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1.Introdução
O Programa de Cidadania e desenvolvimento foi elaborado tendo em conta a
legislação em vigor, as opções do Projeto Educativo 2017/2021 e a sua
continuação no ano letivo 2021/22, como as características do contexto
escolar.
Normativamente, este documento assenta no estatuído no Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho, segundo o qual o currículo nacional é adaptado ao
contexto

do

agrupamento

de

escolas

através

de

estratégias

de

desenvolvimento definidas por meio do projeto Curricular de Agrupamento e
que os professores adequarão ao contexto de cada turma.

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento tem como objetivo
promover uma sociedade mais justa e inclusiva através da educação.
A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento faz parte das componentes do
currículo nacional, decreto-lei nº 55/2018, de 6 de julho, e é desenvolvida na
escola segundo três abordagens complementares: natureza transdisciplinar no
1.º ciclo do ensino básico, disciplina autónoma no 2.º e no 3.ºciclos do ensino
básico e componente do currículo desenvolvida transversalmente, com o
contributo de todas as disciplinas e componentes de formação, no ensino
secundário. . No ensino Pré-escolar encontra-se, também, inserida em toda a
dinâmica e amplitude da abordagem aos domínios trabalhados e propostos
para a cidadania.

Para além de recomendações, a Estratégia propõe que os alunos e as alunas
na

componente

curricular

de

Cidadania

e

Desenvolvimento

realizem

aprendizagens através da participação plural e responsável de todas e todos
na construção de si como cidadãs/ãos e de sociedades mais justas e
inclusivas, no quadro da democracia, do respeito pela diversidade e da defesa
dos Direitos Humanos.
Cidadania e Desenvolvimento assume-se, assim, como um espaço curricular
privilegiado

para o desenvolvimento de

aprendizagens,

com

impacto
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tridimensional na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal e no
relacionamento social e intercultural.
(Cf

http://www.dge.mec.pt/estrategia-nacional-de-educacao-para-cidadania

-

Estratégia nacional de educação para a cidadania e D.L. nº55/2018, de 6 de
julho)

2. Enquadramento legal
Decreto-Lei n.º 55/2018
Diário da República, 1.ª série — N.º 129 — 6 de julho de 2018
CAPÍTULO II
Currículo dos ensinos básico e secundário
SECÇÃO I

Artigo 15.º

Cidadania e Desenvolvimento
1 - No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, a componente
Cidadania e Desenvolvimento é desenvolvida de acordo com o disposto nos números
seguintes.
2 - Cabe a cada escola aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania,
definindo:
(…)
3- A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento, integrando as
matrizes de todas as ofertas educativas e formativas:
(…)
4 - A escola decide a forma como implementa a componente de Cidadania e
Desenvolvimento no ensino secundário, podendo, entre outras opções, adotar:
(…)

3. Fundamentos
(Conforme constam no enquadramento das aprendizagens essências para a CD)

A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, construída numa dinâmica
constante com os espaços físico, social, histórico e cultural, coloca à escola o
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desafio de assegurar a preparação dos alunos para as múltiplas exigências da
sociedade contemporânea.
A complexidade e a acelerada transformação que caracterizam a atualidade
conduzem, assim, à necessidade do desenvolvimento de competências
diversas para o exercício da cidadania democrática, requerendo um papel
preponderante por parte da escola.Com efeito, os valores da cidadania
encontram-se consagrados nos princípios da Lei de Bases do Sistema
Educativo (Lei n.º46/86 de 14 de outubro), ao estabelecer-se que o sistema
educativo deverá ser organizado de modo a contribuir para a realização dos
alunos, através do pleno desenvolvimento da sua personalidade, atitude e
sentido de cidadania. Deste modo, 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.
Os princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no Perfil dos
alunos à saída da escolaridade obrigatória confluem para a formação do
indivíduo como cidadão participativo, iniciando o caminho do exercício da
cidadania ao longo da vida. Por sua vez, as Aprendizagens Essenciais elencam
os conhecimentos, as capacidades e as atitudes a desenvolver por todos os
alunos, conducentes ao desenvolvimento das competências inscritas no Perfil
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PA), no quadro de um
processo de promoção da autonomia e flexibilidade curricular. Visando, assim,
a construção sólida da formação humanística dos alunos, para que assumam a
sua cidadania, garantindo o respeito pelos valores democráticos básicos e
pelos direitos humanos, tanto a nível individual como social, pois a educação
constitui-se como uma ferramenta vital. Deste modo, na Cidadania e
Desenvolvimento (CD), os professores têm como missão preparar os alunos
para a vida, para serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas,
numa época de diversidade social e cultural crescente, no sentido de reduzir a
intolerância e os preconceitos, bem como de suprimir os radicalismos violentos.

4. Operacionalização
(Conforme constam no enquadramento das aprendizagens essências para a CD)

(…)
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O

modelo

proposto

de

operacionalização

prevê

três

vertentes

de

desenvolvimento desta componente, a saber:


Transversalmente na gestão curricular disciplinar e multidisciplinar (toda
a escolaridade);



Especificamente na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (2.º e 3.º
ciclo EB);



Globalmente em projetos de escola (toda a escolaridade).

No âmbito da CD, consideram-se aprendizagens esperadas por ciclo e por
domínios:
• Conceção de cidadania ativa;
• Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências
para uma Cultura da Democracia);
• Identificação de domínios essenciais (ex. Interculturalidade, direitos humanos,
igualdade de género, sustentabilidade, media, saúde) – em toda a
escolaridade.

Os diferentes domínios da Educação para a Cidadania estão organizados
em três grupos com implicações diferenciadas: o primeiro, obrigatório para
todos os níveis e ciclos de escolaridade (porque se trata de áreas transversais
e longitudinais), o segundo, pelo menos em dois ciclos do ensino básico e o
terceiro com aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade:

1.º Grupo:


Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade);



Igualdade de Género;



Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa);



Desenvolvimento Sustentável;



Educação Ambiental;



Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação, exercício físico).

2.º Grupo:


Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva);
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Media;



Instituições e participação democrática.



Literacia financeira e educação para o consumo;



Segurança rodoviária;



Risco.

3.º Grupo:


Empreendedorismo (nas suas vertentes económica e social);



Mundo do Trabalho;



Segurança, Defesa e Paz;



Bem-estar animal;



Voluntariado. Outras



Outras (de acordo com as necessidades de educação para a cidadania diagnosticadas pela escola).

Todos os domínios a trabalhar na Cidadania e Desenvolvimento devem ser
vistos como intercomunicantes, tendo na base uma visão holística da pessoa.
O professor, em articulação com o Conselho de Turma, pode selecionar a
ordem de abordagem dos temas, não sendo obrigatório que o tratamento dos
mesmos se faça sequencialmente. A abordagem de um tema pode ser
interrompida e retomada posteriormente, no mesmo ano letivo ou no seguinte
se se justificar, em função das necessidades de articulação da disciplina com a
dinâmica da escola, acentuando-se a natureza flexível do currículo de
Cidadania.

Relativamente a estas áreas, têm vindo a ser produzidos, por parte da DireçãoGeral da Educação http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas, em colaboração
com diversas entidades parceiras públicas e da sociedade civil, documentos
que se podem constituir como referenciais na abordagem dos diferentes
domínios de cidadania.
As áreas temáticas para as quais já foram elaborados esses referenciais são:


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


A Educação para o Desenvolvimento, que visa a consciencialização e
a compreensão das causas dos problemas do desenvolvimento e das
desigualdades

a

nível

local

e

mundial,

num

contexto

de

interdependência e globalização, com a finalidade de promover o direito
e o dever de todas as pessoas e de todos os povos a participarem e
contribuírem para um desenvolvimento integral e sustentável.


A Educação para a Igualdade de Género, que visa a promoção da
igualdade de direitos e deveres das alunas e dos alunos, através de uma
educação livre de preconceitos e de estereótipos de género, de forma a
garantir as mesmas oportunidades educativas e opções profissionais e
sociais. Este processo configura-se a partir de uma progressiva tomada
de consciência da realidade vivida por alunas e alunos, tendo em conta
a sua evolução histórica, na perspetiva de uma alteração de atitudes e
comportamentos.



A Educação para os Direitos Humanos, que está intimamente ligada à
educação para a cidadania democrática, incidindo especialmente sobre
o

espectro

alargado

dos

direitos

humanos

e

das

liberdades

fundamentais, em todos os aspetos da vida das pessoas, enquanto a
educação para a cidadania democrática se centra, essencialmente, nos
direitos e nas responsabilidades democráticos e na participação ativa
nas esferas cívica, política, social, económica, jurídica e cultural da
sociedade.


A Educação Financeira, que permite aos jovens a aquisição e
desenvolvimento de conhecimentos e capacidades fundamentais para
as decisões que, no futuro, terão que tomar sobre as suas finanças
pessoais, habilitando-os como consumidores, e concretamente como
consumidores de produtos e serviços financeiros, a lidar com a
crescente complexidade dos contextos e instrumentos financeiros,
gerando um efeito multiplicador de informação e de formação junto das
famílias.
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A Educação para a Segurança e Defesa Nacional, que pretende
evidenciar o contributo específico dos órgãos e estruturas de defesa
para a afirmação e preservação dos direitos e liberdades civis, bem
como a natureza e finalidades da sua atividade em tempo de paz, e
ainda contribuir para a defesa da identidade nacional e para o reforço da
matriz

histórica

de

Portugal,

nomeadamente

como

forma

de

consciencializar a importância do património cultural, no quadro da
tradição universal de interdependência e solidariedade entre os povos
do Mundo.


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



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



A Dimensão Europeia da Educação, que contribui para formação e
envolvimento

dos

alunos

no

projeto

de

construção

europeia,

incrementando a sua participação, reforçando a proteção dos seus
direitos e deveres, fortalecendo assim a identidade e os valores
europeus. Pretende-se promover um melhor conhecimento da Europa e
das suas instituições, nomeadamente da União Europeia e do Conselho
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da Europa, do património cultural e natural da Europa e dos problemas
com que se defronta a Europa contemporânea.


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



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



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



A Educação do Consumidor, que pretende disponibilizar informação
que

sustente

opções

individuais

de

escolha

mais

criteriosas,

contribuindo para comportamentos solidários e responsáveis do aluno
enquanto consumidor, no contexto do sistema socioeconómico e cultural
onde se articulam os direitos do indivíduo e as suas responsabilidades
face ao desenvolvimento sustentável e ao bem comum.


A Educação Intercultural, que pretende promover o reconhecimento e
a valorização da diversidade como uma oportunidade e fonte de
aprendizagem para todos, no respeito pela multiculturalidade das
sociedades atuais. Pretende-se desenvolver a capacidade de comunicar
e incentivar a interação social, criadora de identidades e de sentido de
pertença comum à humanidade.
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A Educação para o RISCO, considerado um fator de vulnerabilidade, o
risco comporta, porém, uma dimensão particularmente positiva, de
desafio e motivação, que impele ao conhecimento e à ação na busca de
soluções. Conhecer, reconhecer, avaliar e evitar o risco desnecessário
implicam o domínio de saberes que reforçam a tomada de consciência e
a decisão informada. A educação para o risco é, hoje, reconhecida como
uma componente da formação da criança e do jovem que importa
desenvolver desde os primeiros anos de vida. A escola tem neste
processo um papel fundamental, assumindo-se como interveniente
privilegiado na mobilização da sociedade, proporcionando e promovendo
dinâmicas e práticas educativas que visam, no espetro mais amplo da
educação para a cidadania, a adoção de comportamentos de segurança,
de prevenção e gestão adequada do risco.

FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
A abordagem curricular da Educação para a Cidadania faz-se a dois níveis:
A - Ao nível de cada turma;
B - Ao nível global da escola.

A - AO NÍVEL DA TURMA
Educação Pré-escolar e no 1.º ciclo do Ensino Básico: integrada
transversalmente no currículo, da responsabilidade do/a docente titular de
turma e decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das
competências a desenvolver ao longo do ano, definidos em sede de Conselho
de Docentes, e enquadrado na Estratégica de Educação para a Cidadania na
Escola (EECE);
Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico: Disciplina autónoma – Cidadania e
Desenvolvimento –, sob a responsabilidade de um docente e decorrente da
decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências a desenvolver ao
longo do ano, definidos em sede de Conselho de Turma e enquadrados na
Estratégica de Educação para a Cidadania da Escola;
A disciplina Cidadania e Desenvolvimento, enquanto disciplina autónoma,
constitui-se como espaço potenciador da valorização de uma abordagem
10
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interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se verifique a
interligação curricular com outras disciplinas, ao nível das aprendizagens.
A disciplina Cidadania e Desenvolvimento irá funcionar em regime de co
docência(CD/TIC) num módulo de tempo de 50 minutos.
No

ensino

secundário,

a

componente

do

currículo

Cidadania

e

Desenvolvimento desenvolve-se com o contributo de todas as disciplinas e
componentes de formação, sendo o diretor de turma o coordenador de todo o
projeto e irá funcionar numa organização anual.

B - AO NÍVEL GLOBAL DA ESCOLA
A escola no seu todo deve assentar as suas práticas quotidianas em valores e
princípios de cidadania, de forma a criar um clima aberto e livre para a
discussão ativa das decisões que afetam a vida de todos os membros da
comunidade escolar.
A diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na escola
deve ser indutora à aplicação em experiências reais de participação e de
vivência da cidadania, de forma adequada a cada nível de educação e ensino.
O desenvolvimento desta componente deve ser consolidado, de modo a que as
crianças e jovens, ao longo dos diferentes ciclos, experienciem e adquiram
competências e conhecimentos de cidadania, em várias vertentes. Os
referenciais de educação elaborados pelo Ministério da Educação, em
colaboração com outros organismos e instituições públicas e diversos parceiros
da sociedade civil, assumem-se como documentos de referência para os
domínios a desenvolver na CD, não se constituindo como guias ou programas
prescritivos, mas instrumentos que, no âmbito da autonomia de cada
estabelecimento de ensino, podem ser utilizados e adaptados em função das
opções a definir em cada contexto, enquadrando as práticas a desenvolver.
A componente de CD, em todos os níveis e ciclos de ensino, é objeto de
avaliação, em conformidade com a sua presença nas matrizes curricularesbase e no quadro da legislação em vigor. (…)

5. FINALIDADES
(Conforme constam no enquadramento para a CD)
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(…) A presença mais acentuada da cidadania na educação configura, assim, a
intenção de assegurar «um conjunto de direitos e deveres que devem ser
veiculados na formação das crianças e jovens portugueses de modo que no
futuro sejam adultos e adultas com uma conduta cívica que privilegie a
igualdade nas relações interpessoais, a integração da diferença, o respeito
pelos Direitos Humanos e a valorização de valores e conceitos de cidadania
nacional» (cf. Preâmbulo do Despacho n.º 6172/2016, de 10 de maio).
A componente de Cidadania e Desenvolvimento visa contribuir para o
desenvolvimento de atitudes e comportamentos, de diálogo e no respeito pelos
outros, alicerçando modos de estar em sociedade que tenham como referência
os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e
da justiça social.
A proposta apresentada tem em conta os seguintes princípios:
• Conceção não abstrata de cidadania;
• Identificação de domínios essenciais em toda a escolaridade;
• Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências
para uma Cultura da Democracia).

Na abordagem da educação para a cidadania propõe-se que se atenda
aos três eixos que foram recomendados, em 2008, pelo Documento do
Fórum Educação para a Cidadania:
• Atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos
humanos);
• Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo);
• Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano
sustentável, globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos).

6. DESCRITORES E INDICADORES DE APRENDIZAGEM
 Ser Respeitador da diferença do outro
 Reconhece e considera opiniões e sentimentos alheios.
- Desenvolve/organiza ações solidárias.
 Participativo/colaborador
12
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- Colabora com outros, apoia terceiros em tarefas.
- Participa em experiências de intercâmbio cultural, ou de trabalho na escola ou
de serviço comunitário e reflete sobre elas, tomando consciência das
aprendizagens daí decorrentes.
 Indagador/ Investigador
- Procura e aprofunda informação.
 Conhecedor/ reprodutor
- Evidencia conhecer o tema tratado.
 Comunicador
- Expressa opiniões, ideias e factos.
- Argumenta e debate as suas ideias e as dos outros.
 Criativo
 Analisa criticamente situações sociais e o seu próprio desempenho

7. METODOLOGIA
A diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na escola
deve ser indutora à aplicação, em experiências reais, de participação e de
vivência da cidadania, de forma adequada a cada nível de educação e de
ensino.
Metodologias pedagógicas ativas utilizando estratégias como:


Trabalho de Grupo



Trabalho de projeto



Debates



Dramatizações



Pesquisa orientada de textos e imagens



Visionamento de Vídeos, documentários e DVDs



Presença na escola de membros da comunidade e convidados



Leitura, análise e discussão de documentos de origem diversificada
(DUDH, DUDC, Constituição da República Portuguesa, Regulamento
Interno, …)



Preenchimento de inquéritos



Produção de textos e / ou imagens
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Palestras e Workshops



Visitas



Aulas de exterior

8. AVALIAÇÃO
(Conforme estratégia nacional de educação para a Cidadania; setembro 2017)

(…) A disciplina Cidadania e Desenvolvimento, enquanto disciplina autónoma,
constitui-se como espaço potenciador da valorização de uma abordagem
interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se verifique a
interligação curricular com outras disciplinas, ao nível das aprendizagens. (…)
(…) O processo de ensino, aprendizagem e avaliação nesta disciplina deve
integrar e refletir as competências de natureza cognitiva, pessoal, social e
emocional, desenvolvidas e demonstradas por cada aluno e aluna através de
evidências. (…)
Tendo em conta as características desta componente, a avaliação deverá ter
lugar de forma contínua e sistemática, adaptada aos avaliados, às atividades e
aos contextos em que ocorre. Assim, as formas de recolha de informação
deverão ser diversificadas e devem ser utilizadas diferentes técnicas e
instrumentos de avaliação, valorizando o desenvolvimento atividades.
Na Educação Pré-Escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, a avaliação na
componente de CD é da responsabilidade do professor titular.
Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a avaliação na disciplina de CD é
proposta pelo professor da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e é da
responsabilidade do Conselho de Turma.
Compreende as modalidades formativa e sumativa. A avaliação sumativa, a
realizar no final de cada período, expressa-se de forma qualitativa e
quantitativa, na escala de 1 a 5, contando para a progressão ou retenção do
aluno.
No ensino secundário, a avaliação de CD é proposta por todos os professores
da turma, de forma qualitativa e é da responsabilidade do Conselho de Turma.
A participação dos alunos nos diferentes Domínios /projetos será registada na
ficha de avaliação de final de período, bem como no certificado de conclusão
de escolaridade.
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
-Reflexão crítica (auto e heteroavaliação)
-Grelhas de avaliação do trabalho de grupo/individual; projeto e/ou outros;
-Registos (vídeo, fotografia, som, entrevistas/reportagens);
-Grelhas de observação do comportamento, participação, empenho...

AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA


Indicadores de impacto e sua monitorização na cultura escolar:



Grelha de monotorização das planificações;



Grelha de monitorização trimestral de projetos desenvolvidos em cada
nível de ensino onde constam: projetos desenvolvidos dentro e fora da
sala de aula, projetos desenvolvidos na comunidade educativa,
participação/desenvolvimento

externos

no

desenvolvimento/apresentação dos projetos.


Grelha de monitorização de alunos e professores (anual).



Reuniões trimestrais com os docentes que lecionam a disciplina
(professores titulares de turma, docentes de CD, diretores de turma do
ensino secundário;



Reuniões Anuais com a Associação de estudantes e Associação de
Pais, em articulação com a equipa do PAA;



Reuniões anuais com os parceiros, em articulação com a equipa do
PAA.



Avaliação da EEC



Recolha de dados através de questionário (s) centrados nos domínios de
CD;
Relatório anual do Coordenador de Cidadania e Desenvolvimento do
agrupamento;





Responsabilidade da avaliação
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Diretora
Conselho Pedagógico

9. DOCUMENTOS INTERNACIONAIS E NACIONAIS DE REFERÊNCIA A NÍVEL
INTERNACIONAL

União Europeia:
• Declaração de Paris (Declaração sobre a Promoção da Cidadania e dos Valores
Comuns da Liberdade,
Tolerância e Não-discriminação através da Educação, de 17 de março de 2015)
Conselho da Europa:
• Carta sobre Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos Humanos
• Competências para uma Cultura da Democracia. Viver juntos em igualdade em
sociedades democráticas culturalmente diversas

ONU/UNESCO
• ONU – Declaração Universal dos Direitos Humanos (10 dezembro, 1948)
• ONU – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2016-2030
• UNESCO – Educação para a Cidadania Global: preparar os aprendentes para os
desafios do século XXI (2014)
A Nível Nacional
• Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, 2013-2020
• Plano Estratégico para as Migrações, 2015-2020
• V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, 2014
-2017
• V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género,
2014-2017
16
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• III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, 20142017
• Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, 2010-2015
• Plano Estratégico da Segurança Rodoviária 2016-2020 – PENSE 2020
• Plano Nacional de Formação Financeira 2016-2020.

10. SITES/RECURSOS

Materiais de Apoio para Formadores
http://www.redesparaodesenvolvimento.org/index.php?pagina=55
Direção geral da educação-Áreas temáticas
http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas
Educação para a cidadania global
file:///D:/2012-13-14-15-16-17-18-19/2018-19/C.D/FINAL_Manual-CidadaniaGlobal_Digital.pdf
file:///D:/2012-13-14-15-16-17-18-19/2018-19/C.D/CausaComum.pdf
Recursos de cidadania -RTP
http://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-de-cidadania/
Assembleia da República
http://www.parlamento.pt/Paginas/default.aspx
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
Governo de Portugal
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC19/Pages/Inicio.aspx
Presidência da República Portuguesa
http://www.presidencia.pt/
Tribunal Constitucional
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/home.html
Portal da União Europeia
http://europa.eu/index_pt.htm
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Parlamento Europeu
http://www.europarl.europa.eu/pt/headlines/
Comissão Europeia
http://ec.europa.eu/index_pt.htm
Conselho da Europa
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal
Organização das Nações Unidas
http://www.un.org/
Declaração Universal dos Direitos Humanos
http://www.portugal.gov.pt/PT/GC19/PORTUGAL/SISTEMAPOLITICO/DUDH/Pag
es/DeclaracaoUniversaldosDireitosHumanos.aspx
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
http://www.unesco.pt/cgi-bin/home.php
Food and Agriculture Organization das Nações Unidas
http://www.fao.org/
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
http://www.oecd.org/
Organização Mundial de Comércio
http://www.wto.org/indexsp.htm
Organização Internacional do Trabalho
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm#a4
Biblioteca virtual da Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
(DGIDC)
http://www.dgidc.min-edu.pt/bibliotecadigital/
Educação para a Saúde
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/saude/Paginas/default.aspx
Grupo de Trabalho de Educação Sexual (GTES) (2007). Relatório Final
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=107
Grupo de Trabalho de Educação Sexual (GTES) (2005). Relatório Preliminar
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=107
Regime de Fruta Escolar
www.drec.min-edu.pt/default.aspx?verconteudo=1051
Plataforma Contra a Obesidade - Direção-Geral da Saúde
www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt/
Direção-Geral da Saúde
www.dgs.pt/
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Instituto da Droga e da Toxicodependência
www.idt.pt/
Diretório do Álcool
www.directorioalcool.com.pt/
Literacia Social
www.ledonvalues.org/
Faculdade de Motricidade Humana
www.fmh.utl.pt/
Coordenação Nacional para a Infeção VIH/sida
www.sida.pt/
www.acs.min-saude.pt/pt/infeccao-vihsida/
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
www.cig.gov.pt/
Publications - SHE Schoolsforhealth.eu
www.schoolsforhealth.eu/index.cfm?act...tid..

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS (ONG)
Amnistia Internacional - Portugal
http://www.amnistia-internacional.pt/
Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para
desenvolvimento .
www.plataformaongd.pt/
(APEDI) Associação de Professores para a Educação Intercultural
dir.apedi@gmail.com
Associação para o Planeamento Familiar
www.apf.pt
Civitas - Associação para a Proteção e Defesa dos Direitos dos Cidadãos
www.civitas.pt/
Comissão Nacional Justiça e Paz
www.cnjp.ecclesia.pt/
Conselho Nacional de Juventude
www.cnj.pt/
Fórum de Cidadania - Participação ativa e direta do cidadão na política com
opiniões e artigos
www.forumcidadania.org/
O Instituto de Apoio à Criança
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www.iacrianca.pt/
ICE - Instituto das Comunidades Educativas
www.cetrad.info/?action=parceiros/viewPartner&id=4
OIKOS - Cooperação e Desenvolvimento
www.oikos.pt/

11.ANEXOS
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Préescol
ar

1º Ciclo/
Ano

2º Ciclo/
Ano

3ºciclo/
Ano

Ensino
Secundário/
Ano (CH)

Ensino
Secundário/ Ano
(profissional)

DOMÍNIOS A TRABALHAR EM CADA NÍVEL E CICLO DE ENSINO
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Domínios
Opcionais

Domínios obrigatórios
para dois ciclos do ensino
básico

Domínios
obrigatórios
para todos os ciclos
e níveis de ensino

1º







Direitos Humanos
x
Igualdade Género
Interculturalidade
x
Desenvolvimento
x
Sustentável
Educação
x
x
Ambiental
Saúde
x
x
Sexualidade
x
Media
x
Instituições e
Participação
Democrática
Literacia
Financeira
e educação para
o
consumo
Risco
Segurança
Rodoviária
Empreendedorismo
Mundo do Trabalho
Segurança, Defesa
e Paz
Bem‐estar animal
Voluntariado
Outro:
Higiene e
segurança no
trabalho
Articulação de domínios:

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

x
x
x

9º

10º

x
x

11º

12º

10º

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

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

Desenvolvimento Sustentável + Educação Ambiental+ Educação para o Risco
Saúde + sexualidade (PRESSE)
Literacia Financeira e Educação para o consumo + Educação para o Risco
Segurança Rodoviária + Educação para o Risco
Empreendedorismo + Educação para o Risco
Voluntariado: Domínio desenvolvido pelo agrupamento em determinados momentos da
dinâmica escolar, sem necessidade de enquadramento isolado.

POSSÍVEIS TEMAS
Domínios
Direitos Humanos

12º

x
x

x

x

x
x

11º

Temas
Responsabilidade parental
Parlamento dos jovens
Discurso do ódio
Tráfico de seres humanos
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x

Igualdade de Género
Educação Ambiental

Desenvolvimento Sustentável
Interculturalidade

Violência doméstica/ violência no namoro;
Estereótipos de género;
Produção e consume de sustentáveis
Território e paisagem
Alterações climáticas
Energia biodiversidade
Solos
Água
Sustentabilidade, ética e cidadania
Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)
Integração de comunidades
Saúde Mental e Prevenção da Violência

Saúde
Sexualidade

Media

Educação Alimentar e Atividade Física
Comportamentos Aditivos e Dependências
Afetos e Educação para a Sexualidade
Internet e redes sociais
Tipos de Media
Publicidade

Instituições e Participação
Democrática

Eleger e ser potencialmente eleito para diferentes funções / órgãos
(associação de estudantes, delegado de turma…)

Literacia financeira e
Educação para o consumo

Planeamento e Gestão do Orçamento;
Poupança;
Sistemas e produtos financeiros básicos
Direitos e deveres dos consumidores
Segurança para todos
Comportamentos adequados à circulação enquanto
peão/passageiro/condutor
Ambientes rodoviários
Riscos naturais e tecnológicos e prevenção
Incêndios, sismos, secas, inundações
Situações de conflito e violência
Conceito de empreendedorismo
Fases do processo empreendedor
Formas e práticas de empreendedorismo
De acordo com as especificidades de cada ano / turma
A segurança, a defesa e a paz
As forças armadas e as forças e serviços de segurança
Animal de estimação
Que cuidados exige um animal de companhia?
Recolha de donativos
Campanhas de solidariedade

Segurança
Rodoviária

Risco
Empreendedorismo

Mundo do Trabalho
Segurança, Defesa e Paz
Bem-estar animal

Voluntariado

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Dimensões

Áreas de

Instrumentos de

Ponderação
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 Saber
científico,
técnico e
tecnológico
 Linguagem e
textos
 Raciocínio e
resolução de
problemas

Participativo/colaborador
- Colabora com outros.
- Participa em experiências
de intercâmbio cultural.
Indagador/Investigador
-Procura
e
aprofunda
informação.
Conhecedor/reprodutor
- Evidencia conhecer o
tema tratado.

 Grelhas de
observação e
registo do
comportament
o, participação,
empenho...

30
%

30
%

30
%

30
%

30
%

30
%

30
%

40
%

40
%

40
%

40
%

30
%

 Grelha de
avaliação do
trabalho de
grupo/individua
l; projeto e/ou
outros;


Comunicador
- Expressa opiniões, ideias
e factos.
- Argumenta e debate as
suas ideias e as dos outros.
Criativo
-Analisa
criticamente
situações sociais e o seu
próprio desempenho.

Sec.

 Cidadania e
participação;
 Excelência e
exigência;
 Relacionament
o interpessoal;
 Interesse;
 Empenho;
 Pontualidade e
assiduidade.

Ser respeitador da
diferença do outro
Reconhece
e
considera opiniões e
sentimentos alheios.
- Desenvolve/organiza
ações solidárias.

3º Ciclo

CAPACIDADES
ATITUDES
CONHECIMENTO

 Autonomia e
desenvolvimen
to pessoal
 Sentido de
responsabilida
de e
integridade;
 Curiosidade,
reflexão e
inovação:
 Trabalho de
equipa e
integridade;
 Espírito crítico.

2º Ciclo

avaliação
Descritores/ indicadores
de aprendizagens

1º Ciclo

Competências



Registos (
vídeo,fotogra
fia, som,
entrevistas/r
eportagens)

Reflexão
crítica (auto
e
heteroavaliaç
ão)
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PLANIFICAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
ANO______ TURMA_______

ANO LETIVO DE 2021/22

Domínio:__________________________________________________________
Subtema: __________________________________________________________
Aprendizagens esperadas
(valores, atitudes, conhecimentos e capacidades a desenvolver pelos alunos)

.
.
.
.
Projetos/Atividades/Conteúd
os

Disciplinas
envolvidas

Entidades
envolvidas

Metodologias/estratégias

Recursos

Instrumentos de
avaliação

Calendarização

Nota: Incluir todas as atividades desenvolvidas pela turma relacionadas com os domínios a desenvolver.
PROGRAMA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
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GRELHA DE MONITORIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS ABORDADOS- CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
ANO LETIVO DE 2021/22
ANO______ TURMA_______
Domínios

Subtema

_____Período
Projetos/Atividades/conteúdos

Disciplinas envolvidas

Entidades
envolvidas

Instrumentos de avaliação

Nota: Incluir todas as atividades desenvolvidas pela turma relacionadas com os domínios a desenvolver.
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Cidadania e Desenvolvimento
Ficha Heteroavaliação

Ano letivo 2021/22

Nome: _____________________________________________________________________Ano: ___ Turma: ___ Nº: ____

Domínios 1ºCiclo
Domínios obrigatórios para todos os ciclos e níveis de ensino

Direitos Humanos
Igualdade Género
Interculturalidade

Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental
Saúde

Descritores/ indicadores de aprendizagem

ALUNOS
1

Ser respeitador da diferença do outro
- Reconhece e considera opiniões e sentimentos.
- Desenvolve/organiza ações solidárias

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2
1

1º P
2º P
3º P

Participativo/colaborador

1º P

-Participa em experiências de intercâmbio
cultural.
- Colabora com outros.

2º P

Indagador/Investigador

1º P

-Procura e aprofunda informação.

3º P

2º P
3º P

Conhecedor/reprodutor
- Evidencia conhecer o tema tratado.

1º P
2º P
3º P
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Comunicador

1º P

- Expressa opiniões, ideias e factos.
- Argumenta e debate ideias.

2º P
3º P

Criativo

1º P

- Analisa criticamente situações sociais e o
desempenho do grupo turma.

2º P
3º P

Na apreciação individual/global atribua a
cada item:
NS = Não Satisfaz (o aluno revela
dificuldades no desempenho
dos descritores/indicadores de
aprendizagem);

Períodos

Classificação global
(menção qualitativa)

1º P

_____/_____/_____
O/A aluno(a)
.....................................................................................................................

_____/_____/_____
………………………………………………………………………………………………………….
O/A Professor(a)

2º P

_____/_____/_____
O/A aluno(a)
.....................................................................................................................

_____/_____/_____
………………………………………………………………………………………………………….
O/A Professor(a)

S = Satisfaz (o aluno revela facilidade
no desempenho dos descritores/indicadores
de aprendizagem);
SB = Satisfaz Bastante (o aluno revela grande facilidade no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem)

E = Excelente (o aluno revela grande facilidade e domínio no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem).
Sugestão: Cada aluno atribui uma medalha (pintando com a cor respetiva)
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Cidadania e Desenvolvimento
Ficha Heteroavaliação

Ano letivo 2021/22
Nome: __________________________________________________________________________________________________________Ano: ___ Turma: ___ Nº: ____

Domínios 2ºCiclo
Domínios obrigatórios para todos os ciclos e níveis de ensino

Domínios obrigatórios para dois ciclos do ensino básico

Direitos Humanos
Igualdade Género
Interculturalidade

Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental
Saúde

Sexualidade
Media
Instituições e Participação Democrática

Literacia Financeira e educação para o consumo
Risco
Segurança Rodoviária

Descritores/ indicadores de aprendizagem

ALUNOS
1

Ser respeitador da diferença do outro
- Reconhece e considera opiniões e sentimentos.
- Desenvolve/organiza ações solidárias

Participativo/colaborador
-Participa em experiências de intercâmbio
cultural.
- Colabora com outros.

Indagador/Investigador

-Procura e aprofunda informação.
Conhecedor/reprodutor
- Evidencia conhecer o tema tratado.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1º P
2º P
3º P
1º P
2º P
3º P
1º P
2º P
3º P
1º P
2º P
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3º P
Comunicador

1º P

- Expressa opiniões, ideias e factos.
- Argumenta e debate ideias.

2º P
3º P

Criativo

1º P

- Analisa criticamente situações sociais e o
desempenho do grupo turma.

2º P
3º P
1º P

Classificação global
(menção qualitativa)

2º P

Períodos

3º P
1º P

_____/_____/_____
O/A aluno(a)
.....................................................................................................................

_____/_____/_____
………………………………………………………………………………………………………….
O/A Professor(a)

2º P

_____/_____/_____
O/A aluno(a)
.....................................................................................................................

_____/_____/_____
………………………………………………………………………………………………………….
O/A Professor(a)

3º P

_____/_____/_____
O/A aluno(a)
.....................................................................................................................

_____/_____/_____
………………………………………………………………………………………………………….
O/A Professor(a)

Na apreciação individual/global atribua a cada item:
NS = Não Satisfaz (o aluno revela dificuldades no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem);
S = Satisfaz (o aluno revela facilidade no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem);
SB = Satisfaz Bastante (o aluno revela grande facilidade no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem);
E = Excelente (o aluno revela grande facilidade e domínio no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem).
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Cidadania e Desenvolvimento
Ficha Heteroavaliação

Ano letivo 2021/22
Nome: ___________________________________________________________________________________________________________Ano: ___ Turma: ___ Nº: ____

Domínios 3ºCiclo
Domínios obrigatórios para todos os ciclos e níveis
de ensino

Domínios obrigatórios para dois ciclos do ensino básico

Direitos Humanos
Igualdade Género
Interculturalidade

Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental
Saúde

Sexualidade
Media
Instituições e Participação Democrática

Literacia Financeira e educação para o consumo
Risco
Segurança Rodoviária

Descritores/ indicadores de aprendizagem

ALUNOS
1

Ser respeitador da diferença do outro
- Reconhece e considera opiniões e
sentimentos.
- Desenvolve/organiza ações solidárias

Participativo/colaborador
-Participa em experiências de intercâmbio
cultural.
- Colabora com outros.

Indagador/Investigador

-Procura e aprofunda informação.
Conhecedor/reprodutor
- Evidencia conhecer o tema tratado.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1º P
2º P
3º P
1º P
2º P
3º P
1º P
2º P
3º P
1º P
2º P
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3º P
Comunicador

1º P

- Expressa opiniões, ideias e factos.
- Argumenta e debate ideias.

2º P
3º P

Criativo

1º P

- Analisa criticamente situações sociais e o
desempenho do grupo turma.

2º P
3º P
1º P

Classificação global
(menção qualitativa)

2º P

Períodos

3º P
1º P

_____/_____/_____
O/A aluno(a)
.....................................................................................................................

_____/_____/_____
………………………………………………………………………………………………………….
O/A Professor(a)

2º P

_____/_____/_____
O/A aluno(a)
.....................................................................................................................

_____/_____/_____
………………………………………………………………………………………………………….
O/A Professor(a)

3º P

_____/_____/_____
O/A aluno(a)
.....................................................................................................................

_____/_____/_____
………………………………………………………………………………………………………….
O/A Professor(a)

Na apreciação individual/global atribua a cada item:
NS = Não Satisfaz (o aluno revela dificuldades no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem);
S = Satisfaz (o aluno revela facilidade no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem);
SB = Satisfaz Bastante (o aluno revela grande facilidade no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem);
E = Excelente (o aluno revela grande facilidade e domínio no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem).
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Cidadania e Desenvolvimento
Ficha Heteroavaliação

Ano letivo 2021/22
Nome: ___________________________________________________________________________________________________________Ano: ___ Turma: ___ Nº: ____

Domínios Ensino Secundário
Domínios obrigatórios para todos os ciclos e níveis de ensino

Domínios obrigatórios para dois ciclos do ensino básico

Domínios Opcionais

Direitos Humanos
Igualdade Género
Interculturalidade

Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental
Saúde

Sexualidade
Media
Instituições e Participação Democrática

Literacia Financeira e educação para o consumo
Risco
Segurança Rodoviária

Empreendedorismo
Mundo do Trabalho
Segurança, Defesa e Paz

Bem‐estar animal
Voluntariado
Outro: Higiene e segurança no trabalho

Descritores/ indicadores de aprendizagem

ALUNOS
1

Ser respeitador da diferença do outro
- Reconhece e considera opiniões e
sentimentos.
- Desenvolve/organiza ações solidárias

Participativo/colaborador
-Participa em experiências de intercâmbio
cultural.
- Colabora com outros.

Indagador/Investigador

-Procura e aprofunda informação.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1º P
2º P
3º P
1º P
2º P
3º P
1º P
2º P
3º P
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Conhecedor/reprodutor

1º P
2º P

- Evidencia conhecer o tema tratado.

3º P
Comunicador

1º P

- Expressa opiniões, ideias e factos.
- Argumenta e debate ideias.

2º P
3º P

Criativo

1º P

- Analisa criticamente situações sociais e o
desempenho do grupo turma.

2º P
3º P
1º P

Classificação global
(menção qualitativa)

2º P

Períodos

3º P
1º P

_____/_____/_____
O/A aluno(a)
.....................................................................................................................

_____/_____/_____
………………………………………………………………………………………………………….
O/A Professor(a)

2º P

_____/_____/_____
O/A aluno(a)
.....................................................................................................................

_____/_____/_____
………………………………………………………………………………………………………….
O/A Professor(a)

3º P

_____/_____/_____
O/A aluno(a)
.....................................................................................................................

_____/_____/_____
………………………………………………………………………………………………………….
O/A Professor(a)

Na apreciação individual/global atribua a cada item:
NS = Não Satisfaz (o aluno revela dificuldades no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem);
S = Satisfaz (o aluno revela facilidade no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem);
SB = Satisfaz Bastante (o aluno revela grande facilidade no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem);
E = Excelente (o aluno revela grande facilidade e domínio no desempenho dos descritores/indicadores de aprendizagem).
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Cidadania e Desenvolvimento
Ficha Autoavaliação

Ano letivo 2021/22

Nome: _____________________________________________________________________Ano: ___ Turma: ___ Nº: __

Domínios 1ºCiclo
Domínios
obrigatórios
para todos os
ciclos
e níveis de ensino

Direitos Humanos

Desenvolvimento Sustentável

X

Igualdade Género

Educação Ambiental

X

Interculturalidade

Saúde

X

1.º período

2.º período

3.º período

Descritores/ indicadores de aprendizagem
NS

S

SB

EX

NS

S

SB

EX

NS

S

SB

EX

Ser respeitador da diferença do outro
- Reconheço e considero opiniões e sentimentos alheios.
- Desenvolvo/organizo ações solidárias

Participativo/colaborador
- Colaboro com outros.
-Participo em experiências de intercâmbio cultural.

Indagador/Investigador
-Procuro e aprofundo informação.
Conhecedor/reprodutor
- Evidencio conhecer o tema tratado.

Comunicador
- Expresso opiniões, ideias e factos.
- Argumento e debate as minhas ideias e as dos outros.

Criativo
- Analiso criticamente situações sociais e o meu próprio
desempenho.

A tua opinião.

_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................

_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................

_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................
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Cidadania e Desenvolvimento
Ficha Autoavaliação

Ano letivo 2021/22

Nome: _____________________________________________________________________Ano: ___ Turma: ___ Nº: __

Domínios 2ºCiclo
Domínios
obrigatórios
para todos os ciclos
e níveis de ensino

Domínios
obrigatórios
para dois ciclos do
ensino básico

Direitos Humanos

Desenvolvimento Sustentável

Igualdade Género

Educação Ambiental

Interculturalidade

Saúde

Sexualidade

Literacia Financeira e educação para o consumo

Media

Risco

Instituições e Participação Democrática

Segurança Rodoviária

1.º período
Descritores/ indicadores de aprendizagem

NS

S

SB

EX

2.º período
NS

S

SB

EX

3.º período
NS

S

SB

EX

Ser respeitador da diferença do outro
- Reconheço e considero opiniões e sentimentos
alheios.
- Desenvolvo/organizo ações solidárias

Participativo/colaborador
- Colaboro com outros.
-Participo em experiências de intercâmbio cultural.

Indagador/Investigador
-Procuro e aprofundo informação.
Conhecedor/reprodutor
- Evidencio conhecer o tema tratado.

Comunicador
- Expresso opiniões, ideias e factos.
- Argumento e debate as minhas ideias e as dos outros.

Criativo
- Analiso criticamente situações sociais e o meu próprio
desempenho.

O que valeu a pena/o que foi importante nas
atividades que desenvolvi.
O que gostaria que tivesse sido diferente.

Classificação proposta (menção quantitativa)
_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................

_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................

_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................
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Cidadania e Desenvolvimento
Ficha de Autoavaliação

Ano letivo 2021/22

Nome: __________________________________________________________________Ano: ___ Turma: ___ Nº: ___

Domínios 3ºCiclo
Domínios
obrigatórios
para todos os ciclos
e níveis de ensino

Domínios
obrigatórios
para dois ciclos do
ensino básico

Direitos Humanos

Desenvolvimento Sustentável

Igualdade Género

Educação Ambiental

Interculturalidade

Saúde

Sexualidade

Literacia Financeira e educação para o consumo

Media

Risco

Instituições e Participação Democrática

Segurança Rodoviária

1.º período
Descritores/ indicadores de aprendizagem

NS

S

SB

EX

2.º período
NS

S

SB

EX

3.º período
NS

S

SB

EX

Ser respeitador da diferença do outro
- Reconheço e considero opiniões e sentimentos
alheios.
- Desenvolvo/organizo ações solidárias

Participativo/colaborador
- Colaboro com outros.
-Participo em experiências de intercâmbio cultural.

Indagador/Investigador
-Procuro e aprofundo informação.
Conhecedor/reprodutor
- Evidencio conhecer o tema tratado.

Comunicador
- Expresso opiniões, ideias e factos.
- Argumento e debate as minhas ideias e as dos outros.

Criativo
- Analiso criticamente situações sociais e o meu próprio
desempenho.

O que valeu a pena/o que foi importante nas
atividades que desenvolvi.

O que gostaria que tivesse sido diferente.

Classificação proposta(menção quantitativa)
_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................

_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................

_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................

37
PROGRAMA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Cidadania e Desenvolvimento
Ficha de Autoavaliação

Ano letivo 2021/22

Nome: ____________________________________________________________________Ano: ___ Turma: ___ Nº: __

Domínios Ensino secundário
Domínios
obrigatórios
para todos os ciclos
e níveis de ensino

Domínios
obrigatórios
para dois ciclos do
ensino básico

Domínios
Opcionais

Direitos Humanos

Desenvolvimento Sustentável

Igualdade Género

Educação Ambiental

Interculturalidade

Saúde

Sexualidade

Literacia Financeira e educação para o consumo

Media

Risco

Instituições e Participação Democrática

Segurança Rodoviária

Empreendedorismo

Bem‐estar animal

Mundo do Trabalho

Voluntariado

Segurança, Defesa e Paz

Outro: Higiene e segurança no trabalho

1.º período
Descritores/ indicadores de aprendizagem

NS

S

SB

EX

2.º período
NS

S

SB

EX

3.º período
NS

S

SB

EX

Ser respeitador da diferença do outro
- Reconheço e considero opiniões e sentimentos
alheios.
- Desenvolvo/organizo ações solidárias

Participativo/colaborador
- Colaboro com outros.
-Participo em experiências de intercâmbio cultural.

Indagador/Investigador
-Procuro e aprofundo informação.
Conhecedor/reprodutor
- Evidencio conhecer o tema tratado.

Comunicador
- Expresso opiniões, ideias e factos.
- Argumento e debate as minhas ideias e as dos outros.

Criativo
- Analiso criticamente situações sociais e o meu próprio
desempenho.

O que valeu a pena/o que foi importante nas
atividades que desenvolvi.
O que gostaria que tivesse sido diferente.

Menção qualitativa proposta
_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................

_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................

_____/____/_____
O/A aluno(a)
....................................
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Cidadania e Desenvolvimento
Ficha de Avaliação

Ano letivo 2021/22

Nome: __________________________________________________________________Ano: ___ Turma: ___ Nº: __

Domínios 1ºCiclo
Domínios
obrigatórios
para todos os
ciclos
e níveis de ensino

Direitos Humanos

Desenvolvimento Sustentável

Igualdade Género

Educação Ambiental

Interculturalidade

Saúde

1.º período
Descritores/ indicadores de aprendizagem

NS

S

SB

EX

2.º período
NS

S

SB

EX

3.º período
NS

S

SB

EX

Ser respeitador da diferença do outro (peso
20%)
- Reconhece e considera opiniões e sentimentos
alheios.
- Desenvolve/organiza ações solidárias
Participativo/colaborador (peso 20%)
- Colabora com outros.
-Participa em experiências de intercâmbio cultural.
Indagador/Investigador (peso 15%)
-Procura e aprofunda informação.
Conhecedor/reprodutor (peso 15%)
- Evidencia conhecer o tema tratado.

Comunicador (peso 15%)
- Expressa opiniões, ideias e factos.
- Argumenta e debate as suas ideias e as dos outros.
Criativo (peso 15%)
- Analisa criticamente situações sociais e o seu próprio
desempenho.

Menção qualitativa proposta
1ºP2ºP3ºP-

Professor

XXXXX~
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Cidadania e Desenvolvimento
Ficha Avaliação

Ano letivo 2021/22

Nome: ____________________________________________________________________ Ano: ___Turma: ___ Nº: __

Domínios 2ºCiclo
Domínios
obrigatórios
para todos os ciclos
e níveis de ensino

Domínios
obrigatórios
para dois ciclos do
ensino básico

Direitos Humanos

Desenvolvimento Sustentável

Igualdade Género

Educação Ambiental

Interculturalidade

Saúde

Sexualidade

Literacia Financeira e educação para o consumo

Media

Risco

Instituições e Participação Democrática

Segurança Rodoviária

1.º período
Descritores/ indicadores de aprendizagem

NS

S

SB

EX

2.º período
NS

S

SB

EX

3.º período
NS

S

SB

EX

Ser respeitador da diferença do outro (peso
20%)
- Reconhece e considera opiniões e sentimentos
alheios.
- Desenvolve/organiza ações solidárias
Participativo/colaborador (peso 20%)
- Colabora com outros.
-Participa em experiências de intercâmbio cultural.
Indagador/Investigador (peso 15%)
-Procura e aprofunda informação.
Conhecedor/reprodutor (peso 15%)
- Evidencia conhecer o tema tratado.

Comunicador (peso 15%)
- Expressa opiniões, ideias e factos.
- Argumenta e debate as suas ideias e as dos outros.
Criativo (peso 15%)
- Analisa criticamente situações sociais e o seu próprio
desempenho.

Classificação proposta
Professor
xxxxx
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Cidadania e Desenvolvimento
Ficha de Avaliação

Ano letivo 2021/22

Nome: _____________________________________________________________________Ano: ___ Turma: ___ Nº: __

Domínios 3ºCiclo
Domínios
obrigatórios
para todos os ciclos
e níveis de ensino

Domínios
obrigatórios
para dois ciclos do
ensino básico

Direitos Humanos

Desenvolvimento Sustentável

Igualdade Género

Educação Ambiental

Interculturalidade

Saúde

Sexualidade

Literacia Financeira e educação para o consumo

Media

Risco

Instituições e Participação Democrática

Segurança Rodoviária

1.º período
Descritores/ indicadores de aprendizagem

NS

S

SB

EX

2.º período
NS

S

SB

EX

3.º período
NS

S

SB

EX

Ser respeitador da diferença do outro (peso
20%)
- Reconhece e considera opiniões e sentimentos
alheios.
- Desenvolve/organiza ações solidárias
Participativo/colaborador (peso 20%)
- Colabora com outros.
-Participa em experiências de intercâmbio cultural.
Indagador/Investigador (peso 15%)
-Procura e aprofunda informação.
Conhecedor/reprodutor (peso 15%)
- Evidencia conhecer o tema tratado.

Comunicador (peso 15%)
- Expressa opiniões, ideias e factos.
- Argumenta e debate as suas ideias e as dos outros.
Criativo (peso 15%)
- Analisa criticamente situações sociais e o seu próprio
desempenho.

Classificação proposta
Professor
XXXXXX
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Cidadania e Desenvolvimento
Ficha de Avaliação

Ano letivo 2021/22

Nome: __________________________________________________________________Ano: ___ Turma: ___ Nº: ____

Domínios Ensino secundário
Domínios obrigatórios
para todos os ciclos
e níveis de ensino

Domínios
obrigatórios
para dois ciclos do
ensino básico
Domínios
Opcionais

Direitos Humanos

Desenvolvimento Sustentável

Igualdade Género
Interculturalidade

Educação Ambiental
Saúde

Sexualidade

Literacia Financeira e educação para o consumo

Media
Instituições e Participação Democrática

Risco
Segurança Rodoviária

Empreendedorismo

Bem‐estar animal

Mundo do Trabalho

Voluntariado

Segurança, Defesa e Paz

Outro: Higiene e segurança no trabalho

Descritores/ indicadores de
aprendizagem

1.º período
NS

S

SB

EX

2.º período
NS

S

SB

EX

3.º período
NS

S

SB

EX

Ser respeitador da diferença do outro
(peso 20%)
- Reconhece e considera opiniões e
sentimentos alheios.
- Desenvolve/organiza ações solidárias

Participativo/colaborador (peso 20%)
- Colabora com outros.
-Participa em experiências de intercâmbio
cultural.
Indagador/Investigador (peso 15%)
-Procura e aprofunda informação.
Conhecedor/reprodutor (peso 15%)
- Evidencia conhecer o tema tratado.

Comunicador (peso 15%)
- Expressa opiniões, ideias e factos.
- Argumenta e debate as suas ideias e as dos
outros.
Criativo (peso 15%)
- Analisa criticamente situações sociais e o seu
próprio desempenho.

Menção qualitativa proposta
1ºP2ºP3ºPProfessor
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Ficha Autoavaliação E@D (Google Forms)

Ano letivo 2021/22

Ficha Monitorização-Alunos (Google Forms)

Ano letivo 2021/22

Ficha Monitorização- Professores (Google Forms)

Ano letivo 2021/22

Aprovado em conselho pedagógico de
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Julho 2021
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