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A cidadania não é atitude passiva, mas ação permanente, em 

favor da comunidade.” 

 

[Tancredo Neves] 
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INTRODUÇÃO 
 
Numa época de diversidade social e cultural crescente e de radicalismos violentos, os professores têm como missão 

preparar os(as) Aluno(as) para a vida, para serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas, no sentido de 

promover a tolerância e a não discriminação.  

A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, coloca à escola o desafio de assegurar a preparação dos(as) Aluno(a)s 

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.  

A educação constitui-se como uma ferramenta vital visando a construção sólida da formação humanística dos(as) 

Alunos(as), para que assumam a sua cidadania garantindo o respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos 

humanos, tanto a nível individual como social, a educação constitui-se como uma ferramenta vital. 

O documento que define a estratégia de Educação para a Cidadania no Agrupamento pretende constituir-se como 

orientador, a par do Projeto Educativo, de toda a ação educativa, promovendo abordagens diversificadas nos diversos 

domínios da Educação para a Cidadania, articulando-se transversalmente com as áreas curriculares do Ensino Básico de 

modo a promover nos(as) Alunos(as) o sentido de cidadania, através do desenvolvimento de atitudes e valores consistentes 

com o perfil esperado do Aluno(a) à saída da escolaridade obrigatória. 

Na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), os domínios a trabalhar e competências a desenvolver na 

Cidadania e Desenvolvimento surgem em contextos diversos enquadradas nas orientações curriculares ou nas 

aprendizagens das diversas áreas curriculares. Cada momento e cada atividade deve ser potenciadora de práticas 

quotidianas assentes em valores e princípios de cidadania. O educador no caso da Educação Pré- Escolar e o(a) professor(a) 

titular de turma, no caso do 1.º CEB, assume-se como o(a) principal orientador(a) e dinamizador(a) das atividades em sala 

de aula, articulando com outros(as) docentes a criação de espaços comuns de cooperação entre turmas. 

Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, apesar da matriz curricular prever a existência de uma disciplina e consequentemente 

de um espaço temporal próprio para lecionar Cidadania e Desenvolvimento, esta deve continuar, tal como no ciclo anterior, 

a ser trabalhada transversalmente, numa perspetiva integradora dos saberes de outras áreas do currículo, num contexto 

local e nacional. A definição, planeamento e organização do trabalho a implementar na turma é realizado pelo conselho de 

turma que prevê momentos para esse planeamento e integra as disciplinas em atividades/projetos comuns que têm 

como plano de fundo o desenvolvimento dos domínios a trabalhar em Cidadania e Desenvolvimento. Estas 

atividades/projetos comuns devem constituir os Domínios de Autonomia Curricular (DAC) nos diferentes ciclos de ensino, 

no desenvolvimento dos valores e competências previstas. 
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ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
A Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania (ENEC) do Agrupamento enquadra os objetivos estratégicos dos 

documentos estruturantes do Agrupamento.  

A ENEC do Agrupamento integra igualmente as orientações inscritas na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o 

estipulado no Decreto-Lei n.º55/2018 de 6 de julho, o Perfil dos(as) Alunos(as) à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais da componente do currículo Cidadania e Desenvolvimento. No princípio da equidade e na criação 

de condições para a igualdade de oportunidades, a educação de valores e competências assumem-se como dois eixos 

orientadores da atividade educativa. A Escola deve assumir-se como promotora destes pressupostos, baseando-se numa 

diferenciação inclusiva enquadrada pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, cujo sucesso depende das dinâmicas 

desencadeadas pelos diferentes agentes educativos. 

O Projeto Educativo do Agrupamento expressa que a sua exequibilidade decorrerá num processo continuado de diálogo, de 

reflexão, de participação, de responsabilização e de partilha de todos os agentes da comunidade educativa. 

A Cidadania está embutida na cultura da própria escola e assenta numa lógica de participação e de corresponsabilização.  

Realça-se a importância do estabelecimento de parcerias com entidades externas, nomeadamente a nível local, 

potenciando soluções de complementaridade e convergência que contribuam para o desenvolvimento das práticas de 

exercício e vivência da cidadania.             
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DOMÍNIOS 
 

Os domínios a desenvolver em Cidadania e Desenvolvimento organizam-se em três grupos com implicações diferenciadas, 

do seguinte modo: 

1.º Grupo - Obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade (porque se trata de áreas transversais e longitudinais); 

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

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

Domínios a Desenvolver 
Pré-

Escolar 
1.º 

Ano 
2.º 

Ano 
3.º 

Ano 
4.º 

Ano 
5.º 

Ano 
6.º 

Ano 
7.º 

Ano 
8.º 

Ano 
9.º 

Ano 

1.º Grupo 
(Obrigatório para 
todos os ciclos) 

Direitos humanos 
          

Igualdade de género 
          

Interculturalidade 
          

Desenvolvimento Sustentável 
          

Educação Ambiental 
          

Saúde 
          

2.º Grupo 
(Obrigatório para 

dois ciclos) 

Sexualidade 
          

Media 
          

Instituições e participação 

democrática 

          

Literacia financeira e 

educação para o consumo 

          

Segurança rodoviária 
          

3.º Grupo 
(Opcional) 

Empreendedorismo            

Mundo do Trabalho            

Risco            

Segurança, Defesa e Paz            

Bem-estar animal            

Voluntariado            

Outras, de acordo com as 

necessidades de educação 

para a cidadania 

diagnosticadas pela escola 
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APRENDIZAGENS 

 
Assim, na abordagem da Cidadania e Desenvolvimento propõe-se que se atenda aos três eixos: 

Atitude Cívica e Individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos humanos); 

Relacionamento interpessoal (Comunicação e diálogo); 

Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento sustentável, globalização e interdependência, paz e 

gestão de conflitos). 

 

 
 

  

Relacionamento 
Interpessoal: 

•Comunicação 

•Diálogo 

   Relacionamento social e        
intercultural: 

•Democracia 

•Desenvolvimento humano sustentável 

• Globalização e interdependência 

• Paz e gestão de conflitos 

Atitude Civica Individual: 

•Identidade cidadã 

•Autonomia individual 

•Direitos humanos 
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ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PERFIL DO PROFESSOR 

PRÉ- ESCOLAR, 1.º CICLO 

 

Componente transversal ao currículo, da responsabilidade do(a) docente titular de turma. Os domínios e competências a 

desenvolver ao longo do ano são definidos em Conselho de Docentes enquadrados na EECE. 

 
2.º E 3.º CICLOS 

Disciplina autónoma, lecionada por um elemento do conselho de turma, preferencialmente pelo(a) Diretor(a) de Turma, 

com o seguinte perfil:  

 Saber identificar e ter respeito pelas diferenças culturais dos(as) Alunos(as) e da restante  comunidade educativa; 

 
 Criar situações de aprendizagem para os(as) alunos(as) desenvolverem pensamento   crítico, trabalho colaborativo e 

resolução de problemas; 

 
 Potenciar situações de aprendizagem em articulação com a comunidade; 

 
 Ter experiência de coordenação de equipas e capacidade organizativa; 

 
 Frequentar ou ter frequentado ações de formação sobre Cidadania; 

 

 Possuir competências de trabalho, nomeadamente em metodologia de trabalho de projeto e competências de 

utilização de meios tecnológicos. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

OPERACIONALIZAÇÃO A NÍVEL DE ESCOLA 

A ENEC expressa a cultura escolar do nosso agrupamento, devendo as práticas quotidianas de toda a comunidade educativa 

assentar nos valores, atitudes, regras, procedimentos e princípios de cidadania. O sucesso da EECE 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. 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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OPERACIONALIZAÇÃO A NÍVEL DE ANO/TURMA 

Esta área curricular é discutida, planificada e gerida em Conselhos de Docentes do 1.º Ciclo e nos Conselhos de Turma de 2.º 

e 3.º Ciclos do Ensino Básico, sendo a sua operacionalização da responsabilidade do professor que a leciona.  

No 1.º Ciclo do Ensino Básico, a componente de Cidadania encontra-se integrada de forma transversal no currículo, sendo 

da responsabilidade do(a) docente titular de turma. Os domínios a trabalhar e as competências a desenvolver são definidos 

em sede de Conselho de Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos 2.º e 3.º Ciclos, é uma disciplina autónoma e funciona em organização semestral com recurso a desdobramento. 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. 
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Definidos 

Conselho de Docentes  

Docente Titular de Turma 

Conselho de Turma  

Docente da Disciplina 

Cidadania e Desenvolvimento  

Pré-Escolar/1.ºCiclo do Ensino Básico - 
Cidadania e Desenvolvimento - 
Transversalmente no Currículo 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico -    
Cidadania e Desenvolvimento -       

Disciplina autónoma 

Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola 

Domínios a trabalhar em:  
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METODOLOGIAS DE TRABALHO 

 

Esta disciplina é por excelência adequada a utilizar metodologias ativas de trabalho, nomeadamente a de Trabalho de 

Projeto. Nesse sentido é uma mais-valia para o trabalho interdisciplinar. Deve ter-se em conta que a disciplina tem uma 

reduzida carga horária (14 a 16 aulas/ano) e uma periodicidade quinzenal, pelo que terá que haver grande ponderação na 

seleção das atividades a desenvolver em cada uma das aulas.  

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, para que a Cidadania seja interiorizada através de 

experiências reais e processos vivenciais. Neste contexto, é fundamental definir: 

 

 

Aconselha-se, pois, a que sejam seguidas as seguintes etapas: 

 

Desafio 

•Qual o desafio a lançar à turma? 

Perfil do Aluno 

•Que áreas de competência do Perfil 
do Aluno vamos desenvolver? 

Avaliação 

•Como vamos interligar e avaliar 
conhecimentos, praticas, ações e valores? 

Desafio 
Recolha da 
informação 

Organização e 
Tratamento da 

informação 

Elaboração e 
concretização do 

projeto 

Apresentação e 
discussão dos 

resultados 



AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS(AS) ALUNOS(AS) 

 

A avaliação desta área curricular caracteriza-se por ser qualitativa no 1.º ciclo e quantitativa nos 2.º e 3.º Ciclos, assentando numa avaliação formativa que valorize os processos de 

autorregulação.  

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 o impacto da participação dos(as) Alunos(as) nas atividades realizadas na escola e na comunidade, devendo por isso ser proposta e efetivamente discutida pelo Conselho 

de Turma nos momentos de avaliação.  

O processo de ensino, aprendizagem e avaliação nesta disciplina integra competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e demonstradas por cada 

aluno(a).  

Desta forma, os critérios de avaliação definidos para a disciplina Cidadania e Desenvolvimento consideram: 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - 2.º E 3.º CICLOS 

 

A avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a três princípios fundamentais: 

 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)  



ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 

13 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (1) (100%) 

DOMÍNIOS ATITUDES 
(2) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
PROCESSO DE RECOLHA 

DE INFORMAÇÃO 
(3) 

Recolha da informação 
(15%) 

 
 
Autonomia 
 
 
Participação 
 
 
Pensamento crítico 

 
Relacionamento 
interpessoal 
 

 
 
Responsabilidade 

 
 

Recolhe a informação necessária. 

Trabalhos individuais 

e/ou pares 

 

 

Registo da observação 
do desempenho 
(trabalho e oralidade) 

Organização/ 
Tratamento da informação 

(20%) 

Organiza e trata a informação de forma 
adequada. 

Elaboração/concretização 
do trabalho 

(40%) 

Elabora e concretiza o trabalho a que se 
propôs e/ou proposto. 

Apresentação do trabalho 
final 

(25%) 

Apresenta as ideias com clareza, 

originalidade e criatividade. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Notas:  
(1) A avaliação das aprendizagens faz-se tendo por referência a seguinte terminologia que corresponde a descritores de nível de desempenho: Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente; 
(2) As atitudes são transversais a todos os domínios, sendo operacionalizados nas atividades das aulas; 
(3) O processo de recolha de informação será adequado ao perfil de cada turma, em cada período e ano de escolaridade.  
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PERFIL DE APRENDIZAGEM DO(A) ALUNO(A) 

Cidadania e Desenvolvimento 2.º e 3.º Ciclos 

Domínio 
Perfil de Aprendizagens 

(de acordo com as Aprendizagens Essenciais) 

Níveis/Descritores de Desempenho Área de 
competência do 
Perfil dos Alunos 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

       
 
Recolha da informação 
 
 

Recolhe com muita 
facilidade 
conhecimentos e 
informação das várias 
áreas disciplinares.  

Recolhe com facilidade 
conhecimentos e 
informação das várias 
áreas disciplinares.  

Recolhe conhecimentos 
e informação das várias 
áreas disciplinares.  

Recolhe com dificuldade 
conhecimentos e 
informação das várias 
áreas disciplinares.  

 
A. Linguagem e textos 
B. Informação e 
comunicação 
C. Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
D. Pensamento crítico 
e pensamento criativo 
E. Relacionamento 
interpessoal 
F. Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
G. Bem-estar, saúde e 
ambiente 
H. Sensibilidade e 
estética artística 
I. Saber científico, 
técnico e tecnológico 
J. Consciência e 
domínio do corpo 
 

 
 

Organização/Tratamento da informação 
 

 

Organiza com muita 
facilidade e trata a 
informação das várias 
áreas disciplinares de 
forma adequada. 

Organiza com facilidade 
e trata a informação das 
várias áreas 
disciplinares. 

Organiza e trata a 
informação das várias 
áreas disciplinares. 

Organiza com 
dificuldade e trata a 
informação das várias 
áreas disciplinares. 

 
 
 

Elaboração/concretização do trabalho 

 

Desenvolve projetos 
autonomamente 
investindo na aquisição 
de novas competências 
de forma muito 
consistente. 

Desenvolve com 
facilidade projetos de 
forma autónoma, 
investindo na aquisição 
de novas competências. 

Desenvolve projetos 
autonomamente 
investindo na aquisição 
de novas competências.  

Desenvolve com muita 
dificuldade projetos de 
forma autónoma, não 
investindo na aquisição 
de novas competências.  

 
 

Apresentação do trabalho final 

Apresenta as ideias com 
muita clareza, 
originalidade e 
criatividade. 

Apresenta as ideias com 
clareza, originalidade e 
criatividade. 

 

Apresenta as ideias com   
alguma clareza. 

 

Apresenta ideias com 
dificuldade. 

 

 

De acordo com o artigo 18º do Dec. Lei 223-A/2018  

“2 - Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em 

consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”.  



PARCERIAS 

 

Os projetos realizados na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, bem como outros a nível de escola, devem estar 

articulados com a ENEC, devendo ser desenvolvidos, sempre que possível, em parceria com outras entidades.  

 

CENTRO DE RECURSOS E DE CONHECIMENTO INTERNOS  

As Bibliotecas Escolares, centros de recursos e de conhecimento interno ao Agrupamento, constituem estruturas de 

apoio privilegiada para o desenvolvimento de projetos, possibilitando também a articulação com os diversos parceiros 

do Agrupamento.  

 

PARCERIAS COM ENTIDADES EXTERNAS À ESCOLA 

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, com atividades desenvolvidas pela Divisão de Inclusão e Igualdade, está a 

contribuir para o desenvolvimento do domínio Igualdade de Género. 

Foi solicitada a colaboração da Escola Segura, para o desenvolvimento dos domínios Segurança Rodoviária, Direitos 

Humanos e da temática Bullying.  

A articulação com entidades externas à escola assume, no desenvolvimento de projetos, um papel fundamental, uma 

vez que os(as) Alunos(as) 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.  

Estas entidades parceiras poderão ser regionais e/ou nacionais, bem como ONG nacionais e até internacionais. 

Contudo, a conceção e o desenvolvimento de projetos assentes nas necessidades, recursos e potencialidades da 

comunidade a que pertencem possibilitam que os(as) Alunos(as), de forma contextualizada e mais direta, desenvolvam 

experiências reais de participação e de vivência da cidadania.  

 

DIVULGAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 

Entendendo-se a Estratégia de Educação para a Cidadania como um documento de caráter pedagógico e de crucial 

importância para a consolidação de um novo paradigma educativo alicerçado numa matriz de princípios, valores e áreas 

de competências a que deve obedecer o desenvolvimento do currículo, conforme consagrado no Perfil do Aluno(a) à 

saída da Escolaridade Obrigatória, torna-se obrigatório a sua apresentação e divulgação a toda a comunidade 

educativa, o que será feito na página eletrónica do Agrupamento.  

 

AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA DE ESCOLA 

 

A Estratégia de Educação para a Cidadania é um documento orientador e dinâmico, dadas as inúmeras possibilidades 

de concretização de ações/atividades e projetos, contextualizadas pelos diversos referenciais em que se baseia. O 

Agrupamento monitoriza e avalia a implementação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola, definindo a 

metodologia a aplicar e os indicadores de impacto, nomeadamente na cultura escolar, na gestão escolar e na relação 

com a comunidade. A avaliação da EECE está articulada com o dispositivo da Avaliação Interna do Agrupamento.  
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 LINKS IMPORTANTES 

 
https://cidadania.dge.mec.pt 

 
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_o riginal.pdf 

 
 
 

DOMÍNIOS-REFERENCIAIS 

 

https://cidadania.dge.mec.pt/dominios 

 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/referencial_risco_outubr o.pdf 
 
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_Aluno(a)s.pdf 

 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/referencial_educacao_saude_original_4julho2017_horizon tal.pdf 
 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_desenvolvimento/Documentos/referencial_ 
de_educacao_para_o_desenvolvimento.pdf 
 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/ref_sustentabilidade.pdf 

 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_educacao_media_2014.pdf 

 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Dimensao_Europeia_Educacao/referencial_dimensao_ 
europeia.pdf 

 
http://dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Referenciais/referencial_de_educacao_do_consumidor_educ 
acao_pre-escolar_ensino_basico_e_ensino_secundae 8 de outubro de 2021rio.pdf 

 
http://dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_de_educacao_financeira_final_versao_port.pdf 

 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_edu_rod_epe_eb_2012.pdf 
 
 

http://dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_para_a_Defesa_a_Seguranca_e_a_Paz/document 
os/refecencial_seguranca_online2016.pdf 
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