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I. Introdução
A estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE), aqui apresentada, constitui um instrumento
fundamental para orientar o trabalho a desenvolver na escola, no sentido de concretizar os desafios da
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC):
1. Desenvolver competências pessoais e sociais;
2. Promover pensamento crítico;
3. Desenvolver competências de participação ativa;
4. Desenvolver conhecimentos em áreas não formais.
Ao nível da escola, constitui-se como uma das linhas orientadoras transversal a todo o Projeto Educativo,
identificando e priorizando os domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar para cada nível de
educação e ensino, no sentido de dar cumprimento aos quatro Eixos estratégicos delineados no Projeto
Educativo do Agrupamento (PEA):
1. Apoio à Melhoria das Aprendizagens
2. Prevenção, Abandono, Absentismo e indisciplina
3. Gestão e Organização
4. Relação Escola – Família – Comunidade e Parcerias
A concretização das propostas que constam desta Estratégia é efetivada através das atividades curriculares
no âmbito das diferentes disciplinas / áreas disciplinares, com destaque para a disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento, e das atividades e projetos do Plano anual de Atividades, que é inspirado no tema
aglutinador “A Escola, um caminho para a cidadania” e conta com as sinergias oriundas das parcerias aí
identificadas.
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. 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.
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II. Cidadania: operacionalização a nível de escola
A dimensão transversal de Cidadania e Desenvolvimento implica uma abordagem ao nível da turma, da
escola e na relação com a comunidade.

A abordagem dos domínios da Cidadania e Desenvolvimento mobiliza contributos das diferentes
componentes do currículo, cruzando conteúdos com temas da Estratégia de Educação para a Cidadania de
Escola sob a forma de: Ações, Campanhas, Projetos, Programas, Parcerias com entidades da comunidade, ou
outros.
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1. Fragilidades sentidas ao nível da escola


Condutas/comportamentos reveladores de alguma ausência de valores fundamentais, como a
solidariedade, a entreajuda, a tolerância, a justiça social e o respeito pelo outro.



Atitudes demonstrativas de um zelo insuficiente na preservação, conservação e asseio das
instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes da escola.



Envolvimento insuficiente dos pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos,
nomeadamente no que diz respeito a atitudes/comportamentos no âmbito da cidadania.



Insuficiente participação dos alunos nas diversas atividades em contexto escolar.



Pouco empenho, responsabilidade e perseverança, por parte dos alunos, na concretização das
tarefas solicitadas, dentro e fora da sala de aula.
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2. Plano de ação
Objetivos
1. Promover a aquisição de competências e
conhecimentos de cidadania, estimulando a
adoção, de uma conduta pautada por
valores fundamentais (solidariedade,
entreajuda, tolerância, justiça social,
respeito pelo outro) e por relacionamentos
positivos.

Estratégias
Integração da componente de Cidadania na
matriz curricular dos vários ciclos de
ensino/anos de escolaridade: - educação Préescolar: na área transversal de Formação
Pessoal e Social; - 1º Ciclo: na componente de
Cidadania e Desenvolvimento, de forma
transversal na gestão curricular disciplinar e
multidisciplinar; - 5º,6º, 7ºe 8º ano: na
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento; 9º ano: na oferta complementar de educação
para a Cidadania.
Desenvolvimento da componente cívica de
forma transversal em todos os ciclos de
ensino/anos de escolaridade, na gestão
curricular disciplinar e multidisciplinar.
Desenvolvimento de projetos de cariz
solidário.

2. Promover nos alunos a cidadania
democrática e participação ativa na escola e

Desenvolvimento de atividades no âmbito do
projeto “Escola Solidária” a reverter para
diversas IPSS e/ou famílias carenciadas do
Agrupamento.
Desenvolvimento desta componente de forma
global em Projetos de escola e da

Indicadores
% de alunos com obtenção
de nível = ou > a 4 em CD ou
EC nos 2º e 3º ciclos.
% de alunos com obtenção
de nível = ou > a Bom em CD
nos 1º e 2º anos do 1º ciclo.

Alunos indicados para
quadro de Valores no final
do ano letivo.
Nº de turmas envolvidas em
projetos de cariz solidário.
% de alunos a integrar as
turmas envolvidas.

Metas
% = ou > a 50% dos alunos
com obtenção de nível = ou
> a 4 em CD ou EC nos 2º e
3º CEB.

Pelo menos 1 aluno por
ano de escolaridade a
integrar o Quadro de
Valores no final do ano
letivo
Envolvimento de, pelo
menos, uma turma de cada
ano de escolaridade num
projeto de cariz solidário.

Quantidade de ações
concretizadas e de bens
angariados.

Realizar pelo menos 3
ações.

Número de turmas
envolvidas em cada um dos

Envolvimento de, pelo
menos, uma turma de cada
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na Comunidade, motivando-os para uma
participação cívica, ativa, consciente e
responsável, nas diversas atividades em
contexto escolar.

3. Fomentar a adoção, por parte dos alunos,
de comportamentos ambientalmente
sustentáveis e incentivar à preservação,
conservação e asseio das instalações,
material didático, mobiliário e espaços
verdes da escola.
4. Incentivar os alunos a cumprir, de forma
cabal, os deveres dos alunos, consagrados
no Regulamento Interno do agrupamento,
bem como no Estatuto do Aluno.

comunidade: Parlamento dos Jovens do
Ensino Básico, o Orçamento Participativo das
escolas, Associação de Estudantes,
PPES/PRESSE, Desporto Escolar, Semana da
juventude,Clube da Solidariedade, Feiras
solidárias.
Construção de bases de jogos no espaço
escolar a partir de um concurso prévio de
auscultação aos alunos.
Animação de recreios.
Desenvolvimento de Projetos dentro desta
temática, em articulação com o Programa Ecoescolas, CIA, Fico na Escola (…)

Projetos de escola.

Exigência, por parte de todos os elementos da
Comunidade Educativa, do cumprimento dos
deveres dos alunos elencados no
Regulamento Interno do Agrupamento, bem
como no Estatuto do Aluno e atuação
imediata perante infrações aos mesmos.

% de alunos alvo de
ocorrências disciplinares.

Número de eventos
realizados.
Número de jogos
construídos
Número de projetos
apresentados e executados

% de alunos alvo de medidas
disciplinares corretivas.
% de alunos alvo de medidas
disciplinares sancionatórias.

5. Envolver os pais/EE na vida escolar dos
seus educandos, numa perspetiva de
colaboração com vista ao seu
desenvolvimento integral e holístico.

Formação para pais/EE sobre capacitação
parental.
Participação dos pais/EE em atividades das
turmas e/ou da escola.

% de pais/encarregados de
educação em cada atividade.
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ano de escolaridade nos
diferentes Projetos de
escola.
Realizar pelo menos 1 jogo
por pavilhão.
Animação de recreios duas
vezes por semana no
intervalo de 20 minutos.
Apresentação de pelo
menos 3 projetos.

Reduzir em 20% a % de
alunos alvo de ocorrências
disciplinares.
Reduzir em 20% a % de
alunos alvo de medidas
disciplinares corretivas.
Reduzir em 20% a % de
alunos alvo de medidas
disciplinares
sancionatórias.
Presença/participação no
mínimo de 20% de
pais/encarregados de
educação em cada
atividade

6. Dotar todos os agentes educativos das
competências e ferramentas necessárias
para educar para a Cidadania.

Formação para professores, no âmbito da
Cidadania.
Formação para pessoal não docente, no
âmbito da Cidadania.

% de docentes que
frequentaram/frequentam
ações de formação no
âmbito da Cidadania.
% de não docentes que
frequentaram/frequentam
ações de formação no
âmbito da Cidadania.
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Frequência de formação no
âmbito da Cidadania
de50% do total de
docentes que lecionam a
disciplina de CD ou EC.
Frequência de formação no
âmbito da Cidadania de
pelo menos 50% do pessoal
não docente

3. Fóruns de discussão envolvendo alunos, pais e encarregados de educação, docentes e pessoal não
docentes
Alunos

1º Período
Assembleia de turma para
eleição do delegado e
subdelegado de turma.
Assembleia de turma para
definição de normas relativas à
sala de aula / escola e
compreensão acerca da
importância das mesmas.
Assembleia de delegados de
turma de ano/ ciclo para
identificação de problemas na
vivência escolar e propostas de
solução, bem como sugestões
de ações/ atividades a
desenvolver na escola. (12 a
16/11)

2º Período
Sessão escolar e distrital do
parlamento dos jovens.
Formação de grupos de
discussão (Fóruns) com
propostas para o orçamento
participativo (18 a 2 2/03).
Votação nas diferentes
propostas.

3º Período
Assembleia de delegados de
turma de ano/ ciclo para
identificação de problemas na
vivência escolar e propostas de
solução, bem como sugestões
de
ações/
atividades
a
desenvolver na escola. (13 a
17/05

Assembleia de delegados de
turma de ano/ ciclo para
identificação de problemas na
vivência escolar e propostas de
solução, bem como sugestões
de
ações/
atividades
a
desenvolver na escola. (14 a
18/01)

Auditoria ambiental.
Participação dos delegados de
turma no Concelho Eco-escolas.

Pais /EE

1º Período

2º Período

3º Período

Um fórum temático proposto Um fórum temático proposto Um fórum temático proposto
por turmas
por turmas
por turmas

Docentes

1º Período

2º Período

3º Período

Reuniões mensais com equipa Reuniões mensais com equipa Reuniões mensais com equipa
de professores motivadores de de professores motivadores de de professores motivadores de
projetos
projetos
projetos
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Pessoal Não docente

1º Período
Reunião
reciclagem.

global

2º Período
sobre Reunião global sobre inclusão

3º Período
Reunião
global
sobre
comportamentos / conflitos/
direitos e deveres

4. Coordenação da EECE
A Estratégia de educação para a Cidadania de escola deve ser assegurada por um/a docente membro do
conselho pedagógico.
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.
Perfil do/a coordenador/a da Estratégia de Educação para a Cidadania de escola:
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.
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III. Cidadania: operacionalização a nível de turma
1. Integração no currículo

Cidadania e
Desenvolvimento
Responsabilidade
Avaliação
Domínios a trabalhar e
competências a desenvolver
ao longo do ano
Enquadramento

Pré-escolar e 1º Ciclo do 2º e 3º Ciclos do Ensino
Ensino Básico
Básico
Área de natureza
Disciplina autónoma
transdisciplinar
Docente titular de turma
Docente da disciplina
1º CEB - Objeto de avaliação
Planificação e avaliação
próprias
Conselho de docentes
Conselho de turma

EECE

EECE

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 são definidos em sede de
Conselho de Docentes e enquadrados na EECE.

b) No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento integra as matrizes
curriculares do ensino básico e inscreve-se na área das Ciências Sociais e Humanas.

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 de Diogo Cão, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento funciona numa
organização anual, de um tempo semanal, estando salvaguardada a possibilidade de a escola poder gerir a
sua distribuição ao longo do ano com flexibilidade, possibilitando a realização de projetos multidisciplinares.

e) Nos Cursos de educação e Formação (Ensino Básico) a componente de Cidadania desenvolve-se com o
contributo de todas as disciplinas e componentes de formação.

Rua Dr. Manuel Cardona – 5000–558 VILA REAL;eb23.diogocao@escolas.min-edu.pt -http://www.diogocao.edu.pt/Telefone: 259 302460

2. Domínios
Os domínios do 1º grupo, são obrigatórios para todos os ciclos e níveis de ensino, contudo não são de
tratamento obrigatório em todos os anos de escolaridade.
Assim, a organização destes domínios por ano de escolaridade em cada um dos ciclos deve ser definido no
ano inicial de ciclo (1º, 5º e 7º) pelo Conselho de Docentes/Conselho de Turma, em função do perfil de cada
uma das turmas, numa lógica sequencial.

Domínios
Opcionais

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

Pré-escolar
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

X
X
X
X
X
X
X
X

1º CEB
2º CEB
3º CEB
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º
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
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

De tratamento obrigatório em todos os níveis e ciclos de escolaridade
Trabalhado pelo menos em dois ciclos do ensino básico
Com aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade
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.
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3. Metodologias
Na seleção das metodologias devem privilegiar-se aquelas que ajudem os alunos a dar sentido a conteúdos
essenciais de Cidadania e Desenvolvimento dando-lhes oportunidades de desenvolverem competências de
participação, pensamento crítico e responsabilidade, entre outras, através de: debates, eleições, assembleias,
simulações e jogos de papéis.
No desenvolvimento do currículo deve-se procurar encorajar os alunos a participar na sua própria
aprendizagem incentivando-os a:
a. Pesquisar/refletir e apresentar o seu conhecimento e visão fundamentada sobre assuntos da
atualidade;
b. Desenvolver trabalho de projeto centrado em assuntos relevantes para os alunos e para a vida da
escola e da comunidade;
c. Envolverem-se nos conteúdos do currículo e nas metodologias de ensino e aprendizagem;
d. Participar na auto e heteroavaliação;

A Cidadania não se aprende através de processos teóricos/retóricos nem através de um ensino
expositivo/transmissivo. Reveste-se, assim, de especial importância que sejam valorizadas as especificidades
e realidades locais, em detrimento de abordagens de temáticas abstratas e descontextualizadas da vida real,
por forma a que a Cidadania seja interiorizada através de experiências reais e processos vivenciais. Neste
contexto, é fundamental definir:
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Aconselha-se, pois, a que sejam seguidas as seguintes etapas:
DESAFIORECOLHA DE INFORMAÇÃO TRATAMENTO DE INFORMAÇÃOPRODUÇÃO DE RELATÓRIOSE OUTROS
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

DISCUSSÃO DE RESULTADOS

4. Parcerias
Os projetos realizados devem ser desenvolvidos, sempre que possível, em parceria com outras entidades,
tais como:






























ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO AEDC
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA ESCOLA DIOGO CÃO
ASSOCIAÇÃO MUNDOS DE VIDA
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS DIABÉTICOS PORTUGUESES
BIODIVERSIDADE DE VILA REAL E PROJETO RIOS
CENTRO DE FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DE VILA REAL
CONFRARIA DO COVILHETE
CONSERVATÓRIO
CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS DA CRUZ VERDE
CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS DA CRUZ BRANCA
DIREÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO - EQUIPA DE RECURSOS E TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
EDP
EMPRESAS DA REGIÃO
EQUIPA DE SAÚDE ESCOLAR DE VILA REAL
ESCOLA SEGURA PSP/GNR
ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE VILA REAL
FUNDAÇÃO DE SERRALVES
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO PARA A COMPUTAÇÃO CIENTIFICA NACIONAL
FUNDAÇÃO VOXPOPULI
GINÁSIO CLUBE DE VILA REAL
INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
INSTITUTO LUSO-ILÍRIO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE
JUNTAS DE FREGUESIA:
o Campeã
o Lordelo
o Mondrões
o Parada de Cunhos
o Torgueda
o União de Freguesias Adoufe/ Vilarinho de Samardã
o União de Freguesias Borbela/ Lamas de Olo
o União de Freguesias de Pena, Quintã e Vila Cova
o União de Freguesias de Vila Real – N. Sra. Da Conceição, S. Pedro e S. Dinis
o Vila Marim
MICROSOFT PORTUGAL
MUNICÍPIO DE VILA REAL
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MUNDO A SORRIR
MUSEU DA VILA VELHA
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E NUMISMÁTICA
MUSEU DO DOURO
MUSEU DO SOM E IMAGEM
PARQUE NATURAL DO ALVÃO
PISCINAS MUNICIPAIS
PLATAFORMA PROANIMAL
REGIMENTO DE INFANTARIA 13
TEATRO DE VILA REAL
UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS
UNIDADE DAS MUTUALIDADES PORTUGUESAS
UNIDADE DE SAÚDE DE VILA REAL
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
UNIVERSIDADE FM
OUTROS

5. Avaliação
Os critérios de avaliação para a componente de Cidadania e Desenvolvimento são definidos pelo conselho de
turma e pela escola, e validados pelo conselho pedagógico, devendo considerar-se:
a) o impacto da participação dos/as alunos/as nas atividades realizadas na escola e na comunidade.
b) as competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e demonstradas
através de evidências.
Os/As docentes desta componente devem recorrer a metodologias e instrumentos de avaliação
diversificados, valorizando as modalidades diagnóstica e formativa, como meio de regulação das
aprendizagens e de contextualização face aos objetivos elencados na EECE. Tendo em conta que as
modalidades de avaliação a privilegiar, diagnóstica e formativa, pressupõem uma dimensão descritiva e
qualitativa, recomenda-se a delineação de níveis de desempenho para cada um dos domínios a avaliar. No
final de cada período letivo, estes deverão constituir a base da avaliação sumativa - juízo global sobre as
aprendizagens realizadas pelos/as alunos/as.

Avaliação das aprendizagens dos alunos
Os critérios de avaliação contemplam a área dos conhecimentos e capacidades e a área das atitudes.
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A. Área dos Conhecimentos e Capacidades (40%)
Áreas de Competência
Do Perfil dos Alunos
A -Linguagens e textos
B – Informação e
comunicação
C – Raciocínio e
resolução de
Problemas

Descritores Operativos (O Aluno Deverá:)

Instrumento de
avaliação

Interpretar e compreender enunciados escritos e em
outros suportes.
Expressar-se de forma correta, oralmente e por escrito.
Organizar ideias e produzir uma comunicação oral
/escrita.
Recolher / tratar informação e inferir conclusões.
Analisar e discutir ideias/ problemas a partir de
questões relevantes (O quê? Onde? Como? Porquê?
Para quê?).

D- Pensamento Crítico
e Pensamento Criativo Colocar questões e procurar informação.
H – Sensibilidade
Defender as suas ideias e tomadas de posição usando
estética e artística
argumentos válidos.
I – Saber Científico,
Técnico e Tecnológico

Ponderação

 Trabalho(s)
prático(s)
 Participação
oral /
apresentação
de trabalhos

40 %

Apresentar informação em diversos suportes
manifestando sensibilidade estética e artística.
Aplicar conhecimentos na tomada de decisão.

B. Área das Atitudes (60%)

Áreas de Competência PA

Descritores Operativos

E – Relacionamento Interpessoal

(E) Manter relações positivas com os seus pares e com os outros
(comunidade, escola e família)

F – Desenvolvimento Pessoal e
Autonomia

(E) Colaborar e cooperar com os outros, adequando o seu comportamento e
aceitando diferentes pontos de vista, de forma a construir consensos.

G – Bem-estar, Saúde e Ambiente
J – Consciência e Domínio do
Corpo

(E) Resolver problemas de natureza relacional pacificamente, com empatia e
sentido crítico.
(F) Ser pontual e comparecer com o material necessário.
(F) Revelar iniciativa e desenvolver atividades autonomamente.
(G) Assumir responsabilidades para cuidar de si, dos outros e do ambiente.
(G) Envolver-se em projetos de cidadania ativa.
(J) Manter postura correta.
(J) Realizar experiências motoras que, independentemente do nível de
habilidade de cada um, favorece aprendizagens globais integradas.

Rua Dr. Manuel Cardona – 5000–558 VILA REAL;eb23.diogocao@escolas.min-edu.pt -http://www.diogocao.edu.pt/Telefone: 259 302460

6. 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;
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.

IV. Monitorização e avaliação da EECE
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 de Diogo Cão, 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.
Ao longo do anoa avaliação contínua procurará basear-se no constante desenrolar do ciclo plano-açãoavaliação-adequação, com vista à consecução dos objetivos e metas delineados. Assim, a monitorização e
avaliação far-se-ão a dois níveis: Ao nível dos conselhos de docentes e de turma e ao nível da global da
Escola.


Ao nível dos conselhos de docentes e de turma:
Em cada reunião de articulação curricular - através do preenchimento de ata modelo;
No final de cada período escolar – através do preenchimento de documento síntese da

implementação da EECE em cada turma;
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ANEXO 1 – Temas porDomínio de Cidadania e Desenvolvimento

Domínio

Tema (do referencial
ou outros)

Linhas
orientadoras

Ação/Sugestões

Direitos
Humanos

- Declaração Universal
dos Direitos Humanos

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
centra-se,
essencialmente,
nos direitos e nas
responsabilidades
democráticos e na
participação ativa
nas esferas cívica,
política, social,
económica, jurídica
e cultural da
sociedade.

. Leitura, análise e
interpretação (de
excertos);
-Pesquisa orientada
de textos e imagens;
. Reflexão e debate;
. Consulta de sites da
UNICEF ou outros
que denunciam
injustiças contra
crianças e situações
de crianças em risco;
. Reflexão e debate
sobre as situações
observadas;
. Trabalhos
individuais e/ ou em
grupo;
. Visionamento de
vídeos,
documentários,
filmes, PowerPoint,
…
- Dramatizações;
- Palestras;
-Saídas de campo;
-Presença na escola
de membros da
comunidade e convidados;
- Divulgação / exposição /publicação dos
trabalhos realizados
em diversos espaços
da escola e/ou da
cidade;
-Apresentação de
trabalhos à
Comunidade escolar

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

•Utilização de jogos
didáticos
relacionados com
esta temática (ex.:
troca de papéis).
• Perante situações
de estereotipia e de
discriminação de
género (ex.: os
rapazes não

- Declaração Universal
dos Direitos da Criança,
1959
- Documentos da ONU
- Holocausto
- Guerras do século XXI
- Refugiados/ migrantes
-Minorias religiosas
- Conquistas adquiridas
de direitos
(caso da mulher: direito
ao voto, ao trabalho,
surgimento de novas
profissões, …)
- Trafico Humano
-Venda ilegal de órgãos
-...

Igualdade de
género

- Corpo
- Masculino/ feminino
- Profissões
-Tipos de roupas e cores
-Comportamentos, no
dia-a-dia

Disciplina Parcerias
(s)

Ano

Todos

Todas

A decidir
no CT
Ciências
Naturais
Geografia
EMRC
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Todos

-Comportamentos em
determinadas situações
-Manifestação de afetos

Intercultural
idade

--» Diversidade cultural:
Aspetos a ter em conta:
País, Etnia, Língua,
História, Gastronomia,
Religião, Festas,
Tradições, …
Atitudes a adotar:
- Tolerância
- Solidariedade
-Fraternidade
-Igualdade
-Diálogo, ...

Desenvolvim
ento
sustentável

- Ações de
concretização:
-Água gasta em excesso
-Reutilização da água
-Diminuição do plástico,
na Escola e em casa
-Utilização

oportunidades
educativas e
opções
profissionais e
sociais.

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 promover
um processo de
consciencialização
ambiental, de
promoção de
valores, de
mudança de
atitudes e de
comportamentos
face ao ambiente,
de forma a

choram), colocar
estas ideias em
discussão e tentar
desconstruí-las,
dando exemplos
concretos.
• Construção de um
painel coletivo dos
trabalhos realizados.
•Visionamento de
vídeos, PowerPoint
ou outros meios que
exemplificam como
rapazes e
raparigas podem
fazer as mesmas
atividades.
• Encenação de um
teatro de fantoches:
recriar situações do
quotidiano, por
exemplo, o regresso
a casa dos
pais e das mães
depois de um dia de
trabalho.
Quando chega à
escola, a criança traz
consigo o saber que
a sua comunidade de
origem lhe
transmitiu.
Geralmente, os
contos, as lendas, as
rimas, as fábulas as
músicas e as canções
desempenham um
papel importante na
sua vida e
contribuem para o
seu desenvolvimento
linguístico, cognitivo
e emocional.
Recolher as tradições
de natal em vários
países.
-Poupar água (no
banho, lavagem
dentes e reutilização
da água acumulada
em garrafõesutilização nas
plantas, lavagem de
alimentos, chão, etc)
-Desafio-quantos
garrafões por
semana?

A decidir
em CT
EMRC

Todos

Todas

Todos
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prioritariamente da
energia solar
-Reeducação da nossa
alimentação, atendendo
aos recursos do planeta

preparar os alunos
para o exercício de
uma cidadania
consciente,
dinâmica e
informada face às
problemáticas
ambientais atuais.

-Reflexão de compra
de embalagens em
excesso…

Interdependências e
Globalização
Pobreza e Desigualdades

Educação
ambiental

Justiça Social
Cidadania Global
Paz
Objetivos globais
Desenvolvimento
Sustententável
Fome e desperdício
alimentar
- Importância de hortas
- Ações para diminuir o
consumo de energia

Saúde

Saúde mental e
prevenção da violência

Educação alimentar
Atividade física
Afetos e educação para a

5º, 6º
9º
5º, 6º
9º
6º
9º
Todos
Todos

Todos
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.

Criação de hortas
verticais ou de
embalagens
reutilizáveis (plantas
ornamentais e
aromáticas casa e
escola)
- Diminuição do
consumo de energia
(implementação de
hábitos de poupança
de energia no seu dia
a dia—(regras de
utilização de
aparelhos elétricos)
- Visita às hortas
comunitárias /
hortos
- Ecoescolas
- Parlamento dos
jovens

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.

todas

Parque
Natural do
Alvão
Museu do
Douro
UTAD
Associação
de Pais
ARS Norte

A decidir
em CT

Desporto escolar
PRESSE

Centro
Ciência
Viva

ARS Norte

EMRC
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Todos

Sexualidade

sexualidade
Conhecimento e
valorização do corpo

A escola deve
providenciar
informações
rigorosas
relacionadas com a
proteção da saúde
e a prevenção do
risco,
nomeadamente na
área da
sexualidade, da
violência

Saúde sexual e
reprodutiva
Expressões da
sexualidade e
diversidade
Amizade e família
Importância dos afetos
Namoro na adolescência

PRESSE

Comunicar e informar
-Vantagens e
desvantagens dos mass
media
-A evolução histórica dos
media

PRESSE

EMRC
EMRC
EMRC
EMRC
EMRC
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

Compreender o mundo
atual

Algumas consequências
dos media digitais

ARS Norte

PRESSE

Gravidez/ IST’s
Violência no namoro
Media

A decidir
em CT

Jogos lúdicospedagógicos sobre o
tema

A decidir
em CT

PJ

Todos
Todos
7º
8º
8º
7º
8º
Todos

Rádios
locais
Net Segura
Imprensa
local /
nacional
Agrupame
ntos de
Escolas da
Cidade de
Vila Real

3 de maio
Dia da
liberdade
de
imprensa
A internet e os
telemóveis/ tablets:
-Bullying físico;
-Bullying
psicológico/verbal;
-Bullying social;
-Ciberbullying
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5º,
7º, 9º

Tipos de Media

As TIC e os ecrãs
As redes digitais
Entretenimento
e espetáculo
Publicidade e marcas
Produção e Indústria/
Profissionais e
empresas
Audiências, públicos e
Consumos
Liberdade e ética,
direitos e deveres
Os Media como
construçãosocial
Nós e os Media

Instituições
e
Participação
Democrática

Educação para os valores

Literacia
Financeira e
educação
para o
consumo

Planeamento
e Gestão do
Orçamento

Visita a um
meio de
comunicaç
ão local/
nacional

UTAD – TV
Rádio
universida
de

Comunicar nas
redes sociais
- cuidados a ter
com a reputação,
integridade e bemestar, decorrentes
da Pegada Digital.

Todos

Todos

Parlamento dos
jovens

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

-Discussão de
situações várias do
dia-a-dia, por alunos:
-Dar vez e voz às
várias “figuras
criadas”, atendendo
os prós e os
contras...
Jogos de compra e
venda (com dinheiro
falso de monopólio)
-Visita a um
supermercado

O dinheiro
não cai do
céu

31 de
outubro
Inst
Bancaria
da região
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5º
6º
7º

financeiros, a lidar
com a crescente
complexidade dos
contextos e
instrumentos
financeiros
Sistema e Produtos
Financeiros Básicos

Visita ao Museu de
Arqueologia e
Numismática
- Convite a uma
instituição bancária

Poupança

Risco

“Semanada”?
“Mesada”?
Direitos e Deveres
Proteção civil
Dependências:
-álcool
-tabaco,
-drogas ilícitas,
-telemóvel,
-internet

Conjunto de ações
visando à
preservação da
saúde e da
integridade/segura
nça dos
trabalhadores,
através de etapas
que visam a
antecipação,
reconhecimento,
avaliação
(qualitativa /
quantitativa) e
consequente
controle da
ocorrência de riscos
ambientais
existentes ou que
venham a existir no
ambiente de
trabalho, tendo em
consideração a
proteção do meio
ambiente e dos
recursos naturais.

Riscos Naturais
Riscos tecnológicos
Riscos Mistos
Plano de segurança
Segurança
Rodoviária

comportamentos
adequados à circulação e
ao atravessamento
enquanto peão

Visitar o quartel de
bombeiros
EMRC

Câmara
Municipal
de Vila
Real

Todos

Bombeiros
PSP, GNR,
PJ

- Simulacro de
evacuação
Assume-se como
um processo de
formação ao longo
da vida que envolve
toda a sociedade
com a finalidade de
promover
comportamentos
cívicos e mudar
hábitos sociais, de
forma a reduzir a

Todos
Palestra da polícia
“Escola segura”
Realização de jogos
lúdico-didáticos,
online e/ ou papel
-Simulação de
situações /
dramatização
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sinistralidade
rodoviária e assim
contribuir para a
melhoria da
qualidade de vida
das populações

Empreended
orismo

Mundo do
Trabalho

comportamentos
adequados, enquanto
passageiro
comportamentos
adequados e
inadequados
enquanto condutor
comportamentos sociais
e cívicos adequados
Os alunos precisam
aprender a identificar
problemas ou
necessidades antes de
aprenderem habilidades
de solução de
problemas.

Aprender a desenvolver
autoconfiança por meio
do empreendedorismo,
porque o processo
empreendedor é tanto
exigente quanto incerto.

- Visitas de Estudo

- Escola Fixa Trânsito

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.
O trabalho é, ainda,
fundamental para a
formação da
identidade social.
Como adultos,
reconhecemo-nos
uns aos outros,
entre vários
aspetos, a partir
das profissões que
exercemos.a
importância de
introduzir a
preparação
profissional no
contexto
pedagógico da
escola de Ensino
Médio, para a
inserção do jovem
acontecer de forma
mais qualificada.

“Ser empreendedor
por um dia” simular
um negócio, como
barracas de lanches,
livros usados e
reverter a venda por
uma causa solidaria,
também com
representação de
quadros e
serviços.(durante
uma tarde,2 horas
ou a conveniência de
turmas ou turmas

Dramatização de
profissões
-Jogo de
representação por
mimica para cada um
representar uma
profissão e os outros
adivinharem
Palestras: alguns pais
apresentam as suas
profissões
Ou
Alunos que estão no
10º ano e que
estiveram na Escola
Diogo Cão,
anteriormente,
falam aos colegas
das escolhas, cursos,
dificuldades,
exigências do
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Todos

secundário...

Segurança,
Defesa e Paz

A segurança, a defesa e a
paz - Um projeto para
todos

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

A Segurança, a Defesa
e a Paz

Bem-estar
animal

O Contexto
Internacional e o
Quadro Nacional
– A Mundialização e a
Interdependência
A Identidade Nacional e
o Quadro Internacional
da Segurança, da Defesa
e da Paz
As Forças Armadas e
as Forças e Serviços
de Segurança – O
Quadro Institucional,
Organização e Missões
-comportamentos sociais
e cívicos adequados no
tratamento de animais
-denuncia às autoridades
competentes se houver
maus tratos

- Orçamento
participativo das
escolas
Exploração breve de
situações de falência
da paz, ontem e
hoje:

Todos

-guerras,
-ganâncias,
-Egoísmos
-…
Trabalhos de
pesquisa / criação de
“Cartões de
Cidadão” sobre
pessoas que
ganharam o Prémio
Nobel da Paz, no séc
XXI
- Visita ao Regimento
de Infantaria 13

-Comemoração de
datas históricas

Objetivo do Bemestar Animal é
conhecer, avaliar e
garantir as
condições para
satisfação das
necessidades
básicas dos animais
que passam a viver,
por diferentes
motivos, sob o
domínio do
homem. Desde
animais de
companhia, como
também animais de
laboratórios e de

-angariação de
utensílios e comida
para animais e
entrega a
instituições para o
efeito
-Descobrir tipos de
animais que estão a
sofrer diretamente
com o aquecimento
global e fazer cartaz/
mural sobre estes
casos...

Plataforma
Pro-Animal
-Hospital/
Clínicas
Veterinária
s
UTAD
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Voluntariad
o

Os princípios do
Voluntariado são:
solidariedade,
participação,
cooperação,
complementaridade,
gratuitidade,
responsabilidade,
respeito e realização
individual.

criação (zootecnia).
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

visita a instituições
de idosos e leitura de
poemas, histórias,
canções ou
dramatizações
Ou
- Ida a um Centro de
dia e partilhar com
os idosos “histórias”
e “ experiências”
Vividas, ontem e
hoje...
-Colaboração em
peditórios ou outras
iniciativas solidárias
-Reflexão sobre a
importância do
voluntariado em
Portugal
-Educação para os
valores:
-partilhar;
- respeitar;
- aceitar;
- ouvir.
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Tod
os

