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A educação é a ferramenta mais poderosa 

que podemos usar para mudar o mundo. 
Nelson Mandela 

 

Se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade 

muda. 
Paulo Freire 

A principal meta da educação é criar homens que 

sejam capazes de fazer coisas novas, não 

simplesmente repetir o que outras gerações já 

fizeram.  Homens que sejam criadores, 

inventores, descobridores.  A segunda meta da 

educação é formar mentes que estejam em 

condições de criticar, verificar e não aceitar tudo 

que a elas se propõe."       Jean Piaget 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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Introdução 
 

O mundo das gerações atuais assiste e vivencia em crescendo problemas a uma escala global, como as alterações climáticas, os extremismos/radicalismos, a 

discriminação e a intolerância, as desigualdades no acesso a direitos fundamentais e as crises humanitárias. Além disso, a globalização é uma realidade assumida 

e o progresso tecnológico célere parecem ter contribuído para uma deterioração dos relacionamentos interpessoais e sociais, assistindo-se a um egocentrismo 

crescente e de desvalorização de valores fundamentais.  

 

O futuro das comunidades locais/regionais, do país e do mundo, depende da formação de cidadãos/cidadãs informado(a)s, conscientes e preocupado(a)s, que 

sejam capazes de compreender o que o(a)s rodeia, e de encontrar soluções apropriadas para os mesmos. Estes desafios deverão ser incorporados pela educação 

e pelos currículos que hoje propomos aos alunos A escola afigura-se como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de aprendizagens e competências 

relevantes em domínios como: atitude cívica individual, relacionamento interpessoal e relacionamento social e intercultural.  

 

Uma educação de qualidade deve, obrigatoriamente, integrar a componente de educação para uma cidadania ativa, para que as crianças e jovens que são 

confiados à escola assumam valores de cidadania democrática, da igualdade, da tolerância, da integração da diferença, do respeito pelos Direitos Humanos, da 

sustentabilidade e da defesa do ambiente. Assumimos uma escola que contribui para o crescimento de indivíduos responsáveis, autónomos, solidários, 

tolerantes e participativos; adultos que conheçam e exerçam os seus direitos e deveres com base no diálogo e no respeito pelos outros, com espírito 

democrático, pluralista, crítico e criativo.  

 

Será com base nestes pressupostos que se apresenta a Estratégia Nacional de educação para a Cidadania (ENEC), que aponta para a conceção de uma 

estratégia de educação para a Cidadania a implementar nas escolas, no quadro do sistema educativo, da autonomia das escolas e dos documentos curriculares 

em vigor. Enquadrado por esta estratégia o Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes assume as competências e aprendizagens constantes no Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória (Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho) como referencial para o desenvolvimento curricular e para o trabalho a realizar na 

escola, tendo consciência de que aí se enunciam os princípios fundamentais em que assenta uma educação que se quer inclusiva e que visa, simultaneamente, a 

qualificação individual e a cidadania democrática. 
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I. Enquadramento legal: 

D.L. nº 55/2018:  

No Preâmbulo desafiam-se as escolas para, em diálogo com as famílias, os alunos e a comunidade, implementar a componente de Cidadania e 
Desenvolvimento, enquanto área de trabalho presente nas diferentes ofertas educativas e formativas, com vista ao exercício da cidadania ativa, de participação 
democrática, em contextos interculturais de partilha e colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade; 
No seu art.º. 15º estabelece-se que: 
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: 
a) Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em cada ciclo e ano de escolaridade; 
b) O modo de organização do trabalho; 
c) Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na comunidade as aprendizagens a desenvolver; 
d) As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade numa perspetiva de trabalho em rede, com vista à concretização dos projetos; 
e) A avaliação das aprendizagens dos alunos; 
f) A avaliação da estratégia de educação para a cidadania da escola. 

 
 

II. Pressupostos gerais 

O desenvolvimento desta componente curricular assenta nos princípios orientadores consagrados no DL nº55/2018, de 6 de julho, e que a escola assume 
também como enquadradores da sua ação pedagógica e educativa. 

Por outro lado, a delineação de uma Estratégia de educação para a Cidadania de escola (EECE) deverá ter em conta o contexto da escola nas suas diversas 
vertentes, de acordo com as especificidades e realidades locais, nomeadamente o contexto geográfico e socioeconómico, já refletidas nos objetivos estratégicos 
do projeto educativo (PE), que no momento se encontra em processo de reformulação pela escola. Para além disso, o relatório do Observatório de Qualidade 
(relatório de autoavaliação) terá identificado algumas fragilidades no âmbito da vivência de valores de cidadania que procuraremos dar resposta e colmatar e 
minimizar com a intervenção educativa prestada.  

Outros documentos escolares como o Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo, que consagra uma visão integrada e articulada da intervenção 
pedagógica da escola, também reconhece à escola o papel de veicular às gerações mais jovens não só o conhecimento, mas também valores, princípios, 
comportamentos e atitudes relevantes para a sua integração plena na vida ativa. Por outro lado, assume-se a escola como espaço de inclusão e integrador dos 
diferentes parceiros, procurando o contributo dos agentes da comunidade para o cumprimento da sua missão educativa. Em todos os âmbitos da nossa 
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intervenção, queremos uma escola que procura a formação integral da pessoa, garantindo o pleno e saudável desenvolvimento da sua personalidade e 
capacidades.  

Pressupõe, também, que a escola seja consciente do(s) contexto(s) de vida dos alunos, da sua diversidade e das potencialidades dos recursos disponíveis na 
comunidade.  

Aparecerão como documentos enquadradores: 
 • Estatuto do Aluno e Ética escolar - Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro  

 Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, sobretudo nos seus princípios orientadores da ação educativa 
• Estratégia Nacional de educação para a Cidadania  
• Perfil dos Alunos à Saída escolaridade Obrigatória  
• Aprendizagens Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento 

 
 

III. Linhas orientadoras para a sua operacionalização na escola 

O sucesso da EECE no Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes irá sempre depender do envolvimento de todos os intervenientes no processo educativo, dando-

se um destaque especial às oportunidades dadas aos/às alunos/as de se envolverem na tomada de decisões, nomeadamente nas que os/as afetam.  

Estas práticas não devem constituir meras intervenções pontuais, mas sim ser sustentadas no tempo, por forma a serem interiorizadas, através de metodologias 

ativas com vista ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais.  

O presente ano letivo pretende consolidar práticas já assumidas mediante as considerações avaliativas constantes do Relatório de Avaliação Interna e encontrar 

caminhos de operacionalização da estratégia nacional de educação pra a cidadania.  

Este é um caminho que deverá incorporara e consolidar boas práticas já assumidas e aprimorar outras. A educação para a Cidadania é uma missão de toda a 

escola, devendo o trabalho de parceria com a família e a comunidade assumir aqui uma ênfase particular. 

IV. Operacionalização ao nível da turma 
 

a) Na educação Pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, a componente de Cidadania encontra-se integrada de forma transversal no currículo, sendo da 

responsabilidade do/da educador/a e do/a docente titular de turma. Os domínios a trabalhar e as competências a desenvolver contarão com o contributo do 

Conselho de Docentes e serão enquadrados na EECE.  
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b) No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento integrará progressivamente as matrizes curriculares de forma progressiva de 

acordo com o DL nº 55/2018, e inscreve-se na área das Ciências Sociais e Humanas. Assume-se a educação para a cidadania na Disciplina de Oferta 

Complementar dos 2º, 3º e 4º anos do 1º Ciclo, do 6ºano e do 8º e 9º anos. Nestes anos letivos do 2º e do 3º ciclo atribui-se 50 minutos semanais a esta 

componente do currículo.  

c) A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, apesar de ser uma disciplina autónoma, constitui um espaço potenciador da valorização de uma abordagem 

interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se verifique a interligação curricular com outra(s) disciplina(s), a nível das aprendizagens.  

d) No Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento funciona numa organização anual, com lecionação quinzenal, 

estando salvaguardada a possibilidade de a escola poder gerir a sua distribuição ao longo do ano com flexibilidade, possibilitando a realização de projetos 

multidisciplinares. 

Os alunos deverão ser intervenientes ativos na proposta de atividades, proposta de instrumentos de avaliação e posteriormente na autoavaliação. 

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

Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola.  

Oportunidades de os/as alunos/as desenvolverem competências de participação, pensamento crítico e responsabilidade, entre outras, através de: 

• Ações   

• Campanhas   

• Projetos  

• Programas  

• Parcerias com entidades da comunidade  

• Outros: Debates • Eleições • Assembleias • Simulações e jogos de papéis. …  
 

Os alunos serão envolvidos em atividades como campanhas de solidariedade e projetos de cariz solidário e educativo, dando-se relevância ao orçamento 

participativo das escolas. Por outro lado os pais também serão desenvolvidas atividades que promovam um maior envolvimento dos pais e encarregados de 

educação na vida escolar dos seus educandos.   

 

Pretende-se a diversificação de estratégias e metodologias, tendo por base as caraterísticas e motivações das turmas, integrando no currículo a potenciação dos 

recursos disponibilizados pela comunidade.  
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V. Coordenador de Educação para a Cidadania na Escola 

1 - A Estratégia de educação para a Cidadania de escola deve ser assegurada por um/a docente membro do conselho pedagógico.  

2- Competências:  

Compete ao/à coordenador/a da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola:  

a) Constituir o ponto focal da escola com a Equipa Nacional de Educação para a Cidadania;  

b) Coordenar e monitorizar as estratégias definidas no documento de Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola;  

c) Disponibilizar aos/às docentes todas as informações necessárias à implementação e desenvolvimento de atividades no âmbito da Estratégia de Educação para 

a Cidadania de Escola;  

d) Promover a troca de experiências e cooperação entre todos os docentes que lecionam a disciplina de Educação para a Cidadania;  

e) Apresentar um relatório anual, o qual deve incluir as necessidades de formação contínua de docentes neste domínio;  

f) Apresentar propostas de formação na componente de Cidadania para o pessoal não docente.  

 

3 – Perfil:  

O/A coordenador/a da Estratégia de Educação para a Cidadania de escola deve:  

a) Ter experiência de coordenação de equipas e capacidade organizativa;  

b) Frequentar/ter frequentado ações de formação sobre educação para a Cidadania;  

c) Possuir competências de utilização de meios tecnológicos e de plataformas digitais;  

d) Conseguir estabelecer e manter relações empáticas com discentes, docentes e pessoal não docente, sustentadas em processos de escuta e reconhecimento;  

e) Ter uma visão intercultural da educação (o reconhecimento das culturas em presença);  

f) Sentir-se motivado para desempenhar a tarefa, sem imposição superior;  

g) Revelar experiência no desenvolvimento de projetos a nível de escola e capacidade de organização coletiva. 

 

VI. Perfil do docente de Cidadania e Desenvolvimento 
O/A docente de Cidadania e Desenvolvimento deve:  

a) Demonstrar saber identificar e ter respeito pelas diferenças culturais de alunos/as e da restante comunidade educativa;  

b) Saber criar situações de aprendizagem para os/as alunos/as desenvolverem pensamento crítico, trabalho colaborativo e resolução de problemas;  

c) Saber potenciar situações de aprendizagem em articulação com a comunidade;  

d) Ter experiência de coordenação de equipas e capacidade organizativa;  

e) Frequentar/ter frequentado ações de formação sobre educação para a Cidadania;  

f) Possuir competências de trabalho, nomeadamente, em metodologia de projeto;  
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g) Possuir competências de utilização de meios tecnológicos;  

h) Conseguir estabelecer e manter relações empáticas com discentes;  

i) Sentir-se motivado para desempenhar tarefas, sem imposição superior;  

j) Ser reconhecido pelo conselho de turma como o/a docente adequada/o à coordenação da CD da respetiva turma. 

 

VII. Parcerias 

O Agrupamento tem já uma prática de colaboração com diversas instituições da comunidade em prol da sua ação educativa, da promoção do sucesso dos alunos 

ou da minimização de fatores potenciadores do insucesso ou abandono escolar.   

A articulação com entidades externas à escola assume, no desenvolvimento de projetos, um papel fundamental, uma vez que os alunos aprendem através de 

desafios da vida real, indo para além da sala de aula e da escola, tomando consciência que as suas decisões e ações contribuem não só para o seu futuro 

individual, mas também para o futuro coletivo. 

A nível de escola propor-se-ão parcerias e colaborações de recursos/instituições da comunidade. A estas acrescem as que venham a ser propostas e 

operacionalizadas pelas diferentes turmas.  

Poderão ser promovidos fóruns de discussão envolvendo alunos, pais e encarregados de educação, docentes e pessoal não docente, numa lógica de cultura 

democrática.   

Não são propostas para já parcerias concretas a desenvolver, uma vez que se espera a consolidação de procedimentos e a identificação de necessidades 

concretas a partir de projetos que as turmas venham a pretender desenvolver.  

Dia da Cidadania e Desenvolvimento:  

Como possibilidade, a fim de dar visibilidade e reconhecimento ao trabalho dos alunos seria a instituição do Dia da Cidadania no Agrupamento (último dia de 

aulas do 2º período). Este dia seria aberto a toda a comunidade educativa, quer como visitantes, quer como participantes ativos. Atividade a pensar nem que só 

seja operacionalizada no ano seguinte.  
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VIII. Domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar em cada nível e ciclo de educação e ensino  

  
  

  
  

1.º Ciclo EB 2.º Ciclo EB 3.º Ciclo EB 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 

Direitos Humanos    x  x  x   x   

Igualdade Género  x       x    x 

Interculturalidade      x  x    x    

Desenvolvimento Sustentável    x      x    x   

Educação Ambiental   x     x   x   

Saúde   x  x       x  x  

 

Sexualidade            x     x 

Media         x       x   

Instituições e Participação  
Democrática  

         x   x    

Literacia Financeira e 
educação para o consumo  

          x     x 

Risco           x    x     

Segurança Rodoviária   x  x  x  x        x   

 

Empreendedorismo                    

Mundo do  
Trabalho  

                  x 

Segurança, Defesa e Paz                    

Bem-estar animal                    

Voluntariado                    

Outro                    
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Assume-se a distribuição por ano de escolaridade e não por ciclo, permitindo-se ao C.T. a sua melhor gestão, partindo dos contextos, propostas e 

motivações dos alunos, a sua gestão ao longo do ciclo. Poderão ter presente a interdisciplinaridade com as aprendizagens de outras disciplinas.  

 

IX. Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a desenvolver 

 

Sem que se entendam como áreas estanques e apenas para visualização e valorização como pontos de referência a atender:   

  Ensino Básico  

Áreas de Competências  1.º  2.º  3.º  

Linguagens e Textos     x  x 

Informação e Comunicação   x  x  x 

Raciocínio e Resolução de Problemas     x  x 

Pensamento Crítico e Pensamento Criativo   x  x  x 

Relacionamento Interpessoal   x  x  x 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia   x  x  x 

Bem-Estar, Saúde e Ambiente   x  x  x 

Sensibilidade Estética e Artística       x 

Saber Científico, Técnico e Tecnológico   x  x  x 

Consciência e Domínio do Corpo     x x 
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Apresentam-se como aprendizagens esperadas ao longo dos três ciclos: 

 

a) Conceção de cidadania ativa e não abstrata  

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

c) Identificação de domínios essenciais (ex. Interculturalidade, direitos humanos, igualdade de género, sustentabilidade, media, saúde).  

Assim, na abordagem da Cidadania e Desenvolvimento propõe-se que se atenda aos três eixos que foram recomendados, em 2008, pelo 

Documento do Fórum Educação para a Cidadania: 
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 Todos os domínios devem ser encarados como intercomunicantes, tendo por base uma visão holística dos/as alunos/as, sendo que a sua abordagem deverá 

privilegiar o contributo de cada um para o desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

 

 

 

X. Avaliação dos alunos 
 

Aqui tem-se em conta especificamente o que se refere à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, sendo que todos os intervenientes 

educativos da escola se devem assumir como agentes de educação para a cidadania. As diversas disciplinas devem contemplar nos seus 

critérios de avaliação domínios transversais desta área de competências.   

 O processo de ensino, aprendizagem e avaliação na disciplina/componente do currículo deve integrar e refletir as competências de natureza cognitiva, 

pessoal, social e emocional, desenvolvidas e demonstradas através de evidências.  

• As aprendizagens na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento alicerçam-se no desenvolvimento de competências cognitivas, pessoais, sociais e 

emocionais, ancoradas no currículo e desenvolvidas num ciclo contínuo e em progressão de “reflexão-antecipação-ação”, em que os alunos aprendem 

através dos desafios da vida real, indo para além da sala de aula e da escola, e tomando em consideração as implicações das suas decisões e ações, tanto 

para o seu futuro individual como coletivo. 

 

Por isso:  

Recomenda-se o recurso a metodologias e a instrumentos de avaliação diversificados, valorizando as modalidades diagnóstica e formativa, não se 

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

e contextualizá-las face aos objetivos e metas da Estratégia de Educação para a Cidadania definida pela escola. 

Tendo em conta que as modalidades de avaliação a privilegiar pressupõem uma dimensão descritiva e qualitativa, propõe-se como descritores que 

objetivem os domínios de aprendizagem pretendidos e que, no final de cada período letivo, deverão constituir a base da avaliação sumativa - juízo global sobre 

as aprendizagens realizadas pelos/as alunos/as. 
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No 2º e no 3º ciclos onde a disciplina de Educação para a Cidadania é de lecionação autónoma, como componente autónoma do currículo. No 1º ciclo assume-se uma avaliação descritiva tendo presente as especificidades 

deste ciclo e do 1º ano em particular.  

Ter presente que o Conselho de Turma/Conselho de Docentes poderá incluir particularidades nesta proposta de critérios que servirão de referência para a componente curricular de Cidadania e 

Desenvolvimento.  

Descritores de desempenho de acordo com o perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória 

Domínios / recursos de 

suporte à avaliação 

Ponderação 
(referência para 

as turmas) 

Instrumentos, recursos e diversos procedimentos de avaliação 

 

O aluno pesquisa e seleciona a informação pertinente com autonomia progressiva, mani 

festando curiosidade e criatividade, manifestando até capacidade de reformular 

procedimentos.  

Pesquisa e seleção de 

informação 

 

25% Atender aos pressupostos da disciplina e suas metodologias e estratégias 

pedagógicas.  

- Pesquisa e seleção de informação. Interpretação de diversos tipos de 

fontes de informação. (objetividade, espírito de iniciativa e autonomia)  

- Trabalhos de aula, individual e em grupo 

- Debates e apresentações. Atividades de interação nas aulas em pares ou 

em pequenos grupos.  

Valorizar: 

- Empenho/organização de materiais 

- Participação/ respeito pelos outros/cooperação 

- Sentido de responsabilidade/cumprimento das normas, espírito de 

iniciativa e autonomia. 

Instrumentos de avaliação diversificados,  

Assumir a autoavaliação de forma sistemática.  

Grelhas de registo 

Manifesta procura de rigor na apresentação dos trabalhos e pesquisas, estabelece relações 

interdisciplinares, manifesta criatividade e capacidade de síntese, capacidade de 

questionamento.  

Apresentação dos seus pontos de vista, capacidade de questionar, defesa dos seus pontos 

de vista de forma fundamentada, manifestando capacidade de aceitar pontos de vista 

diferentes. 

Apresentações e Debates 25% 

Colabora com outros e apoia-os em tarefas;  

Valoriza a entreajuda, e manifesta-se capaz de ações solidárias;   

Considera o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes; 

Valoriza o respeito pelas diferenças e pelas opiniões dos outros e sua individualidade; 

Trabalho Cooperativo 25% 

Manifesta sentido de responsabilidade na execução das tarefas e perante os outros; assume 

responsabilidades adequadas perante o que lhe for solicitado; dá conta do cumprimento das 

tarefas que assumir; organiza e realiza com  autonomia adequada à idade as tarefas.  

Responsabilidade e 

empenho 

25% 

 

XI. Como vamos avaliar a Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola?  

A monitorização e avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania de escola será realizada em articulação com o processo de autoavaliação do 

Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, e respetiva equipa responsável.  

Neste sentido, para além dos objetivos, estratégias, indicadores e metas apontados no Plano de Ação da EECE, no final do ano letivo poderão ainda ser aplicados 

questionários aos/às alunas, docentes, pessoal não docente e encarregados de educação. 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 26 de setembro de 2018 


