
1º ano - Demonstram recetividade aos temas trabalhados
2º ano - - Nada a acrescentar.
3º ano - Ensino à distância e confinamentos profiláticos.
4º ano - - Realizar mais atividades que levem à consciencialização desta problemática.
5º ano - Melhor e maior articulação dos domínios da disciplina com as restantes e conseguir-se
estabelecer parcerias.
6º ano – - Melhor e maior articulação dos domínios da disciplina com as restantes e conseguir-se
estabelecer parcerias.
7ºE - Maior interdisciplinaridade
7º B e D - maior articulação com as outras disciplinas,
8º ano - Maior interdisciplinaridade
9º A e B - Maior interdisciplinaridade/envolvimento de outras disciplinas.
9º C e D - - Maior interdisciplinaridade/envolvimento dos membros dos conselhos de turma.
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6. Em relação à disciplina Cidadania e Desenvolvimento: A opinião geral dos
alunos.
Pré – (…) O interesse e o empenho das crianças revelados ao longo do ano foram constantes e bem refletidos
nas suas práticas e na forma como envolveram as suas famílias, levando-as a adotar atitudes e
procedimentos que valorizaram as aprendizagens realizadas.
No que concerne à autoavaliação, a simbologia dos “emojis” para avaliação das atividades
propostas, revelaram bem a satisfação da participação nas atividades – a maior percentagem de
emojis verdes (de aprovação positiva) é indicador de uma boa opinião das crianças sobre a sua
participação num projeto que lhe potencia o desenvolvimento de competências para o exercício de
uma cidadania ativa, responsável e crítica.
1º ano - Os alunos participaram nestas atividades de bom grado, normalmente acham as atividades
agradáveis por permitirem sair um pouco da rotina e por trabalharem temas pelos quais
demonstram interesse.
2º ano - (…) - Os alunos participaram com entusiasmo e empenho nos debates realizados sobre os
temas abordados.
3º ano - A maioria dos alunos desenvolveu as competências, apesar das circunstâncias e
constrangimentos decorrentes do modelo de Ensino à Distância durante parte do 2º Período;
aceitou novos desafios e reagiu de forma positiva às situações apresentadas, demonstrando
empenho e tendo consciência das aprendizagens feitas. Globalmente os alunos respeitaram-se a si
e aos outros, foram tolerantes, perseverantes, sensíveis e solidários. Apresentaram as suas opiniões
revelando algum pensamento reflexivo, crítico e criativo. Melhoraram o respeito pela diversidade
humana e cultural. Tomaram consciência da importância de respeitar e proteger o meio ambiente.
4º ano - (…) - Os alunos, de início ficaram impressionados ao verem vídeos e imagens sobre os
desequilíbrios ambientais, mas depois tornaram-se mais ativos e preocupados, contribuindo assim
para a melhoria/minimização desta problemática.
5º ano - Referências globalmente muito positivas. Têm a perceção clara de pouco tempo disponível
para executar as tarefas propostas e outras sugeridas por eles próprios.
- Gostariam de poder fazer mais trabalhos de grupo.
- Reflexões registadas na ficha de autoavaliação:
- A disciplina que mais nos ajuda a ser melhores cidadãos.
- Aprendemos a pensar e dar opiniões, a ter voz ativa e resolver desafios; aprendi a confiar mais em
mim e senti que os meus colegas me respeitaram.
- Ajudou-me a refletir sobre os meus atos e comportamentos de outra maneira e a ser uma pessoa
mais interessada pelas questões do ambiente. Prepara-nos para as coisas práticas da vida e ajudanos a entender as notícias.
6º ano – Os alunos referiram que as atividades desenvolvidas foram do seu agrado. Reconhecem
que em alguns temas não houve tempo suficiente para realizar um trabalho mais aprofundado e
preferem aulas presenciais.
7ºE – - Importante porque se debatem temas como a igualdade de género, bullying,
interculturalidade, etc
- Serve de alerta para problemas do dia a dia
- Saber como agir perante determinadas situações
- Aprende-se a respeitar os outros
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24

Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola - 2020-2021
- Ajuda a ser cidadãos ativos
- Leva a mudança de atitudes
- Importante na formação pessoal.
- Conhece-se mais a sociedade.
- Ajuda o nosso futuro
- Ser responsáveis
8º ano – Importante porque se debatem temas como a igualdade de género, bullying,
interculturalidade, etc
- Serve de alerta para problemas do dia a dia
- Saber como agir perante determinadas situações
- Aprende-se a respeitar os outros
- Ajuda a ser cidadãos ativos
- Leva a mudança de atitudes
- Importante na formação pessoal.
- Ajuda o nosso futuro
- Ser responsáveis
- Aprender a respeitar a natureza
9º A e B - Conhecer os direitos e deveres dos cidadãos;
- Ajuda a ser cidadãos ativos e conscientes;
- Importante na formação pessoal.
- Ser responsáveis
- Aprender a respeitar os outros.
9º C e D - Importante porque se debatem temas como a igualdade de género, feminismo,
orientação sexual, mundo do trabalho, pobreza, etc.
- Conhecimento e defesa dos Direitos Humanos
- Preparação para a vida futura
- Aprende-se a respeitar os outros
- Ajuda a ser cidadãos ativos
- Leva a mudança de atitudes
- Importante na formação pessoal.
- Desenvolvimento de valores morais.
- Ajuda a melhorar as competências do trabalho em equipa
- Ser responsáveis
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7. Necessidades de formação. Em que domínio(s)?
Pré
Metodologia ativas, centradas
na aprendizagem vivencial da
cidadania democrática e na
abordagem inter, multi e
transdisciplinar.
Práticas de desenvolvimento
curricular
integradoras
de
conteúdos e metodologias da
ENEC e das aprendizagens
essenciais das disciplinas, tendo
o Perfil dos Alunos como
documento base de referência.
Práticas de avaliação dos
alunos adequadas a conteúdos e
metodologias de educação para
a cidadania.
Conceção, monitorização e
avaliação de projetos aplicadas à
EECE.
Produção de recursos didáticos
para
a
Cidadania
e
Desenvolvimento.
Formação
em
domínios
específicos – Se SIM, indicar
esses domínios:

2ºCiclo
-X

3º
Ciclo
XXX

Sec.

TOTAL

-X

XXX

6

X-

X-X

4

XX

X- X

2

-X

XXX

8

6

--XX

- XX

X

X

XXX

1

--X

-Capacitação
digital
dos
docentes
- Língua estrangeira ( inglês)
• suporte básico de vida:
- primeiros socorros – práticas de
apoio e salvamento; - PRÉ

1ºCiclo

1

x
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8. Contributos para a reformulação do Projeto Educativo
Considerando que se encontra em fase de reformulação o Projeto Educativo, e na sequência da publicação de
nova legislação de referência (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) e a Estratégia Nacional de Educação para
a Cidadania solicita-se o seu contributo:

1. Reformular/ atualizar a linguagem utilizada nos objetivos existentes
Pré /1º ano - Objetivo 2.4 - Promover o valor e o respeito pela Natureza.
2. Definição de novos objetivos a incluir no novo Projeto Educativo do âmbito da Educação para a
Cidadania na Escola.
Pré/1º ano - Promover atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis.
3º ano--Fomentar nos alunos o desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação,
reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação com vista à resolução de problemas e ao
reforço da sua autoestima e bem-estar.
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II - Parte – Monitorização e Avaliação dos PROJETOS QUE PODEM
POTENCIAR A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA
Tendo em conta a Estratégia da Educação para a Cidadania na Escola e os seus domínios/temas,
seguem, os que foram assinalados pelos diversos responsáveis nas diferentes áreas dos Projetos...

Domínios Opcionais

Domínios obrigatórios para dois ciclos
do ensino básico

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Sexualidade
Media

X

Instituições e
Participação
Democrática
Literacia Financeira
e educação para o
consumo
Risco

X

Segurança
Rodoviária

X

Empreendedorismo

X
X

Mundodo Trabalho
Segurança, Defesa
e Paz

X

7
3

X

4
6

X

7
5
1
2
2

X
X

X

1

X

X

TOTAL

Saúde

X

X
X

Proj. Investir Capac

X

X

EPS
ParlJovens
Laboratório dArtes

X

X

Euroscola

X

Eco-Escolas

Educação
Ambiental

Desporto Escolar

X

Desenvolvimento
Sustentável

Comunicação digital
digitalDigital

X
X

Interculturalidade

Clube de Teatro*

X
X

Igualdade Género

X

Clube de Música *

X

Biblioteca *

X
X

Direitos Humanos

AFC – 11º Ano *

Prof issionais-10C11CD-12C

AFC – 10º Ano *

AFC – 9º Ano*

PAC –8º Ano

AFC – 6º Ano*

PAC – 7º Ano

Domínios obrigatórios para todos
os ciclos e níveis de ensino

AFC – 5º Ano*

1 – DOMÍNIOS/Temas assinalados nas diferentes áreas

X

X
X

2
2

X

1
1
3

Bem‐estar animal
Voluntariado
Outro: União Europeia

*Não entregou
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EPS

Laboratório de Artes

X

X

X

TOTAL

Euroscola

X

Proj. Investir Capac *

Eco-Escolas

Desporto Escolar

Comunicação Digital

Clube de Teatro*

Clube de Música *

Biblioteca *

AFC – 11º Ano *

AFC – 10º Ano *

AFC – 9º Ano*

PAC –8º Ano

PAC– 7º Ano

PAC/DACs
Projetos…

AFC – 6º Ano *

ÁREAS

AFC – 5º Ano *

Objetivos
PEA

Profissionais-10C-11CD-12C

2. Contributos das diferentes áreas para a EECE e para a consecução dos
objetivos 2 e 3 do PEA/PAA

-Obj.2. Potenciar/reforçar o
desenvolvimento de competências
para o exercício de uma cidadania
ativa, responsável e crítica.

2.1.: Construir o respeito pela
pluridimensionalidade na
educação /fomentar os
valores da cidadania e da
democracia.
2.2.: Reduzir dificuldades de
integração e/ou problemas
disciplinares.
2.3.: Promover a educação
para a saúde e a educação
sexual.
2.4.: Promover a educação
ambiental.
2.5.: Desenvolver uma cultura
empreendedora nos jovens
desde os níveis mais
elementares da escolaridade
obrigatória.
Obj. 3. Privilegiar a
aproximação entre a escola e
a comunidade.
3.1.: Melhorar a cooperação
entre a escola, a família e o
meio,
diversificando
a
participação
dos
pais/encarregados
de
educação.
3.2.: Fortalecer a ligação com a
autarquia, a coordenação com
a rede social, as parcerias com
empresas e instituições do
concelho.
3.3: Promover os valores do
mérito e da excelência.
Outro: Levar os alunos a
refletir acerca do papel da
escola e prepará-los para o
mundo do trabalho /
sociedade de consumo.

1.3. AUMENTAR A QUALIDADE
DO SUCESSO DOS ALUNOS

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

8
5
3

X

6

X
3

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

4

X

2

X

1

PROFISSIONALIZANTES

1.4.

MELHORAR

RESULTADOS

OBTIDOS

OS
PELOS

X
1

ALUNOS DOS CURSOS

4.1. MELHORAR A QUALIDADE
DOS PROCESSOS DE GESTÃO

X

1

X

1

PEDAGÓGICA

5.2. ESTIMULAR A
CURIOSIDADE INTELECTUAL E A
AMBIÇÃO CULTURAL DOS
ALUNOS.
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6.3. REFORÇAR

A ORIENTAÇÃO

ESCOLAR E PROFISSIONAL .

X
1

Objetivo 6:
Favorecer a inclusão
educativa e social com
a
criação e
funcionamento de um
grupo-equipa de
Boccia, composto
exclusivamente por
alunos NEE.
Objetivo 7: Promover a melhoria
do clima de escola

X

X

1

OBJETIVO 7.1.:
Consolidar
uma
Cultura Identitária da
Escola fomentando o
sentido de orgulho na
escola/agrupamento
através da promoção
do desporto escolar,
quer interna quer
exteriormente,
assumindo-se
estas
áreas como um meio
privilegiado
de
comunicação
dos
valores e da visão da
escola/agrupamento e
uma
forma
de
reconhecimento para
aqueles que nelas
estão envolvidos.

X

1

1

*Não entregou
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3. PROJETOS/ATIVIDADES REALIZADAS NA ÁREA DA PAC/DACs – do 5º ao
11º Ano
Áreas

Projeto(s)/Atividade(s)
realizadas

AFC
5º ano

Não entregou

AFC
6º ano

Não entregou

PAC
7º ano

1. .O gato que ensinou a gaivota a
voar»
2. «It`s coul to be safe»
3. Biografias de figuras do passado
4. «Jerusalema»
5. Mensagens de Natal
6. «O lado amargo do açúcar»
7. «O Extraterrestre»
8. «Os vulcões e a química»
9. «Lágrima de preta»

Desenvolver
competências pessoais
e sociais.
Promover pensamento
crítico.
Desenvolver
competências de
participação ativa.
Desenvolver
conhecimentos em
áreas não formais

PAC
8º ano

1.«It´s cool to be safe»

Desenvolver
competências pessoais
e sociais.
Promover pensamento
crítico.
Desenvolver
competências de
participação ativa.
Desenvolver
conhecimentos em
áreas não formais
Outro: __

2.“Saga” de Sophia de Mello Breyner
Andresen
3.Mensagens de Natal
4.“O meu primeiro projeto científico”
5.Dia Mundial do Livro
6.Alimentação saudável
7.“Repórteres do Ambiente”
8.«Quem quer ser sustentável?»

AFC
9º ano

Não entregou

10º ano

Euroscola

10º C
Profissio
nais

Objetivos
Específicos

Disciplinas
envolvidas

Parcerias
estabeleci
das

Produto final

Não entregou

Não entregou

Não entregou

Não entregou

Não entregou

Não entregou

Não entregou

Não entregou

Não entregou

Desenvolver competências
pessoais e sociais.
Promover pensamento
crítico.
Desenvolver competências
de participação ativa.
Desenvolver conhecimentos
em áreas não formais

DAC sobre o Mundo do
trabalho

Desenvolver competências
pessoais e sociais.
Promover pensamento
crítico.
Desenvolver competências
de participação ativa.
Desenvolver conhecimentos
em áreas não formais
Outro:
- Desenvolver articulação
disciplinar.
- Mobilizar conhecimentos de
várias disciplinas com vista
ao cruzamento dos
respetivos conteúdos.
-- Desenvolver competências de
pesquisa, análise, reflexão e
de trabalho colaborativo.
- Conhecer o tecido empresarial
do concelho de Nelas.
- Familiarizar-se com as
exigências do mundo do
mercado.

Projeto “Conversas sobre
sustentabilidade”

- Sensibilizar para os problemas
ambientais à escala global,
nacional e local.

Projeto “Ajuda-nos a
ajudar”
Orçamento Participativo
das Escolas
Palestra com o General
Ferreira do Amaral,
preparação de perguntas,
diálogo e posterior análise .

DAC – Instituições e
Participação democrática

1. Português Inglês Espanhol
2. Inglês
3. Português, História, F-Q,
Ciências Naturais.
4. Ed. Física, Inglês
Clube de Dança
5. Espanhol, Inglês, TIC
Francês
6. Matemática, F-Q
Português,Ciências Naturais
Ed. Física
7. F-Q, Ciências Naturais
8. F-Q, Ciências Naturais
9. Português , F-Q
1.Inglês-EF-Desporto Escolar
2. Português-EV-Comunic´Arte
3. Inglês -Espanhol
4. CN- FQ-TIC
5.Português-Francês-Espanhol
6.Inglês-Espanhol-Francês
7.CN-Inglês-Cidadania
8.Inglês-Cidadania
e
Desenvolvimento

1.- Ementa literária
- Poema em acróstico
- Abecedário da Sabedoria
2.
3. Biografias
4. Coreografia
5. Postais
6. Inquérito e sua analise
7. Desenho o maquete
8. Fotografar e documentar
9. Poema

8.
CLDS
Nelas4You

–

1.Representação
da
coreografia e gravação em
vídeo da música “Jerusalema”
2.Ilustração de excertos da
obra
3.Criação de um Padlet com
mensagens de Natal
4.Projeto
“Variáveis
Dependente e Independente”
5.Criação de mensagens/
poemas
relativos
à
importância da leitura
6.Criação de um Padlet com
dicas para uma alimentação
saudável
7.Elaboração de um álbum
fotográfico
8.Reflexão sobre os 17
objetivos de sustentabilidade
das Nações Unidas para 2030
- Realização de um quiz

Não entregou

Não entregou

Não entregou

História

IPDJ

C. Política

AR

Produção de um trabalho
escrito subordinado ao tema
VALORES EUROPEUS. E um
vídeo enviado para o júri
distrital.

CLDS Nelas 4you
Área de Integração (AI)
-Direção

do

AENelas
-Associação 25 de
abril

AI e História da Cultura e das
Artes (HCA)

AI, Português, e HCA e Inglês

AI, Português, Oficina Gráfica

CLDS Nelas 4you
CLDS Nelas 4you
(Empresa Faurecia
Nelas EDA)

CLDS Nelas 4you
- Pais (entrevistas)
CTCV (Centro

-Angariação, armazenamento
e distribuição de bens por
pessoas necessitadas
-Votação
dos
projetos
propostos em grupo, sendo o
Projeto “Rádio Escolar” o
vencedor
que
será
operacionalizado no próximo
ano letivo.
- Grelha elaborada em grupo
com as características de
Portugal no antes, durante e
pós 25 de abril
--Sessão de sensibilização em
tráfico de seres humanos,
reflexão escrita e oral

____
Diálogo com a Dr.ª Ana
Teixeira
sobre
perfis
profissionais
–
debate,
reflexão,
relatórios
e
apresentações orais
_____
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- Compreender a existência de
mudanças sociais resultantes
de fatores tecnológicos,
ideológicos e políticos.

DAC – Transformações no
mundo laboral resultantes da
i 4.0

11º C e D
Profissio
nais

Projeto “Conta-me como é”

DAC – Direitos humanos
ligados à família
(idosos e jovens)

Palestras sobre
Empreendedorismo

DAC – Desenvolvimento
sustentável

12º C
Profissio
nais

DAC – Segurança rodoviária

DAC – Empreendedorismo

Projeto “Ajuda-nos a ajudar”

DAC – Direitos Humanos

DAC – Mundo do Trabalho

- Conhecer as implicações no
mundo do trabalho causadas
pelas novas tecnologias
resultantes da industria 4.0.
- Articular o conhecimento
adquirido e desenvolvido
com acontecimentos que
ocorrem em Portugal e no
mundo na atualidade.
X DESENVOLVER COMPETÊNCIAS
PESSOAIS E SOCIAIS.
X PROMOVER PENSAMENTO CRÍTICO.
X DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE
PARTICIPAÇÃO ATIVA.
X DESENVOLVER CONHECIMENTOS EM
ÁREAS NÃO FORMAIS
X OUTROS: - DESENVOLVER
ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR. MOBILIZAR CONHECIMENTOS
DE VÁRIAS DISCIPLINAS COM
VISTA AO CRUZAMENTO DOS
RESPETIVOS CONTEÚDOS . DESENVOLVER COMPETÊNCIAS
DE PESQUISA, ANÁLISE,
REFLEXÃO E DE TRABALHO
COLABORATIVO.
- CONHECER O TECIDO EMPRESARIAL
DO CONCELHO DE NELAS.
- FAMILIARIZAR-SE COM AS
EXIGÊNCIAS DO MUNDO DO
MERCADO.
- SENSIBILIZAR PARA OS PROBLEMAS
AMBIENTAIS À ESCALA GLOBAL,
NACIONAL E LOCAL.
- ARTICULAR O CONHECIMENTO
ADQUIRIDO E DESENVOLVIDO
COM ACONTECIMENTOS QUE
OCORREM EM PORTUGAL E NO
MUNDO NA ATUALIDADE.

Tecnológico
de
Cerâmica e Vidro)
- Unidade orgânica
e
desenvolvimento
social, emprego e
saúde – Câmara
Municipal de Nelas

E-book com reportagens
feitas pelos alunos
Análise, reflexão e relatório
sobre a sessão “Banco local de
voluntariado”

CLDS Nelas 4you
- Avós dos alunos

Anuário das tradições (a
publicar na página do AENelas
e no Facebook dos CLDS Nelas
4you

AI e Inglês

AI

AI e Inglês

AI

Secções
de
Prevenção
Criminal
e
Policiamento
Comunitário (SPC)
de Mangualde
- Unidade orgânica
e
desenvolvimento
social, emprego e
saúde – Câmara
Municipal de Nelas
CLDS Nelas 4you
(Empresas
Eurofirms
e
Mestre Design)
CTCV

AI e Inglês
CLDS Nelas 4you

___
Padlet (partilha de trabalhos
dos alunos e materiais cedidos
pelas professoras)

Debate, reflexão e análise
crítica oral e escrita das
sessões:
- “Violência no namoro”
“Banco
local
de
voluntariado”

Relatórios, debates e reflexões
sobre as palestras assistidas

Atividade “Não há um planeta
B: os 17 objetivos da ONU”,
seguida de reflexão, análise e
articulação com os conteúdos
programáticos
Elaboração de cartazes
alusivos
ao
tema
“Environmental Issues”

X DESENVOLVER COMPETÊNCIAS
PESSOAIS E SOCIAIS.
X PROMOVER PENSAMENTO CRÍTICO.
X DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE
PARTICIPAÇÃO ATIVA. X
DESENVOLVER

AI e Inglês

SPC de Mangualde

Debate, reflexão e análise
crítica oral sobre a sessão
Prevenção rodoviária, tendo
por base a cidadania na
estrada

CONHECIMENTOS EM ÁREAS
NÃO FORMAIS X OUTROS: DESENVOLVER ARTICULAÇÃO
DISCIPLINAR. - MOBILIZAR
CONHECIMENTOS DE VÁRIAS
DISCIPLINAS COM VISTA AO
CRUZAMENTO DOS RESPETIVOS
CONTEÚDOS. - DESENVOLVER
COMPETÊNCIAS DE PESQUISA,
ANÁLISE, REFLEXÃO E DE
TRABALHO COLABORATIVO.
- CONHECER O TECIDO EMPRESARIAL
DO CONCELHO DE NELAS.
- FAMILIARIZAR-SE COM AS
EXIGÊNCIAS DO MUNDO DO
MERCADO.
- COMPREENDER QUE AS PROFISSÕES
ATUAIS EXIGEM HARD SKILLS ,
MAS PRINCIPALMENTE SOFT
SKILLS.
- CONHECER FORMAS DE
PROSSEGUIMENTO DE
ESTUDOS SUPERIORES EM
ALTERNATIVA AO MUNDO DO
TRABALHO, APÓS O 12º ANO,
EM PARTICULAR OS CTESP.

AI, Inglês e Eletricidade e
Eletrónica

CLDS Nelas 4you
(empresas Purever
e Borgstena)

Relatórios, debates e reflexões
sobre as palestras assistidas
Análise das características
empreendedoras de George
Boole

AI

CLDS Nelas 4you

Angariação, armazenamento e
distribuição de bens por
pessoas necessitadas

AI e Inglês
CLDS Nelas 4you

AI, Inglês, Oficina Gráfica,
Aplicações de Mecatrónica,
Design Gráfico

Dr.ª Ana Patrícia
André Pais e Dr.ª
Cátia Mendes
IPV

Ação de sensibilização sobre
tráfico de seres humanos,
reflexão escrita e oral

Reflexão e debate sobre
- A postura do candidato na
primeira
entrevista
de
emprego
- Prosseguimento de estudos

AFC
11º ano
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3.1. Avaliação global - Tópicos de reflexão:
1. Impacto(s) nas aprendizagens dos trabalhos realizados
AFC- 5º Ano – Não entregou
AFC – 6º Ano – Não entregou
PAC – 7º Ano
As diversas ações/atividades/projetos em DAC despertaram e estimularam uma responsabilização e
participação mais ativa dos alunos no processo de ensino-aprendizagem e motivaram uma maior
envolvência dos mesmos nas dinâmicas de sala de aula, fruto de uma maior articulação curricular
entre disciplinas, em função de temas e atividades do interesse dos discentes.
PAC – 8º Ano
As diversas ações/atividades/projetos em DAC despertaram e estimularam uma responsabilização e
participação mais ativa dos alunos no processo de ensino-aprendizagem e motivaram uma maior
envolvência dos mesmos nas dinâmicas de sala de aula, fruto de uma maior articulação curricular
entre disciplinas, em função de temas e atividades do interesse dos discentes. As atividades de cariz
mais prático, tendo por base os temas abordados sob diferentes perspetivas disciplinares, permitiram
a construção de um conhecimento mais global e significativo.
Profissionais – 10º 11º e 12º ano
- Desenvolvimento das competências técnicas, pessoais, interpessoais, de relacionamento e
comportamentais.
- Compreensão de que não existem fronteiras entre os saberes das diferentes disciplinas.
- Abertura de horizontes ao nível social e profissional.
- Amadurecimento da orientação profissional e vocacional.
AFC – 11º Ano
2. Constrangimentos
AFC- 5º Ano – Não entregou
AFC – 6º Ano - Não entregou
PAC – 7º Ano
A situação de pandemia vivida e todos os constrangimentos associados.
PAC – 8º Ano
A situação de pandemia vivida e todos os constrangimentos associados.
AFC -10º Ano - Não entregou
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Profissionais – 10º 11º e 12º ano
- Pouco envolvimento da maior parte dos professores.
- Dificuldade em encontrar formas/técnicas/métodos de cruzamento de conteúdos entre as
disciplinas.
- O confinamento dificultou que a escola “saltasse os seus muros” e entrasse nas empresas e noutras
instituições, tomando conhecimento mais real da sociedade.
- Pouco trabalho colaborativo entre professores.
3. Sugerir melhorias para o próximo ano letivo
AFC- 5º Ano - Não entregou
AFC – 6º Ano - Não entregou
PAC- 7º - 8º ano - Nada referiram
AFC – 10º Ano - Não entregou
Profissionais
- Envolvimento de mais disciplinas nos projetos e DAC, permitindo um maior cruzamento de
saberes.
- Maior envolvimento das famílias nos projetos, DAC e atividades a desenvolver.
- Maior valorização desta componente por parte dos professores.
- Maior abertura da escola à sociedade.
- Criação de mais parcerias fora do concelho, a nível nacional e até internacional.

4. Considerando que se encontra em fase de reformulação o Projeto Educativo, e na sequência da
publicação de nova legislação de referência (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) e da Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania solicita-se o seu contributo:
1. Reformular/ atualizar a linguagem utilizada nos objetivos existentes
Nada foi referido
2. Definição de novos objetivos a incluir no novo Projeto Educativo do âmbito da Educação para a
Cidadania na Escola.
Nada foi referido
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4. PROJETOS/ATIVIDADES REALIZADAS NA ÁREA de Projetos, Clubes…
Áreas

Projeto(s)/Atividade(s)
realizadas

Biblioteca

Não entregou

Clube de
Música

Não entregou

Clube de
Teatro
Comunicaç
ão digital
(Sandra
Isabel)

Não entregou

Desporto
escolar

•
Exploração do sítio na
Internet "Verdade ou Mentira";
•
Visionamento
de
várias
animações sobre "Os Perigos da
Internet", tais como identidades
falsas, cookies e notícias falsas;
•
Pesquisa e seleção de
informação válida no site da
PorDataKids.
------•
Visionamento
do
documentário da RTP "Cavaleiros
do destino", sobre as condições de
vida das crianças na ilha de
Sumbawa, na Indonésia;
•
Criação de um Percurso
Virtual, usando a ferramenta "Tour
Builder",
partindo
do
documentário.
--------•
Atividades de comemoração
do
Mês
Internacional
das
Bibliotecas Escolares:
-Visionamento do documentário "A
Biblioteca do Futuro";
- Elaboração de um marcador de
livros digital, usando o Canva;
- Elaboração de um documento
com imagens de Bibliotecas de
diferentes países, usando o Slide.
_______
•
Treino da velocidade leitora
(com
notícias),
através
da
ferramenta "Spreeder";
•
Construção de um
texto criativo através de um
pretexto (loto criativo);
•
Utilização da ferramenta Voki,
para transformar um texto escrito
em áudio.
_________
•
Construção de um
mapa narrativo, a partir do poema
"A ibís", de Fernando Pessoa, na
plataforma Padlet;
•
Realização de pequenas
gravações em vídeo com a leitura
individual de um poema de
Fernando Pessoa, no âmbito da
Semana da Leitura;
•
Edição de vídeo.

Objetivos
Específicos

Desenvolver competências pessoais e sociais.
Promover pensamento crítico.
Desenvolver conhecimentos em áreas não
formais
Pensar de modo abrangente e em
profundidade, de forma lógica, observando,
analisando informação, experiências ou ideias,
argumentando com recurso a critérios implícitos
ou explícitos, com vista à tomada de posição
fundamentada;

Disciplinas
envolvidas

-TIC;

-Português

Parcerias
estabelecidas

Produto final

- Resposta a um
questionário
do
google forms, de
forma a avaliar os
conhecimentos
sobre a temática da
Literacia
da
Informação.

Convocar diferentes conhecimentos, de matriz
científica e humanística, utilizando
diferentes metodologias e ferramentas
para pensar criticamente
--------

Promover pensamento crítico.
Respeitar a diversidade humana e
cultural.
Desenvolver novas ideias e soluções,
de forma imaginativa e inovadora, como
resultado da interação com outros ou da
reflexão pessoal, aplicando-as a
diferentes contextos e áreas de
aprendizagem.
-------Desenvolver competências pessoais e
sociais;
Promover pensamento crítico;
Desenvolver competências de
participação ativa;
Desenvolver conhecimentos em áreas
não formais;
Pensar de modo abrangente e em
profundidade, de forma lógica, observando,
analisando
informação, experiências ou ideias,
argumentando com recurso a critérios
implícitos ou explícitos,
com vista à tomada de posição
fundamentada
Convocar diferentes conhecimentos,
de matriz científica e humanística,
utilizando diferentes metodologias
e ferramentas para pensar
criticamente
______
Desenvolver competências pessoais e
sociais.
Desenvolver competências de
participação ativa.
Desenvolver conhecimentos em áreas
não formais
Respeitar a diversidade humana e
cultural.
Desenvolver novas ideias e soluções,
de forma imaginativa e inovadora, como
resultado da interação com outros ou da
reflexão pessoal, aplicando-as a
diferentes contextos e áreas de
aprendizagem.

-Português
-HGP

-Percurso
Virtual
(roteiro)

-EV
-ET
-EMRC
-Português
-Articulação com
Biblioteca Escolar

-Marcadores
de
livros
e
Slides
relacionados
com
bibliotecas,
livros,
etc.

-Português

-Resposta a um
questionário sobre
as notícias lidas com
o “Spreeder”;
-Textos criativos, em
áudio, na ferramenta
Voki.

-Português
-Articulação com
Biblioteca Escolar

- Mapas narrativos, a
partir do poema "A
ibís", de Fernando
Pessoa;
- Vídeos com leituras
individuais e criativas
de
poemas
de
Fernando Pessoa, no
âmbito da Semana
da Leitura.

No presente ano letivo não é possível
preencher o quadro síntese uma vez que,
devido à situação pandémica, o Desporto
Escolar ficou confinado e não realizou
atividades quer no seu âmbito interno,
quer no seu âmbito externo. O que atrás
ficou registado foi o que se realizou antes
da situação de confinamento do Desporto
Escolar.

(Cont.)
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Áreas

Projeto(s)/Atividade(s)
realizadas

Objetivos Específicos

Eco-Escolas

1. • Auditoria Ambiental à Escola/
Questionário aos Alunos.
• Comemoração do Dia Mundial da
Alimentação.
• Concurso Eco-Enfeites de Natal.
• Campanha “Geração Depositrão
2020/21.
• Recolha de tampas de plástico.
• Recolha de pilhas.
• 1º Conselho Eco-Escolas – 02/12/ 2020.

1E2

-------2.• Desafio Alimentação Saudável e
Sustentável/ Elaboração de ementas
saudáveis.
• Projeto “Hortas Bio nas Eco-Escolas.
• Recolha de tampas de plástico.
• Recolha de pilhas.
• 2º Conselho Eco-Escolas- 04/03/2021
________
3.• Plantação de árvores no recinto da
escola.
• Concurso “Traga Pilhas”.
• Concurso “Criar com Estilo” (Aves em
tecido- roupas usadas não estão
acabadas).
• Concurso “Construção de ninhos,
bebedouros e comedouros para aves”.
• Concurso “Elaboração de fichas de
identificação das aves observadas na
região de Nelas”.
• Concurso " Onde está o Eco-lápis?"
• Concurso “Pinta o EcoBag”
• Concurso “O Mar começa Aqui”.
• Gravação do Hino do Eco-Escolas
•Concurso “Poster Eco-Código”.
• Cerimónia do Hastear da Bandeira
Verde.
• 3º Conselho Eco-Escolas- 22/06/2021

Euroscola

•
Realização
de
um
trabalho para concurso distrital e
nacional sobre o tema «Cidadania
e participação jovem, qual o papel
das novas tecnologias? “

EPS

Navega(s) em Segurança:
Ações de Formação por
videoconferência
Ações de Formação
presenciais sobre:
- Primeiros Cuidados de
Segurança;
- Acidentes Domésticos;
- Prevenção
Rodoviária;
- Bullying e
Ciberbullying;
- Lei Tutelar Educativa;
- Comportamentos
Aditivos;
- Violência no Namoro
Saúde Escolar em casa –
envio de “dicas”, por
mail, aos EE e Alunos,
relativos a temas de
saúde.
Ação: Ao Ritmo da Calma
– Regulação do Stress e
da Ansiedade

Desenvolver
competências pessoais e
sociais.
Promover pensamento
crítico.
Desenvolver
competências de
participação ativa.
Desenvolver
conhecimentos em
áreas não formais

Desenvolver competências
pessoais,
sociais
e
socioculturais.
Promover pensamento crítico
e criativo.
Desenvolver competências de
participação ativa.
Desenvolver conhecimentos
em áreas não formais.
Desenvolver competências
pessoais,
sociais
e
socioculturais.
Promover pensamento crítico
e criativo.
Desenvolver competências de
participação ativa.
Desenvolver conhecimentos
em áreas não formais.

Disciplinas
envolvidas

Parcerias
estabelecidas

- Ciências Naturais,
- Educação Visual,
Educação
Tecnológica,
- Matemática, Cidadania
e
desenvolvimento,
- Educação Musical,
- Português,
- CD,
- TIC,
- HGP,
-Inglês,
- Educação Física.

Nas reuniões do
Conselho
EcoEscolas
estiveram
presentes
o
representante
da
Câmara Municipal de
Nelas;
o
representante
da
Associação de pais; a
representante dos
assistentes
operacionais,
os
representantes dos
alunos de todas as
turmas (Delegado de
turma).

-História A

-IPDJ

Produto final

- Os alunos elaboraram
vários
trabalhos
referentes à temática
em causa, reutilizando
materiais.
-Recolha de pilhas;
-Recolha de tampas de
plástico;
-Recolha
de
equipamentos elétricos
e eletrónicos em fim de
vida;
-Elaboração das frases
do Eco-Código.
- Gravação do Hino do
Eco-Escolas

Trabalho escrito + Vídeo

IPDJ

Secção
Prevenção
Criminal
e
Policiamento
Comunitário
Destacamento
Territorial de
Mangualde
(SPC)

UCC de Nelas

IPDJ

Tratamento
de
informação com os
alunos (do 1º ciclo ao
secundário)

Tratamento
de informação
os alunos (do
Jardim
de
Infância
ao
secundário)

Os
alunos
tiveram
a
possibilidade
de
adquirir
ferramentas
para
o
controle
do
stress e da
ansiedade
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Plano Educação Sexual

Em cada turma, de
cada ano de
escolaridade, foram
várias as disciplinas
que desenvolveram o
tema

SPC

Realização
e
apresentação
multimédio (vídeo) do
trabalho desenvolvido.

Desenvolver competências
pessoais,
sociais
e
socioculturais.
Promover pensamento crítico
e criativo.
Desenvolver competências de
participação ativa.
Desenvolver conhecimentos
em áreas não formais.

LabArtes
• BateChapas.com

PNArtes

Não entregou

PIC

Não entregou

Os
alunos
tiveram
a
possibilidade
de
desenvolver as
várias
competências
previstas no
projeto

4.1. Avaliação global - Tópicos de reflexão:
1. Impacto(s) nas aprendizagens dos trabalhos realizados
Biblioteca- Não entregou
Clube de música - Não entregou
Clube de Teatro - Não entregou
Comunicação Digital
As atividades desenvolvidas na disciplina de Comunicação Digital assentam na transversalidade das
linguagens utilizadas e traduziram-se numa mais-valia para os alunos nas várias disciplinas
curriculares, tanto pelas abordagens tecnológicas experimentadas, como pelos conteúdos trabalhados,
normalmente ligados ao currículo de distintas disciplinas, validando os propósitos essenciais
consignados no programa de Comunicação Digital.
O contexto de pandemia e o modelo @distância revelou, especialmente, as valências da disciplina e já
um certo domínio de competências digitais dos alunos.
Desporto Escolar - Não entregou
Eco escolas
As várias atividades desenvolvidas permitiram sensibilizar para a importância da reutilização e da
reciclagem alertando para a necessidade de "Preservar o Ambiente".
Euroscolas
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Desenvolvimento de competências no âmbito da pesquisa de informação, produção de texto e de
vídeo. Aprofundamento de conhecimentos sobre política nacional e internacional.
PES - Considero que as atividades tiveram um impacto muito significativo ao nível do
desenvolvimento das competências pessoais, sociais e não formais e contribuíram para o
desenvolvimento do perfil pretendido para os alunos à saída da escolaridade obrigatória.
Laboratório de Artes – Bate-chapas.com
Melhoria e aperfeiçoamento da: Coordenação motora/Atenção/Ritmo/Organização/Cooperação /
Respeito pelo trabalho dos outros/Pensamento Critico/Saber fazer, fazendo/Cultura ambiental/
Literacia digital.
Plano Nacional de Artes - Não entregou
2. Constrangimentos
Biblioteca- Não entregou
Clube de música - Não entregou
Clube de Teatro - Não entregou
Comunicação Digital
A escassez de vocabulário geral e as dificuldades ao nível da leitura (quer enquanto identificação de
notações gráficas diversas, quer como descodificação de informações) dificultaram algumas
abordagens.
Além disso, existiram alguns constrangimentos no que diz respeito à sala e aos materiais disponíveis,
pelo que nem sempre foi possível haver a concretização de atividades mais apelativas.
O contexto de pandemia e o modelo @distância também trouxe algumas dificuldades relacionadas
com os contextos sociofamiliares dos alunos, inexistência de equipamentos de trabalho capazes e a
impossibilidade de apoio aos alunos em presença.
Desporto Escolar.
PES - Embora seja óbvio para todos nós que a execução de todos os projetos/atividades foi afetada
pelo estado atual de Pandemia, não é demais repetir que esse foi um grande constrangimento.
Com efeito, embora o projeto EPS e o Plano de Educação Sexual tenham sido concebidos em tempos
de pandemia, e para tempos de pandemia, e tenhamos conseguido realizar várias atividades, várias
ações ficaram por realizar.
Laboratório de Artes – Bate-chapas.com
Alguns alunos com apoio a disciplinas curriculares.
Plano Nacional de Artes - Não entregou
PIC - Não entregou
3. Sugestão de melhorias para o próximo ano letivo
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Biblioteca - Não entregou
Clube de música - Não entregou
Comunicação Digital
No sentido de evitar os constrangimentos no que diz respeito à sala e aos materiais disponíveis, sugiro
que esteja contemplado nos respetivos horários, no tempo destinado a Comunicação Digital ou
Robótica, uma sala com recursos digitais adequados à prática destas áreas tão específicas.
Desporto Escolar
Plano Nacional de Artes - Não entregou
4. Considerando que se encontra em fase de reformulação o Projeto Educativo, e na sequência da
publicação de nova legislação de referência (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) e da Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania solicita-se o seu contributo:

1. Reformular/ atualizar a linguagem utilizada nos objetivos existentes
Comunicação Digital - Na minha opinião, não há lugar a reformulações

2. Definição de novos objetivos a incluir no novo Projeto Educativo do âmbito da Educação para a
Cidadania na Escola.
Comunicação Digital - Na minha opinião, não há necessidade de definir novos objetivos. Os que
existem são suficientes.

Nelas, 21 de julho de 2021
A Coordenadora da EECE – Prof.ª Lúcia Ribeiro

Apresentado e aprovado em Conselho Pedagógico, 21 de julho de 2021
A Diretora
Olga Maria da Costa Carvalho
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ANEXO I – FICHA – A - Monitorização e avaliação da disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento (CiDes)

AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA (EECE)
Informação: Docentes que lecionaram a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (CiDes)

De acordo com o previsto na Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE), é chegado o
momento para se proceder à sua monitorização e avaliação final, tendo em conta:
• a identificação dos constrangimentos e das potencialidades da Estratégia de Educação para
a Cidadania na Escola, principalmente na implementação da componente Cidadania e
Desenvolvimento;
• a aferição do grau de consecução dos objetivos gerais estabelecidos;
• a avaliação do desenvolvimento e do impacto das diferentes ações, bem como a forma como
estas se articulam para promover o sucesso dos alunos;
• a verificação da articulação entre a EECE, o Plano Anual de Atividades e os objetivos do Projeto
Educativo (PEA);
• a verificação da contribuição da implementação da EECE para as metas e objetivos propostos
no PEA;
• assegurar o envolvimento dos intervenientes nos processos de reflexão e nas estratégias de
melhoria a implementar;
• a identificação das necessidades de formação contínua de docentes neste domínio, com a
respetiva comunicação à Coordenação Nacional.

Solicita-se a todos os docentes da Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento que preencham a
FICHA-A de monitorização elaborada para o efeito, que se anexa, e a enviem em suporte informático
para a coordenadora da EECE (mail - lucia.ribeiro@aenelas.edu.pt) até ao dia 16 de julho, sexta feira,
para elaboração do relatório a apresentar em Conselho Pedagógico.

Após a receção da informação agora solicitada, poderá ser agendada uma reunião para
apresentação das conclusões e reflexão conjunta de melhorias a introduzir.
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FICHA - A
Monitorização e avaliação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (CiDes)

ANO: _____ TURMA: ___
1.

Assinale, com um X, quais os domínios de Cidadania que estiveram subjacentes às atividades
desenvolvidas na turma bem como os objetivos do Projeto Educativo a atingir.
Domínios de CIDADANIA

Direitos Humanos *
Igualdade Género*
Interculturalidade*
Desenvolvimento Sustentável*
Educação Ambiental*
Saúde *

Contributos para a consecução dos objetivos
do Projeto Educativo/PAA. (Assinalar com X)
Objetivo 2: Potenciar/reforçar o desenvolvimento de
competências para o exercício de uma cidadania ativa,
responsável e crítica.
Objetivo
2.1.: Construir
o respeito pela
pluridimensionalidade na educação/fomentar os valores
da cidadania e da democracia.
Objetivo 2.2.: Reduzir dificuldades de integração e/ou
problemas disciplinares.
Objetivo 2.3.: Promover a educação para a saúde e a
educação sexual.

-

Sexualidade**
Media**

Objetivo 2.4.: Promover a educação ambiental.

Instituições e Participação
Democrática**

Literacia Financeira e educação para o

Objetivo 2.5.: Desenvolver uma cultura empreendedora
nos jovens desde os níveis mais elementares da
escolaridade obrigatória.

consumo**

Risco**
Segurança Rodoviária**
Empreendedorismo +

Objetivo 3: Privilegiar a aproximação entre a escola e a
comunidade.
Objetivo 3.1.: Melhorar a cooperação entre a escola, a
família e o meio, diversificando a participação dos
pais/encarregados de educação.

Mundo do Trabalho +
Segurança, Defesa e Paz +
Bem‐estar animal +
Voluntariado +
Outro +___________________
*Obrigatórios em todos os ciclos e níveis de ensino.
** Obrigatórios em dois ciclos.
+ Opcionais.

Objetivo 3.2.: Fortalecer a ligação com a autarquia, a
coordenação com a rede social, as parcerias com empresas
e instituições do concelho.
Objetivo 3.3.: Promover os valores do mérito e da
excelência.
OUTROS. Quais:

2. Assinale, com um X, qual ou quais dos objetivos específicos da componente da Cidadania e
Desenvolvimento mais potenciou com as atividades desenvolvidas na sua turma
Desenvolver competências pessoais e sociais.
Promover pensamento crítico.
Desenvolver competências de participação ativa.
Desenvolver conhecimentos em áreas não formais.
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OUTRO. QUAL? –

3. Envolvimento em DAC e ou Parcerias:
SIM ☐
NÃO ☐
Se SIM, diga com que disciplinas e ou quais as parcerias:
Disciplinas

Parcerias (Internas e externas)

4. Que métodos/instrumentos de avaliação mais utiliza nesta disciplina?

5. Reflexão Global
- Avaliação global:
Turma/Ano Nº de alunos
Avaliados

Níveis atribuídos (nº de níveis)
1
2
3
4

5

- Apreciação global – Tópicos de reflexão (deixe a sua opinião)
• Impactos das atividades nas aprendizagens dos alunos
-

• Constrangimentos
• Sugestão de melhorias para o próximo ano letivo
6. Em relação à disciplina Cidadania e Desenvolvimento:
Registe a opinião geral dos alunos. (Ver ficha de autoavaliação)
(…) -

7. Necessidades de formação. Em que domínio(s)?
SIM

NÃO

Metodologia ativas, centradas na aprendizagem vivencial da cidadania democrática e na
abordagem inter, multi e transdisciplinar.
Práticas de desenvolvimento curricular integradoras de conteúdos e metodologias da ENEC e das
aprendizagens essenciais das disciplinas, tendo o Perfil dos Alunos como documento base de
referência.
Práticas de avaliação dos alunos adequadas a conteúdos e metodologias de educação para a
cidadania.
Conceção, monitorização e avaliação de projetos aplicadas à EECE.
Produção de recursos didáticos para a Cidadania e Desenvolvimento.
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Formação em domínios específicos – Se SIM, indicar esses domínios:

________________________________________________________________

8. Considerando que se encontra em fase de
reformulação o Projeto Educativo, e na
sequência da publicação de nova legislação de
referência (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de
julho) e a Estratégia Nacional de Educação para
a Cidadania solicita-se o seu contributo:

Contributos para a consecução
Educativo/PAA. (Assinalar com X)

dos

objetivos do

Projeto

Objetivo 2: Potenciar/reforçar o desenvolvimento de
competências para o exercício de uma cidadania ativa,
responsável e crítica.
Objetivo 2.1.: Construir o respeito pela pluridimensionalidade na
educação/fomentar os valores da cidadania e da democracia.
Objetivo 2.2.: Reduzir dificuldades de integração e/ou problemas
disciplinares.

1. Reformular/ atualizar a linguagem utilizada nos
objetivos existentes.

Objetivo 2.3.: Promover a educação para a saúde e a educação
sexual.
Objetivo 2.4.: Promover a educação ambiental.
Objetivo 2.5.: Desenvolver uma cultura empreendedora nos
jovens desde os níveis mais elementares da escolaridade
obrigatória.

2. Definição de novos objetivos a incluir no novo
Projeto Educativo do âmbito da Educação para a
Cidadania na Escola.

Objetivo 3: Privilegiar a aproximação entre a escola e a
comunidade.
Objetivo 3.1.: Melhorar a cooperação entre a escola, a família e o
meio, diversificando a participação dos pais/encarregados de
educação.
Objetivo 3.2.: Fortalecer a ligação com a autarquia, a coordenação
com a rede social, as parcerias com empresas e instituições do
concelho.
Objetivo 3.3.: Promover os valores do mérito e da excelência.
OUTROS. Quais:

Nelas, ___/07/2021
O(A) docente:
Obrigada pela colaboração!
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ANEXO – II – FICHA – B - Monitorização e avaliação dos projetos que potenciaram a
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA

AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA (EECE)
Informação

Aos docentes responsáveis por implementação de projetos, “parcerias internas”, que promovem
Educação para a CIDADANIA NA ESCOLA
De acordo com o previsto na Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE), é chegado o momento
para se proceder à sua monitorização e avaliação final, tendo em conta:
• a identificação dos constrangimentos e das potencialidades da Estratégia de Educação para a
Cidadania na Escola, principalmente na implementação da componente Cidadania e
Desenvolvimento, mas também na implementação de projetos específicos que se constituem
parceiros internos (PES/Eco escolas/Parlamento Jovem, …);
• a aferição do grau de consecução dos objetivos gerais estabelecidos;
• a avaliação do desenvolvimento e do impacto das diferentes ações, bem como a forma como estas se
articulam para promover o sucesso dos alunos de forma mais ou menos integrada e integradora;
• a verificação da articulação entre a EECE, o Plano Anual de Atividades e os objetivos do Projeto
Educativo (PEA);
• a verificação da contribuição da implementação da EECE para as metas e objetivos propostos no PEA;
• assegurar o envolvimento dos intervenientes nos processos de reflexão e nas estratégias de melhoria
a implementar;
• a identificação das necessidades de formação contínua de docentes neste domínio, com a respetiva
comunicação à Coordenação Nacional.
Solicita-se aos Responsáveis pela implementação de Projetos que constroem Cidadania na Escola que
preencham a FICHA - B de monitorização elaborada para o efeito, que se segue, e a enviem em suporte
informático para a coordenadora da EECE (mail - lucia.ribeiro@aenelas.edu.pt) até ao dia 16 de julho, sexta
feira da próxima semana, para elaboração do respetivo relatório a apresentar em Conselho Pedagógico.
Fundamentação: “In Estratégia de Educação para a cidadania na escola (pág.23)”
“Os projetos desenvolvidos na componente/disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e outros projetos realizados na
escola nas restantes disciplinas ou através de Clubes/Projetos/Atividades relacionados com domínios previstos pela ENEC
e na legislação em vigor, e que constam do PAA, devem estar articulados com a Estratégia de Educação para a Cidadania
da Escola (EECE) e ser desenvolvidos, preferencialmente, em parceria com entidades da comunidade, podendo mesmo
alargar-se a outras escolas numa perspetiva de trabalho em rede. A conceção e o desenvolvimento de projetos assentes
nas necessidades, recursos e potencialidades da comunidade corporizam situações reais de vivência da cidadania.
(…)
Destacam-se aqui alguns clubes/projetos/atividades que se desenvolvem na escola, bem como algumas das parcerias.

Domínios de
Educação para a
Cidadania

Disciplinas/Projetos/ Clubes/Atividades
(PAA) relacionados com a EECE
- Cidadania e Desenvolvimento

Parcerias
- Câmara Municipal
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- Eco-Escolas/Conselho Eco-Escolas
- Escola Promotora de Saúde (PES)
- Parlamento dos Jovens
- Desporto Escolar
- Comunic’arte
- Clube de Música
- Clube de Artes
- Biblioteca Escolar
- Teatro
- Comunicação Digital
- Projeto Investir na Capacidade (PIC)
- Plano Nacional das Artes
- It´s cool to be safe”

- Junta(s) de Freguesia
- Fundação Lapa do Lobo
- Unidade de Saúde Familiar
- Bombeiros Voluntários
- Empresas
- IPV (Viseu)

…
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FICHA – B
Monitorização e avaliação dos projetos que potenciaram a EDUCAÇÃO PARA A
CIDADANIA NA ESCOLA

Recolha de informação
1.

Identificação da Disciplina de Oferta de Escola /Complementar/ Projetos/ Clubes/ Atividades.
__________________________________________________________________________

2.

Assinale, com um X, qual ou quais os domínios de Cidadania que estiveram subjacentes às
atividades desenvolvidas, bem como os objetivos do Projeto Educativo a atingir.

Domínios de CIDADANIA

Direitos Humanos *
Igualdade Género*
Interculturalidade*
Desenvolvimento Sustentável*
Educação Ambiental*
Saúde *
-

Sexualidade**
Media**
Instituições e Participação
Democrática**

Literacia Financeira e educação para o

Contributos para a consecução dos objetivos
do Projeto Educativo/PAA. (Assinalar com X)
Objetivo 2: Potenciar/reforçar o desenvolvimento de
competências para o exercício de uma cidadania ativa,
responsável e crítica.
Objetivo 2.1.: Construir o respeito pela
pluridimensionalidade na educação/fomentar os valores
da cidadania e da democracia.
Objetivo 2.2.: Reduzir dificuldades de integração e/ou
problemas disciplinares.
Objetivo 2.3.: Promover a educação para a saúde e a
educação sexual.
Objetivo 2.4.: Promover a educação ambiental.
Objetivo 2.5.: Desenvolver uma cultura
empreendedora nos jovens desde os níveis mais
elementares da escolaridade obrigatória.

consumo**

Risco**
Segurança Rodoviária**
Empreendedorismo +
Mundo do Trabalho +
Segurança, Defesa e Paz +
Bem‐estar animal +
Voluntariado +
Outro +___________________
*Obrigatórios em todos os ciclos e níveis de

Objetivo 3: Privilegiar a aproximação entre a escola e a
comunidade.
Objetivo 3.1.: Melhorar a cooperação entre a escola, a
família e o meio, diversificando a participação dos
pais/encarregados de educação.
Objetivo 3.2.: Fortalecer a ligação com a autarquia, a
coordenação com a rede social, as parcerias com
empresas e instituições do concelho.
Objetivo 3.3.: Promover os valores do mérito e da
excelência.
OUTROS. Quais:

ensino.
** Obrigatórios em dois ciclos.
+ Opcionais.
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3.

Preencha, de forma breve, o quadro seguinte:

Projeto(s)/Atividade(s)
realizadas

•

Objetivos Específicos

Disciplinas
envolvidas

Parcerias
estabelecidas

Produto final

Desenvolver competências pessoais e
sociais.
Promover pensamento crítico.
Desenvolver competências de
participação ativa.
Desenvolver conhecimentos em áreas
não formais
Outro: __

Desenvolver competências pessoais e
sociais.
Promover pensamento crítico.
Desenvolver competências de
participação ativa.
Desenvolver conhecimentos em áreas
não formais
Outro: __

Desenvolver competências pessoais e
sociais.
Promover pensamento crítico.
Desenvolver competências de
participação ativa.
Desenvolver conhecimentos em áreas
não formais
Outro: __

Avaliação global:
Tópicos de reflexão (Deixe a sua opinião)
• Impacto (s) dos trabalhos realizados nas aprendizagens dos alunos
•

Constrangimentos

•

Sugestão de melhorias para o próximo ano letivo
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para a consecução dos objetivos do Projeto
4. Considerando que se encontra em fase de Contributos
Educativo/PAA. (Assinalar com X)
reformulação o Projeto Educativo, e na
Objetivo 2: Potenciar/reforçar o desenvolvimento de
sequência da publicação de nova legislação de
competências para o exercício de uma cidadania ativa,
responsável e crítica.
referência (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de
Objetivo 2.1.: Construir o respeito pela pluridimensionalidade na
julho) e da Estratégia Nacional de Educação
educação/fomentar os valores da cidadania e da democracia.
para a Cidadania solicita-se o seu contributo:
Objetivo 2.2.: Reduzir dificuldades de integração e/ou problemas
disciplinares.

1. Reformular/ atualizar a linguagem utilizada
nos objetivos existentes

Objetivo 2.3.: Promover a educação para a saúde e a educação
sexual.
Objetivo 2.4.: Promover a educação ambiental.
Objetivo 2.5.: Desenvolver uma cultura empreendedora nos
jovens desde os níveis mais elementares da escolaridade
obrigatória.

2. Definição de novos objetivos a incluir no
novo Projeto Educativo do âmbito da
Educação para a Cidadania na Escola.

Objetivo 3: Privilegiar a aproximação entre a escola e a
comunidade.
Objetivo 3.1.: Melhorar a cooperação entre a escola, a família e o
meio, diversificando a participação dos pais/encarregados de
educação.
Objetivo 3.2.: Fortalecer a ligação com a autarquia, a coordenação
com a rede social, as parcerias com empresas e instituições do
concelho.
Objetivo 3.3.: Promover os valores do mérito e da excelência.
OUTROS. Quais:

Nelas, 08 / 07 / 2021
O(A) Responsável: ________
Obrigada pela colaboração!
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ANEXO – III - Partilha do Relatório do PROGRAMA desenvolvido no 5º ano1º e 2º semestre (ano letivo 2020-21)
(Como monitorizar as atividades de Cidadania e Desenvolvimento ao nível de um Conselho de Turma de
avaliação sumativa final – um exemplo)

5º ano – 1º semestre
Como atividade de integração e motivação em tempo de pandemia foi analisado o conteúdo
de uma apresentação em PowerPoint - "A lição da Borboleta", com vista à valorização do querer ser
Pessoa, cidadão ativo e empreendedor, responsável pela construção do SER CIDADÃO, preparandose para se tornar um cidadão capaz de enfrentar o futuro, resolver problemas, vencer dificuldades,
usar as suas próprias ferramentas para vencer, compreendendo simultaneamente o papel importante
que a ESCOLA tem neste processo.
Porque a situação da pandemia o exigia e era necessário reforçar a necessidade de adotar
comportamentos corretos, seguiram-se atividades no Domínio de “EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE”. A
chave do sucesso é ter um comportamento exemplar, o que conduziu a um debate em torno de regras
de conduta dos alunos em tempo de pandemia, a partir da análise de uma seleção de cartazes
emitidos pela DGS e do visionamento de uma pequena animação produzida pela UNICEF, sobre a
importância de usar a máscara. A tua escola conta contigo – Tu vais “querer estar em segurança” e
contribuir para que os outros também estejam. Vais fazer a tua parte… “Um por todos e todos por
um” – redação de um comentário – aprender a comunicar ideias de outras maneiras. A máscara
protege SE – atividade para promover a autoavaliação do uso correto ou não da máscara a partir de
uma apresentação elaborada para o efeito “Caça ao erro – ERROS MAIS COMUNS QUANDO USAMOS
MÁSCARA”.
No Domínio dos “DIREITOS HUMANOS” – desenvolveram-se várias atividades:
1- O Direito à Educação e à Paz - Reflexão a partir da figura de Malala Yousafzai, uma jovem
paquistanesa que foi alvo de um atentado e se tornou uma voz promotora de mudança num caminho
de construção da paz, através da educação. Implementação de um projeto de leitura: e-book “Malala
uma menina que queria ir à escola” e registo das ideias principais. Elaboração de uma pequena
biografia, trabalho realizado na plataforma classroom. Seguiu-se um exercício de cidadania ativa a
partir da animação “O lápis mágico de Malala” - E se tu tivesses um lápis mágico, o que mudavas na
tua escola, na tua rua, no teu bairro? Apresentação das ideias dos alunos na turma.
Participação da turma no projeto ADÉLIA – preenchimento de um inquérito “A participação das
crianças e Jovens no diagnóstico local”, solicitado pela CPCJ de Nelas e após dado consentimento
por parte dos encarregados de educação.
2. O Direito das crianças à EDUCAÇÃO - Por que razão tantas crianças não vão à escola? - uma
sequência didática planificada em articulação com outras disciplinas no âmbito do DAC:
Orientação/localização. A partir de uma imagem, os alunos identificaram as barreiras que impedem
algumas crianças de vários países do mundo de ir à escola. A leitura de quatro histórias reais: Malala,
do Paquistão com a discriminação com a base em preconceitos (as meninas não podiam ir à escola –
breve abordagem e discussão sobre questões de IGUALDADE DE GÉNERO); Saima do Bangladeche
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(situação de pobreza extrema); Fátima, da Síria (guerra, falta de segurança), Ibraim, da Nigéria
(criança com deficiência que era rejeitada pelos colegas) e após uma pequena pesquisa apoiada,
desenvolveu-se a atividade “Os Lugares das Histórias Reais” pintando no planisfério os países das
histórias reais e pesquisando alguma informação de cada um dos países mencionados nestas histórias
( o seu continente, a sua capital, a sua língua oficial e pintar as suas bandeiras).
3. Conhecer a história da Convenção dos Direitos das Crianças – (20 de novembro de 1989). O ponto
de partida: a mensagem do Secretário Geral das Nações Unidas no ano passado, fazendo um apelo
para que todos os países se comprometam a cumprir as promessas feitas e o exemplo dado por tantas
crianças que não desistem dos seus sonhos. Exploração de um PowerPoint elaborado para o efeito.
Legendagem das imagens com os direitos das crianças. Foram disponibilizados materiais no
classroom que permitiram aos alunos que o desejaram complementar o seu conhecimento sobre a
História da Declaração Universal dos Direitos Humanos e cada um dos 30 artigos que compõem a
Declaração – pequenos documentários com imagens e mensagem simples. Cada aluno, deixaria
no classorrom a sua opinião sobre qual considerou ser o direito mais importante para si e uma
breve explicação.
4. Direitos Humanos - a propósito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro) Atividades de sensibilização a partir da História “O ENIGMA de CAETANA”. Definir “deficiência” a
partir de uma chuva de ideias e reconto da história, na forma de carta a um amigo, falando da história
e na importância de cada um olhar a pessoa diferente com respeito e colaborando na superação das
suas dificuldades. Cruzou-se nesta atividade o Domínio “EDUCAÇÃO PARA O VOLUNTARIADO E
SOLIDARIEDADE”. Apelou-se aos alunos para participarem na Campanha de Solidariedade e feira a
Custo Zero - Da minha mão para a tua - Um por todos, todos por um” em articulação com a Loja
Social de Nelas.
No Domínio “EDUCAÇÃO PARA O RISCO” – também, porque a escola participou na atividade “A terra
treme”, elencaram-se e registaram-se alguns comportamentos de prevenção e segurança em caso de
sismo. O que fazer antes, durante e depois de um sismo. A atividade culminou com um pequeno
exercício de cidadania ativa: o que deve ser colocado num KIT de emergência e qual o objeto que
cada um escolheria e colocaria na sua mochila não o deixando para trás.
- EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE – objetivo: sensibilizar para a necessidade de aprender a
cuidar do planeta, criar e ou desenvolver o gosto pelo ativismo jovem. Implementaram-se as
atividades:
1. Aprender com o exemplo da Greta Thunberg – (visionamento e análise textual do discurso
na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP 25, que aconteceu em Madrid,
na Espanha - 11 dezembro 2019) – redação de um comentário.
2. O poder da música e das imagens para mover consciências - Canção da Terra «Earth Song»
de Michael Jackson na perspetiva de podermos colocar os nossos talentos ao serviço da sensibilização
para a proteção da Natureza. Apresentação oral do impacto que as sequências das imagens do
videoclip tiveram para cada um dos alunos.
3. Ver para querer - histórias de vidas reais de crianças que se sentiram desafiados a encontrar
soluções para problemas causados por alterações climáticas, catástrofes, ausência de água potável,
falta eletricidade, coabitação em lugares do mundo profundamente poluídos …de modo a tornarem
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os seus mundos melhores, retiradas do Projeto “Uma Lição Maior”. Exploração de material interativo
e preenchimento de uma ficha de trabalho (google docs).
4. Balanço final das atividades desenvolvidas - O que cada um de nós pode fazer para criar
um mundo melhor e sustentável. Pequenos gestos grandes ações – um por todos, todos por um Chuva de ideias - Dicas para um CONSUMO SUSTENTÁVEL, respeito pelos direitos humanos, para
trabalho igual salário igual, poupar a água, plantar uma árvore, fazer um donativo para a UNICEF.
A autoavaliação feita pelos alunos permite inferir que as atividades desenvolvidas foram do seu
agrado.
No pladlet alojado no classroom da turma foram publicitados todos os trabalhos realizados pelos
alunos.

2º Semestre
A disciplina entrou em funcionamento em pleno E @ D. Foi criado o Classroom da disciplina e as
boas-vindas foram dadas em primeiro lugar no Stream, onde foi apresentado o lema da disciplina
adotado este ano: "UM POR TODOS E TODOS POR UM" e lançado o primeiro desafio na forma de
questão: “Quem aceita este desafio? Eu aceito e vou fazer tudo para tornar isso possível".
Na primeira aula e após dados a conhecer os grandes objetivos da disciplina: Aprender a ter um papel
ativo para criar um mundo melhor e sustentável; adotar comportamentos de cidadania ativa, porque
“Querer é poder” e observar e conhecer os problemas do mundo que nos rodeia para intervir, lançouse primeira atividade de integração e motivação em que cada aluno completou no Stream a
expressão “Ser cidadão é…”, após a consulta do material fornecido, excertos da obra “A cidadania
explicada aos jovens e… aos outros” de José Jorge Letria.
O visionamento da apresentação “A lição da Borboleta - Querer é poder” serviu de mote para se
chegar à conclusão que se aprende a SER CIDADÃO, a resolver problemas, a vencer dificuldades, a
usar as próprias ferramentas para vencer, compreendendo simultaneamente o papel importante que
a ESCOLA tem neste processo.
A apresentação dos critérios de avaliação da disciplina surgiu neste contexto. Espera-se que cada
aluno seja cada vez mais capaz de: Aceitar novos desafios e reagir de forma positiva a novas situações;
Apresentar as suas opiniões, fundamento-as e defendo-as com argumentos válidos; Manifestar
tolerância e rejeitar todas as formas de discriminação e de exclusão social; Interpretar, selecionar,
organizar a informação e usar adequadamente a expressão oral e ou escrita para estruturar o
pensamento e comunicar; Analisar criticamente a realidade e escolher a estratégia adequada à
resolução da situação /problema; Participar em experiências de trabalho na turma/escola
/comunidade e refletir sobre elas, tomando consciência das aprendizagens daí decorrentes.
Todas as atividades já desenvolvidas pretenderam a consecução dos objetos da disciplina, foram
organizadas em função dos domínios previstos na EECE, em articulação curricular e foram
apresentadas na forma de desafios, a saber:
-No Domínio dos “DIREITOS HUMANOS” – desenvolveram-se duas atividades:
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1- O Direito à Educação e à Paz - Como é que a ESCOLA nos pode ajudar a tornar CIDADÃOS ATIVOS?
Todas as crianças devem ir à escola? Só as meninas? Só os rapazes? Por quê? Quem era Malala? E se
tu tivesses um lápis mágico? Reflexão a partir da figura de Malala Yousafzai, uma jovem paquistanesa
que foi alvo de um atentado e se tornou uma voz promotora de mudança num caminho de construção
da paz, através da educação. Implementação de um projeto de leitura: e-book “Malala uma menina
que queria ir à escola” e registo das ideias principais. Seguiu-se um exercício de cidadania ativa a
partir da animação “O lápis mágico de Malala” - E se eu tivesse um lápis mágico, o que mudava na
tua escola, na tua rua, no teu bairro? Apresentação das ideias dos alunos na turma.
2. O Direito das crianças à EDUCAÇÃO - Por que razão tantas crianças não vão à escola? A partir de
uma imagem, os alunos identificaram as barreiras que impedem algumas crianças de vários países do
mundo de ir à escola, seguida da leitura de quatro histórias reais: Malala, do Paquistão com a
discriminação com a base em preconceitos (as meninas não podiam ir à escola – breve abordagem e
discussão sobre questões de IGUALDADE DE GÉNERO); Saima do Bangladeche (situação de pobreza
extrema); Fátima, da Síria (guerra, falta de segurança), Ibraim, da Nigéria (criança com deficiência
que era rejeitada pelos colegas).
- No Domínio da SUSTENTABILIDADE – O que é educar para a Sustentabilidade do Planeta? No
primeiro ciclo a Escola organizou atividades para aprender a proteger o Planeta? Quais? É importante
definir objetivos (17) para Educar para a Sustentabilidade? Sabes em que dia e por que se celebra o
“DIA MUNDIAL DA ÁGUA”? O que pode cada um de nós fazer para poupar água? Foi feita uma seleção
criteriosa de material de apoio, para que os alunos de forma autónoma pudessem ver, escutar,
mobilizar conhecimento prévio para aprender mais e intervir ( ONU: mundo enfrenta uma crise de
água e precisa reagir - https://youtu.be/1RLhXg_7bKw;
A água também se esgota https://www.youtube.com/watch?v=jn97a0YxMkA; A guerra da água – documentário https://www.youtube.com/watch?v=P7SntBpPhLE;
O melhor Plano do Mundo https://youtu.be/OYhe6MJP8Lg; FOI NOTÍCIA - Viseu em 2017-A seca nos concelhos de Viseu, Nelas
Mangualde e Penalva (vários excertos de noticiários); ETAR DE VISEU SUL, Fail https://www.youtube.com/watch?v=h6Ab_YLGvZI ) Uma visita virtual. Foi solicitado aos alunos para
apresentarem um trabalho de pesquisa, texto criativo, publicitário, entrevista, … no formato digital
em que se sentissem confortáveis (word, manuscrito e fotografado, PowerPoint, registo vídeo, áudio,
…) sobre o que cada um de nós pode fazer para poupar água? Os trabalhos estão expostos no portal
do Agrupamento.
No regresso ao ensino presencial retomaram-se os objetivos: aprender a ter um papel ativo para criar
um mundo melhor e sustentável, adotar comportamentos de cidadania ativa - “Querer é poder – um
por todos e todos por um”, observar e conhecer os problemas do mundo que nos rodeia para intervir.
Todas as atividades propostas foram surgindo na forma de desafios, apoiados em material
selecionado que permitisse aos alunos adquirir conhecimentos, que depois se traduzissem em
produtos expressão de habilidades, desenvolvimento de criatividade, bem como expressão de
consistência de atitudes, a saber:
- Domínio da EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE - “Onde está o Eco lápis?” - inserido na
programação do projeto Eco escolas, apresentado, na forma de desafio, o exemplo de uma empresa
que produz uma marca de lápis que usamos, muito comprometida com a preservação do meio
ambiente, com muitas preocupações ambientais e o produz de modo sustentável. Uma atividade que
pretendeu ajudar a CUIDAR DA CASA COMUM, mais um bom exemplo que contribui para tomarmos
consciência que todos teremos que dar o nosso contributo para cuidar do Planeta. Etapas de um
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processo que conduziu ao produto final: pesquisar o material de apoio, planificar o trabalho, executálo, cumprir prazos, o que representa a aquisição de outras competências, de outros saberes, o
desenvolvimento de outras capacidades de comunicação e linguagens, sobretudo para aqueles para
quem a expressão artística na forma de desenho é um ponto forte. Discussão em torno dos tópicos:
pertinência ou não da existência de um “Dia da Terra", como educar para o consumo sustentável e
a “guerra ao plástico”, a partir de notícias do quotidiano.
-No Domínio dos “DIREITOS HUMANOS” – desenvolveram-se duas atividades:
1. A propósito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos a Crianças e Jovens, em articulação com a
CPCJ, foi divulgada a história do “Laço azul” e foram dados a conhecer um pouco da história e os
princípios da declaração dos direitos da criança -1959 e da convenção sobre os direitos da criança 1989. A atividade conduziu à elaboração de um marcador de leitura para apelar ao cumprimento dos
direitos das crianças (trabalho individual) e à construção de um laço azul coletivo (trabalho de grupoturma). Da necessidade da sua proteção à assunção da sua capacidade de intervenção. Reutilizaramse materiais: plástico azul, tecidos (trapilho) - roupas usadas não são lixo e tampinhas. Os alunos da
turma envolveram-se na montagem da exposição dos laços azuis - abril sempre- que se juntou aos
trabalhos do “Dia com História – o 25 de abril e a construção da democracia”: Pelourinhos símbolo
da autonomia dos concelhos medievais (5º ano) e distribuição de cravos (6º ano), símbolo da
conquista da democracia em abril de 1974.
2- Abordagem da temática do bullying em contexto escolar (EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE - mental) O que vemos e ouvimos nas notícias não nos pode deixar indiferentes. Visionamento do
documentário “E se fosse consigo” sobre bullying entre jovens. Leitura e dramatização “A história
da folha de papel amarrotada” e “Marcas de raiva”. Reflexão, análise de casos apresentados e
resolução de uma ficha de trabalho: o que aprendi…em que me pode ser útil. Análise de uma situação
real presenciada pelos alunos – Identificação de papeis: agressor - observador – agredido. Debate:
“O que fazer para intervir e ajudar a resolver o problema de violência em contexto escolar?”
Contribuir para uma escola sem violência e aprender a SER pessoa.
- AS INSTITUIÇÕES E A PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA
- Reconhecer o valor da liberdade –leitura
do e-book do conto “O tesouro”. Os valores que abril de 74 trouxe – Conhecer os órgãos do poder
local e os eleitos locais. Exercício de cidadania ativa - ser Deputado por um dia. Identificação de
problemas nos locais de proximidade e apresentação de propostas de soluções. Os censos vão à
escola – em ano de recenseamento o papel ativo que os alunos podem assumir no processo em
contexto familiar: aprender o que são os censos, uma breve história e como se fazem. Exercício
prático “É necessário um centro comercial ou uma parque/jardim?” de utilização dos dados
recolhidos nos questionários que todos devem preencher.
- EDUCAÇÃO PARA O RISCO - Internet segura - Cuidados a ter, a partir de uma história verídica.
Preenchimento do questionário SELFIE (maio 2021) - Participação numa sessão informativa e de
sensibilização, online, com a temática “Navegas em segurança?” dinamizada pela Instituto Português
do desporto e Juventude.
- EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA - Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados enquanto
peão, ciclista, passageiro e condutor. Analisar criticamente o ambiente rodoviário e adotar atitudes
e comportamentos sociais e cívicos adequados. Exercícios de cidadania ativa – discussão de dilemas
e análise de situações reais de perigo, de atropelamento, seguido de um pequeno “Exame de código”
– identificação de situações reais de perigo e de segurança.
Agrupamento de Escolas de Nelas
53

Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola - 2020-2021
- Breve abordagem à EDUCAÇÃO FINANCEIRA – Identificação de bens que são absolutamente
necessários, essenciais, sem as quais nao podemos passar, e outros dispensáveis, que são supérfluos.
O que significa “Temos de viver de acordo com as nossas possibilidades”. O que significa “ temos de
pôr um limite nos nossos desejos” Distinguir desejos e necessidades em situação real “Uma tarde de
compras no Palácio do Gelo” – exercício de argumentação - trabalho de pares e apresentação em
grande-grupo.
Todos os recursos de apoio continuaram a ser disponibilizados no Classroom da disciplina e alguns
dos trabalhos organizados e expostos no PADLET da Turma.
A apreciação das atividades feita pelos alunos foi bastante positiva. A participação global, quer em
contexto de sala de aula, quer na concretização das tarefas propostas para discussão em família
permitem inferir isso mesmo.
A profª Lúcia Ribeiro
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