EECE
ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA
Amares, junho 2019 (com Anexo A)

«Na componente do currículo de 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 promover a tolerância e a não discriminação,
bem como de suprimir os radicalismos violentos.» (DGE)

1. Enquadramento normativo
Gerais

Internos

• Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86 de 14 de
outubro (estabelece o quadro geral do sistema educativo e pode definir-se como o referencial normativo das
políticas educativas que visam o desenvolvimento da educação e do sistema educativo)

• Lei Quadro - Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro

(define a educação préescolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo
complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação,
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção
na sociedade como ser autónomo, livre e solidário).

• Projeto Educativo

• Estatuto do Aluno e Ética escolar - Lei n.º 51/2012, de 5 de
setembro (estabelece os direitos e os deveres do aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso
dos pais ou encarregados de educação e dos restantes membros da comunidade educativa na sua educação e
formação, revogando a Lei n.º 30/2002, de 20 de dezembro)

• Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania

(documento de

referência da DGE, setembro 2017)

• Plano

de
Estratégica

Ação

• Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória - Despacho
n.º 6478/2017, 26 de julho

(referencial para as decisões a adotar por decisores e atores
educativos ao nível dos estabelecimentos de educação e ensino e dos organismos responsáveis pelas políticas
educativas, constituindo-se como matriz comum para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da
escolaridade obrigatória)

• Plano de Melhoria

• Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar Despacho n.º 9180/2016, de 19 de julho

(baseiam-se nos objetivos globais
pedagógicos definidos pela Lei nº 5/97 e destinam-se a apoiar a construção e gestão do currículo no jardim de
infância, da responsabilidade de cada educador/a, em colaboração com a equipa educativa do
estabelecimento/agrupamento)

• Aprendizagens essenciais: Ensino Básico - Despacho n.º 6944A/2018, de 19 de julho; Ensino Secundário - Despacho n.º 8476A/2018 , de 31 de agosto (documentos curriculares que correspondem a um conjunto comum de

• Plano

Anual
Atividades

de

conhecimentos a adquirir, identificados como os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado,
indispensáveis, articulados conceptualmente, relevantes e significativos, bem como de capacidades e atitudes a
desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos em cada componente do currículo ou disciplina, tendo, em regra,
por referência o ano de escolaridade ou de formação)

• Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho (estabelece o regime jurídico da educação inclusiva)
• Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho (estabelece o currículo dos ensinos básico e
secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens)

• Portaria 223-A /2018, de 3 de agosto

(procede à regulamentação das ofertas
educativas do ensino básico previstas no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)

• Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto (procede à regulamentação dos cursos científicohumanísticos [ensino secundário], a que se refere a alínea a) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6
de julho)

• Portaria 235-A/2018, de 8 de agosto(procede

à regulamentação dos cursos
profissionais, a que se referem as alíneas a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro,
na sua redação atual, e b) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

2. Instrumentos para a operacionalização da componente curricular
- Referenciais de Educação da DGE (http://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-dereferencia); - Referencial «Aprender com a Biblioteca Escolar» (articulação com a BE: literacia da Leitura,
literacia dos Média, literacia da Informação); - Referenciais Internacionais (da União Europeia, da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e da Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura); - Declaração Universal dos Direitos Humanos; - Constituição da República
Portuguesa, Guias – Convenções – Declarações (nacionais e internacionais), normativos legais do currículo
escolar, Quadros de referência, Pactos, manuais, livros, filmes, apresentações digitais, …; - Metodologias de
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trabalho projeto; - Parcerias (em projetos da escola, extra escola ou com entidades da comunidade); Abordagens que construam uma cultura científica e artística de base humanista.

3. Iniciativas e Projetos
Dado ser estratégico para a missão da escola a organização de iniciativas, de natureza diversa, de promoção
das atitudes de cidadania no conhecimento e proteção dos valores (democráticos, participativos e
humanistas), de promover a cidadania e o desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens do
agrupamento escolar, divulgam-se várias iniciativas /projetos no sentido de capacitar os atores estratégicos
da comunidade escolar.
Iniciativas/Projetos Nacionais: - Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (apresentação); Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC); - Estratégia Nacional para as Comunidades
Ciganas; - III Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos; - Plano Estratégico para as Migrações; Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária; - Plano Nacional de Formação Financeira; - V Plano
Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação; - V Plano Nacional de Prevenção e
Combate à Violência Doméstica e de Género.
Iniciativas/Projetos Europeus: - Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); - Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development; - Carta do Conselho da Europa sobre a Educação para
a Cidadania Democrática e a Educação para os Direitos Humanos; - Competences for democratic culture; Declaração Universal dos Direitos do Homem; - Declaration on Promoting citizenship and the common
values of freedom, tolerance and non-discrimination through education; - Global Citizenship Education:
Preparing learners for the challenges of the 21st century; - Fórum Educação para a Cidadania.

4. Operacionalização ao nível de escola
4.1. Aprendizagens esperadas
A Educação para a Cidadania “envolve não apenas o ensino e a aprendizagem de tópicos relevantes na sala
de aula, mas também as experiências práticas adquiridas através de atividades na escola e na comunidade,
que são desenhadas para preparar os alunos para o seu papel enquanto cidadãos”. Tal como proposto na
ENEC, a Cidadania e Desenvolvimento assume-se como o espaço curricular privilegiado para o
aprofundamento de aprendizagens em torno dos três eixos recomendados pelo Documento do Fórum
Educação para a Cidadania (2008):
a) Conceção de cidadania ativa e não abstrata;
b) Identificação de competências essenciais da formação cidadã (competências para uma Cultura da
Democracia);
c) Identificação de domínios essenciais (exemplos: Direitos Humanos, Interculturalidade, Igualdade de
género, Desenvolvimento sustentável, Educação ambiental, Media, sexualidade).
Sabendo-se que as aprendizagens a realizar no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento são trabalhadas nas
diferentes disciplinas, nomeadamente através das aprendizagens essenciais dos temas programáticos, ainda
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que estruturadas e orientadas para o conhecimento disciplinar, há a possibilidade de potenciar essas
aprendizagens através de práticas interdisciplinares ao nível da escola, que traduzem:
 O compromisso de toda a comunidade escolar para os valores da cidadania;
 O contributo das diferentes disciplinas ao nível dos conceitos, dos temas programáticos e das
aprendizagens essenciais;
 O trabalho de parceria com a comunidade local.
4.2. Organização dos diferentes domínios
O desenvolvimento desta componente deve ser consolidado, de modo que as crianças e jovens, ao longo dos
diferentes ciclos de educação e níveis de ensino, experienciem e adquiram competências e conhecimentos
de cidadania, em várias vertentes.
Todos os domínios a trabalhar em Cidadania e Desenvolvimento são intercomunicantes, tendo por base a
Visão, Princípios e Valores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória – PASEO.
Os domínios a desenvolver na componente de CD organizam-se em três grupos com implicações
diferenciadas, do seguinte modo:
•
•
•
•
•
•

1º Grupo
Direitos Humanos
Igualdade de Género
Interculturalidade
Desenvolvimento
Sustentável
Educação Ambiental
Saúde

Obrigatório para todos os níveis e
ciclos de escolaridade (porque se
tratam de áreas transversais e
longitudinais)

•
•
•
•
•
•

2º Grupo
Sexualidade
Media
Instituições e participação
democrática
Literacia
financeira
e
educação para o consumo
Risco
Segurança rodoviária

Trabalhado pelo menos em 2
ciclos

•
•
•
•
•

3º Grupo
Empreendedorismo
Mundo do Trabalho
Segurança, Defesa e Paz
Bem-estar animal
Voluntariado

Outras, de acordo com as
necessidades de educação para a
cidadania diagnosticadas pela escola.
Com aplicação opcional em
qualquer ano de escolaridade

Os domínios não devem ser entendidos como partes isoladas, mas trabalhados como um todo, são
intercomunicantes, tendo por base uma visão holística dos/as alunos/as, devendo a sua abordagem
privilegiar o contributo de cada um para o desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de
competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Na abordagem da Cidadania propõe-se que se atente aos três eixos recomendados pelo Documento do
Fórum da Educação para a Cidadania (abril 2008).
4.3. A priorização dos domínios
A priorização dos domínios, ainda que numa lógica de ciclo de estudos, terá uma proposta bianual (para o
ano letivo de 2019-2020 será apresentada após a aferição das consultas iniciadas à comunidade educativa), a
ser equacionada, completada e revista.
Partindo da identificação das fragilidades da comunidade educativa (exemplos: problemas de disciplina,
dificuldades de aprendizagem e falta de competências de estudo; existência de famílias problemáticas,
dando origem a casos de sinalização de crianças e jovens junto da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens; o baixo índice de envolvimento dos encarregados de educação nas diferentes atividades e
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Domínios opcionais

Domínios obrigatórios para
dois ciclos do ensino básico

Domínios obrigatórios para todos
os ciclos e níveis de ensino

formações; a débil articulação e sequencialidade entre os vários ciclos do ensino básico e o ensino
secundário e dentro dos anos de cada ciclo, …) e dando cumprimento aos objetivos estratégicos do Projeto
Educativo (exemplos de apostas: melhorar a disciplina dos alunos dentro e fora da sala de aula, procurando
estratégias de formação que desenvolvam um espírito de cidadania e de cumprimento mais rigoroso das
regras de conduta; investir num Plano Anual de Atividades diversificado, enriquecedor e com diversas
ligações a toda a comunidade educativa e a diversas instituições do concelho; …), numa lógica de abordagem
num ciclo de estudos, priorizaram-se os domínios a abordar nos três ciclos de escolaridade que deve atender
à seguinte organização:

Domínios a desenvolver

1º
2º
3º
SEC
CEB CEB CEB

Direitos Humanos (1)
Igualdade de Género (3)
Interculturalidade (2)
Desenvolvimento Sustentável

a)

a)

a)

a)

b)

d)

d)

d

c)

e)

e)

e)

f)

f)

f)

(4)

Educação Ambiental (5)
Saúde (6)
Sexualidade (7)
Media (8)
Instituições e
Participação Democrática (9)
Literacia Financeira e educação
para o consumo (10)
Risco (11)
Segurança Rodoviária (12)

Empreendedorismo (13)
Mundo do Trabalho (14)
Segurança, Defesa e Paz
Bem-estar animal
Voluntariado (15)
Outro

Quadro 1. Priorização dos domínios de Educação para a Cidadania num ciclo de estudos.

NOTAS: (1)+(2); (1)+(3); (1)+(15); (4)+(5); (6)+(7); (8)+(9); (10)+(8); (12)+(11): Domínios que poderão ser articulados nos vários ciclos de estudo.
(13+ (14): Domínios que poderão ser preferencialmente articulados com os Cursos Vocacionais / Cursos Profissionais: (13+ (14).
a) Domínios de abordagem articulada com o domínio dos Direitos Humanos e/ou com o domínio da Saúde.
b)+c) Domínios de abordagem articulada no 1º Ciclo, de natureza transversal, em Educação para a Sexualidade, com exploração em seis horas anuais,
com grelha de planificação e quadro síntese das temáticas a abordar e planificações da coordenação do 1º Ciclo.
d)+e)+f) Domínios de abordagem articulada, de natureza interdisciplinar, nos 2º e 3º Ciclos do ensino Básico, no Ensino Secundário e nos Cursos
Profissionais, no âmbito da opção da escola pela aplicação do programa PRESSE - Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar,
promovido pela Administração Regional de Saúde do Norte-, com exploração em 15 tempos anuais, sendo a exploração temática conforme ao
planificado pelo Grupo de Trabalho de Educação para a Saúde.
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Opções para o ano letivo de 2018-2019:

Domínios opcionais

Domínios obrigatórios para dois ciclos
do ensino básico

Domínios obrigatórios para todos os ciclos e níveis
de ensino

Quadro I- Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola: Domínios selecionados
Ed. Pré-

1ºCiclo

2ºCiclo

3ºCiclo

3ºCiclo

E. Secu.

E. Prof

Escolar

1º ano

5º ano

7º ano

CEF +AA

10ºano

10ºano

(A)

(A)

(B)

(B)

(C)

(C)

Período de exploração

Ao longo
do
ano
letivo

Ao longo
do
ano
letivo

1º
semestre

Direitos Humanos (1)

X

X

X

Parceria
CPCJ

2º
semestre

X

2º
semestre

X

Parceria
CPCJ

Igualdade de Género

1º
semestre

X

X

X

Interculturalidade (2)
Desenvolvimento
Sustentável (3)

X

Educação
(4)
Saúde

X

Ambiental

3º

2º e 3º períodos

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Parceria
CMunicipal

X

Ed

X

X

X

X

X

X

X

X

Ed

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X + (6)
X

X

X

X

X 

X 

Sexual

Sexualidade

2º
e
períodos

(C)

Sexual

Media
Instituições e
Participação
Democrática
Literacia Financeira e
educação
para o consumo
Risco (5)
Segurança Rodoviária
(6)
Empreendedorismo

X
X

X
X

Mundo do Trabalho
Segurança, Defesa e
Paz
Bem-estar animal
Voluntariado (6)
Outro

(A) Abordagem transdisciplinar e em articulação do Pré-Escolar com o 1º Ciclo.
(B) Abordagem como disciplina autónoma.
(C) Abordagem transversal/transdisciplinar.

 PRESSE (Os temas a abordar serão conforme o planificado pelo grupo de trabalho de Educação para a Saúde).
 Clube do Voluntariado (todo o ano escolar)
(1)+(2): Domínios que poderão ser articulados. (3)+(4): Domínios que serão articulados. (5)+(6): Domínios que poderão ser articulados.
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Na educação pré-escolar são promovidas aprendizagens nas diferentes áreas de conteúdo (entendidas como
âmbitos de saber e que incluem, não só, diferentes tipos de aprendizagens, como atitudes, disposições e
saberes- fazer), respetivos domínios e componentes, de forma transversal, por cada docente, segundo o que
é estabelecido nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e de acordo com cada grupo de
crianças, mediante os seus interesses e curiosidades.
Áreas de Conteúdo

Componentes





Área de Formação Pessoal e Social

Domínio da Linguagem
Oral e Abordagem à
Escrita

Área de Expressão e
Comunicação

Domínio da Matemática

Área de Conhecimento do Mundo

Construção da Identidade e autoestima.
Independência e autonomia
Consciência de si como aprendente
Convivência democrática e cidadania







Comunicação Oral
Consciência Linguística
Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização
em contexto
Identificação de convenções da escrita
Prazer e motivação para ler e escrever






Números e operações
Organização e tratamento de dados
Geometria e Medida
Interesse e curiosidade da matemática




Mundo tecnológico e utilização das tecnologias
Abordagem às Ciências
Introdução à Metodologia Científica



Quadro II – Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a desenvolver (a)
Ensino Básico
Áreas de Competências
Linguagens e Textos
Informação e Comunicação
Raciocínio e Resolução de
Problemas
Pensamento
Crítico
e
pensamento Criativo
Relacionamento Interpessoal
Bem-Estar, Saúde e Ambiente
Desenvolvimento
Pessoal
e
Autonomia
Sensibilidade Estética e Artística
Saber Científico, Técnico e
Tecnológico
Consciência e Domínio do Corpo

Ensino
Secundário

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

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

(a) Áreas de competências a serem desenvolvidas no ciclo de estudos; a ser construído ao longo de cada ano escolar –
dependendo dos domínios priorizados, das temáticas selecionadas e das aprendizagens esperadas.
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4.4. As parcerias
Os projetos realizados na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, bem como outros a nível de escola,
devem estar articulados com a EECE, devendo ser desenvolvidos, sempre que a escola considere possível,
em parceria com outras entidades. Parcerias essas em que a escola «desafia» a comunidade ao projetar
pedagogicamente os interesses das suas crianças e jovens.
A Biblioteca escolar, constitui uma estrutura de apoio privilegiada para o desenvolvimento de projetos,
possibilitando também a articulação com os diversos parceiros do agrupamento.
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. Recomenda-se, pois, o
desenvolvimento de projetos através de parcerias, prioritariamente com as existentes no território
educativo (muitas delas resultantes das sinergias já identificadas no Plano Anual de Atividades), mormente
com as seguintes entidades: Associação de Estudantes da Escola; Associação de Pais; Câmara Municipal;
Centro de Saúde; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; Biblioteca Municipal Francisco Sá de Miranda;
GNR/Escola Segura; Braval – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.; Parque nacional da PenedaGerês; Universidade do Minho; Instituto Superior de Saúde; jornal o Amarense; entre outras instituições,
públicas ou privadas.

4.5. A avaliação das aprendizagens
A componente de CD, em todos os níveis e ciclos de ensino, é objeto de avaliação, em conformidade com a
sua presença nas matrizes curriculares-base e no quadro da legislação em vigor.

Educação Pré-Escolar
A avaliação na Educação pré-escolar, tal como é preconizado nas Orientações Curriculares (OCEPE, 2016),
reveste-se de um caráter formativo e formador. Não envolvendo uma classificação, focaliza-se na
documentação do processo e na descrição das aprendizagens, valorizando as formas de aprender e o modo
como essa aprendizagem se processa. Baseada em registos de observação, na auscultação dos parceiros
educativos (família, técnicos, …), é realizada em contínuo, integra a análise dos aspetos fortes, mas também
de áreas de fragilidade que necessitam de atenção e intervenção prioritária. Faz parte integrante e
fundamental do desenvolvimento curricular, sendo por isso indissociável da prática educativa. Neste
sentido, assume um papel preponderante a envolvência ativa da criança neste processo, onde a mesma é
chamada a refletir sobre o que faz, o modo como faz, quais os aspetos a melhorar, levando-a a
consciencializar-se dos seus progressos e a adquirir estratégias para ultrapassar dificuldades.
Neste sentido, “Avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada uma consigo própria para
situar a evolução da aprendizagem ao longo do tempo” (OCEPE, 2016, p. 15).
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1º Ciclo do Ensino Básico
No 1.º ciclo do ensino básico, a CD materializa-se através de componentes de integração curricular
transversal, logo, é uma área de natureza transdisciplinar, potenciada pela dimensão globalizante do ensino
neste ciclo.
As aprendizagens dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico são iminentemente de carácter qualitativo e visam
dar a conhecer aos seus pais/encarregados de educação e professores os estádios de desenvolvimento sócio
afetivo das crianças, devendo ser registados como para as outras componentes do currículo, nos termos dos
critérios de avaliação globalmente estabelecidos para o ciclo de ensino.
No 1º Ciclo do Ensino Básico (e na tradicional prática de articulação com o Educação Pré-escolar), a
componente de Cidadania encontra-se integrada de forma transversal no currículo, sendo da
responsabilidade do/a docente titular de turma. Os temas a abordar, as competências a desenvolver, as
aprendizagens a realizar e as estratégias pedagógicas tidas como adequadas são definidos em sede de
Conselho de Docentes e enquadrados na EECE.
A avaliação materializa-se na atribuição de uma menção qualitativa com a atribuição de indicadores de
desempenho (Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom) e com uma apreciação descritiva por período
letivo; deve proceder-se igualmente ao seu registo no plano de turma.

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a CD, é disciplinar, mas assume igualmente um «horizonte de
transversalidade». Enquanto disciplina, pode funcionar numa organização semestral, anual ou outra; a
opção de escola recaiu na organização semestral alternado com a disciplina de TIC. A disciplina de Cidadania
e Desenvolvimento integra as matrizes curriculares do ensino básico e secundário, de acordo com o
Despacho n.º5908/2017, de 5 de julho, e inscreve-se na área das Ciências Sociais e Humanas
Nestes ciclos do Ensino Básico, a avaliação é qualitativa a todo o momento e sumativa no final do período e
de ano, nos termos da lei geral e dos critérios de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico para esta
disciplina.
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), ao nível das aprendizagens.
Os temas a abordar, as competências a desenvolver, as aprendizagens a realizar e as estratégias pedagógicas
tidas como adequadas são definidos em sede de Conselho de Turma e enquadrados na EECE.
Organização: semestral, com um tempo letivo semanal, alterna com TIC – oferta como disciplina autónoma.
Avaliação: o processo de avaliação deve ser essencialmente formativo (de modo contínuo) e contar com
momentos de autoavaliação dos alunos; é proposta pelo professor da disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento e é da responsabilidade do Conselho de Turma; expressa-se de forma qualitativa e
sumativa, com menção descritiva/ registo da sua participação (comportamento, interesse, empenho,
participação) nas Fichas de Informação por Período e a atribuição de níveis de desempenho (1 a 5), no seu
Registo Biográfico (sempre que especialmente meritória a sua participação a nível da disciplina ou da
cidadania global) e no Plano de Turma.
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Os Critérios de avaliação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (2º e 3º Ciclos do EB) aprovados em
Conselho Pedagógico são os seguintes:
- Domínio das Atitudes e Comportamento /Socio-Afetivo, competências de natureza pessoal, social e
emocional (Responsabilidade, Comportamento, Autonomia, Empenho) - 40%; para o Domínio do processo,
competências de natureza cognitiva (Comunicação/colaboração, Criatividade, Pensamento crítico, Impacto
da participação) - 40%; e, - Domínio do produto, competências de natureza cognitiva (Trabalhos formativos
nas suas diversas tipologias) – 20%.
Nos Cursos de Educação e Formação de jovens de nível básico e no ensino secundário, a componente de
formação de Cidadania e Desenvolvimento é desenvolvida com o contributo das disciplinas constantes nas
matrizes curriculares base (artigo 10.º do anexo ao Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho), sob a
coordenação do diretor de turma, numa lógica interdisciplinar e transversal a todas as disciplinas da matriz
curricular, devendo os temas adotados para a componente de cidadania serem cruzados com os da
dimensão da disciplina de Cidadania e Mundo Atual (ANQEP, Orientação Técnica nº 1/2019).
A sua avaliação expressar-se-á de forma qualitativa, devendo ser incorporada nos parâmetros (critérios
específicos) das disciplinas envolvidas na operacionalização desta componente do currículo, sendo a
participação nos projetos desenvolvidos neste âmbito registada (exp.: «A aluna participou na palestra sobre
Cordialidade, iniciativa de Cidadania e Desenvolvimento») e no certificado do aluno.

Ensino Secundário
Nos termos previstos no nº 4 do artigo 15º do DL nº 55, no ensino secundário, a componente de Cidadania e
Desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa mesmo que assumisse a natureza disciplinar. A opção
de organização a nível da escola não recai na natureza disciplinar pelo que se assume como transversal ao
currículo.
Nos cursos Científico-humanísticos, no 10.º ano de escolaridade a Área Curricular de Cidadania e
Desenvolvimento desenvolve-se no âmbito da disciplina de Filosofia, dada a sua relevância como área
disciplinar aglutinadora, e no 11.º e 12.º anos, no âmbito da Área de Integração, ou de disciplina da matriz
curricular a definir em Conselho de Turma, sob coordenação dos seus respetivos professores, numa lógica
interdisciplinar e transversal a todas as disciplinas.
Nos Cursos Vocacionais/Profissionais (ensino secundário), a Área Curricular de Cidadania e
Desenvolvimento desenvolve-se no âmbito de disciplina da matriz curricular a definir pelo Conselho de
Turma, também sob coordenação do diretor de turma, numa lógica interdisciplinar e transversal a todas as
disciplinas da matriz curricular, devendo os temas adotados para a componente de cidadania serem
cruzados com os da dimensão da disciplina de Cidadania e Sociedade (ANQEP, Orientação Técnica nº
1/2019).
Avaliação: Nos Cursos Científico-humanísticos e nos Cursos Profissionais, expressa-se de forma qualitativa,
devendo ser incorporada nos parâmetros (critérios específicos) das disciplinas envolvidas na
operacionalização desta componente do currículo, seja desenvolvida esta por um Desafio, um TemaProblema, ou um Projeto específico. Deverá ser feito o registo da participação do aluno na ficha informativa
de avaliação do 3º período (exp.: «A aluna participou no Fórum da Ciência e Desenvolvimento Sustentável,
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iniciativa conjunta de Ciências Naturais e de Cidadania e Desenvolvimento») e, cumulativamente, no
Diploma Final de Curso, nos termos da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto.

5. Operacionalização ao nível da turma (Definição de estratégias /planificação de atividades ao nível do
Conselho de Turma)
Ao pretender-se que em Cidadania e Desenvolvimento se desenvolvam um conjunto de competências
transversais ao currículo é essencial organizar e efetivar o trabalho de articulação curricular horizontal a
nível do Conselho de Turma.
Aqui, assume papel central a criação de domínios de articulação curricular (DAC), que rompem com a lógica
disciplinar e contribuem de sobremaneira para a exploração de contextos situacionais de aprendizagem
significativa que mobilizam as competências previstas no PASEO.
Neste sentido, os docentes do Conselho de Turma devem planificar em conjunto, contextualizando as
aprendizagens essenciais de cada disciplina às fragilidades e potencialidades diagnosticadas nos alunos e
alunas da turma e articulando-as com os domínios a implementar na disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento, de acordo com a priorização feita a nível de escola, e a mobilização das competências
previstas no PASEO.
A planificação dos momentos multidisciplinares, que se pretendem transdisciplinares, deve ser de tal modo
flexível que preveja o devido envolvimento dos alunos e das alunas na tomada de decisões, condição
essencial para que as aprendizagens se tornem significativas.

6.

Metodologia de trabalho

Os DAC, enquanto espaços privilegiados de gestão e lecionação interdisciplinar e articulada do currículo,
agregam (ou podem agregar), nos diferentes ciclos e níveis de ensino, um leque variado de disciplinas, e, por
isso, consubstanciam-se como uma mais-valia para o desenvolvimento de abordagens metodológicas de
ensino e aprendizagem ativas, nomeadamente o trabalho de Projeto ou Desafio, ou o Tema-Problema.

7.

Integração no Plano de Turma (PT)

Devem ficar patentes e documentados nos instrumentos de planeamento curricular, nos quais se inclui o PT,
as aprendizagens a desenvolver pelos alunos, nas diversas componentes do currículo, áreas disciplinares ou
disciplinas. Assim, os DAC a desenvolver devem ser parte integrante deste documento, assumindo este um
caráter dinâmico e flexível na sua estrutura.

8.

Calendário (provisório) para debate e aperfeiçoamento da proposta da EECE no presente ano letivo
a. Apresentação ao Conselho Pedagógico (CP) da proposta plano de ação preliminar em novembro
2018 (proposta prévia aprovada pela equipa CeD).
b. Apresentação ao Conselho Pedagógico (CP) da proposta plano de ação atualizada em janeiro de
2019.
c. Auscultação dos alunos do 2º ciclo ao ensino secundário (inquérito digital até inícios de março) sobre
as suas preferências quanto aos domínios de cidadania e desenvolvimento a priorizar.
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d. Após aprovação em CP passa para consulta e melhoramento pelos docentes, não docentes,
estudantes-associação de estudantes, associação de pais - com período consulta pública até finais de
setembro.
e. Meados de outubro: equipa CeD articula propostas de melhoria e envia EECE aperfeiçoada para
auscultação do CME e posterior aprovação final pelo Conselho Pedagógico.
f. Auscultação do Conselho Municipal de Educação (CME) em finais de março a inícios de abril.
g. Abril / maio CP aprova plano ação final.
9.

A avaliação da EECE

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 e na
relação com a comunidade.
A avaliação da EECE está articulada com o dispositivo de autoavaliação do Agrupamento e de avaliação
externa.

10.1.

Propostas de áreas a contemplar e de itens a medir
Áreas a monitorizar /avaliar

Definir indicadores e metas para quantificar:

 Projetos desenvolvidos em parceria com
instituições do meio;
Relação com a comunidade
 Participação dos pais /EE na vida da Escola
no que se relaciona com dinâmicas da
Educação para a Cidadania.
A abordagem específica da Cidadania  Níveis de sucesso/contributos para a
enquanto disciplina ou área disciplinar
realização dos alunos (desenvolvimento da
transversal suscetível de avaliação
sua personalidade, atitudes, competências
qualitativa ou quantitativa.
e sentido de cidadania) da componente
curricular da Cidadania no 1.º, 2.º, 3.º
ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário
e Ensino Profissional.
 Programas, projetos e atividades do PAA
relacionados com a Educação para a
Cidadania;
 Atividades que envolvem os alunos e
alunas na tomada de decisão (assembleia
de alunos, assembleia de delegados,
A abordagem global da Cidadania – cultura
alunos na Equipa da Educação para a
de escola
Saúde, alunos na Equipa alargada da
Autoavaliação; orçamento participativo...);
 Atividades que mobilizam o debate de
ideias, a capacidade de argumentação e de
aceitação da opinião do outro (fóruns de
discussão, mesas redondas, debates...).
 Formação proporcionada a docentes e não
Capacitação em Educação para a Cidadania
docentes.
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10.2.

Proposta de calendário de avaliação da EECE

a. Fins de maio: amostragem de alunos por ciclo faz avaliação da EECE (em suporte digital / papel), e
auscultação da associação de pais.
b. Primeira quinzena de junho: Conselhos de Turma dos anos iniciais ciclo de avaliam e sugerem melhorias à
EECE.
c. Primeira quinzena de julho: equipa de CeD analisa as avaliações/sugestões e formula relatório.
d. Segunda quinzena de julho: - julho CP analisa relatório e aprova com (ou não) recomendações de
melhoria.
e. Finais de julho equipa de CeD atualiza a EECE e apresenta-a, para ratificação, no primeiro Conselho
Pedagógico do ano letivo de 2019-2020.

11. Constrangimentos
Elencam-se alguns dos constrangimentos / dificuldades que comprometeram/comprometem o
desenvolvimento das mudanças pretendidas com a ENEC:
a) A «Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), documento curricular de referência para a
componente curricular de “Cidadania e Desenvolvimento”, foi preceituada legalmente através do DecretoLei n.º 55/2018, diploma publicado a 6 de julho de 2018, logo, no final do 3º período letivo, o que associado
ao período de greve do pessoal docente às reuniões de avaliação e ao período de férias subsequente,
coartou temporalmente o trabalho da escola;
b) A equipa multidisciplinar no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento foi constituída em setembro de
2018;
c) O coordenador (e só ele) esteve a realizar a ação de formação «Educação para a Cidadania: do
enquadramento às práticas», no Centro de Formação Braga Sul, de 1 de outubro a 26 de novembro, finda a
qual se apresentou o plano preliminar de ação da EECE do AEA.
d) A não afetação de qualquer tempo letivo para o desempenho do lugar de coordenação.
e) A ausência de condições e recursos para o desenvolvimento da EECE mormente quanto à afetação de
horas para trabalho colaborativo e iniciativas de formação.
f) Por força das condicionantes acima referidas o processo de auscultação dos alunos só começou em janeiro
de 2019, exceto nalgumas turmas de 10º ano que se iniciou em dezembro.
g) Na ENEC constata-se a ausência de certos «domínios curriculares» relativos às ameaças e à construção da
democracia, aos conflitos sociais, aos conflitos identitários, às transformações políticas e económicas
internacionais, à construção da união europeia e à própria construção da democracia portuguesa.
h) Os DL nº 54/2018 (Educação inclusiva) e DL nº 55 (Currículo dos ensinos básico e secundário e os
princípios orientadores da avaliação das aprendizagens) trazem implicações profundas na organização
pedagógica e no funcionamento das escolas sem que tenha ocorrido o imprescindível e atempado
envolvimento dos professores e educadores nesse processo;
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i) No ensino secundário, dada a natureza transversal da CeD, a inexistência de crédito horário suplementar
para a escola potenciar o seu desenvolvimento, associada à crescente exiguidade do tempo curricular
disponível face aos crescentes desafios pedagógicos, implicará desenvolvimento difícil e algo incerto.
j) No ensino profissional só se afigura possível o seu desenvolvimento (limitado) na componente de
formação sociocultural e mesmo nesta existem cursos de educação e formação só com um ano de duração e
com maior incidência da componente técnica.
l) Dificuldades a nível de recursos materiais e tecnológicos que condicionam o desenvolvimento da aplicação
prática desta componente do currículo.
m) A coordenação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola não é assegurada por um membro
do Conselho Pedagógico.
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Anexo A (EECE)
1. Organização dos domínios (em três grupos com implicações diferenciadas) a desenvolver na componente de CD:

•
•
•
•
•
•

1º Grupo
Direitos Humanos
Igualdade de Género
Interculturalidade
Desenvolvimento
Sustentável
Educação Ambiental
Saúde

Obrigatório para todos os níveis e
ciclos de escolaridade (porque se
tratam de áreas transversais e
longitudinais)

2º Grupo
• Sexualidade
• Media
• Instituições e participação
democrática
• Literacia
financeira
e
educação para o consumo
• Risco
• Segurança rodoviária
Trabalhado pelo menos em 2
ciclos

•
•
•
•
•

3º Grupo
Empreendedorismo
Mundo do Trabalho
Segurança, Defesa e Paz
Bem-estar animal
Voluntariado

Outras, de acordo com as
necessidades de educação para a
cidadania diagnosticadas pela escola.
Com aplicação opcional em
qualquer ano de escolaridade

2. O alargamento progressivo da componente de cidadania nos anos e níveis de escolaridade abrangidos (2018-19 a 2021-22):
2018-2019 - (1º ano / 5º ano / 7º ano / CEFs 1 / 10º anos /Cursos Profissionais 10º anos);
2019-2020 - (1º, 2º anos / 5º, 6º anos / 7º, 8º anos / 10º, 11º anos + CEFs 1 e 2 /Cursos Profissionais 10º e 11º anos);
2020-2021 - (1º, 2º, 3º anos / 5º, 6º anos / 7º, 8º, 9ºanos / CEFs 1 e 2 / 10º, 11º, 12º anos /Cursos Profissionais 10º, 11º e 12º anos);
2021-2022 - (1º, 2º, 3º, 4ºanos / 5º, 6º anos / 7º, 8º, 9ºanos / CEFs 1 e 2 / 10º, 11º, 12º anos /Cursos Profissionais 10º, 11º e 12º
anos).

3. Quadro - Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola - propostas de domínios a abordar de 2019-2020 a 2021-22.
Pré-

1ºCiclo

2ºCiclo

3ºCiclo

Escolar

Ensino Básico

Ensino

Ensino Básico

(A)

(A)

Básico

(B)

3ºCiclo

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

Direitos Humanos (1)
Igualdade de Género (3)
Interculturalidade (2)
Desenvolvimento Sustentável
(4)
Educação Ambiental (5)
Saúde (6)

X

e Formação (C)

X

Segurança Rodoviária (12)
Empreendedorismo (13)
Mundo do Trabalho (14)
Segurança, Defesa e Paz

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

Cursos científico-

Cursos Profissionais

Humanísticos

DGEI, TAP, TC, TT

(C)

(C)

CEF2

AA

X

X

X

X

X
X

10º
X

11º

12º

10º
X

X

11º

12º

X

X

X
X

X
X

X

X
X



X

X
X
X

Sexualidade (7)
Media (8)
Instituições e
Participação Democrática (9)
Literacia Financeira e educação
para o consumo (10)
Risco (11)

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º CEF1
X
X X X X X X
X

Ensino Secundário

Cursos de Educação

(B)

Anos de escolaridade

Ensino Secundário

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



Bem-estar animal
Voluntariado (15)
Outro

X

X
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NOTAS: (1)+(2); (1)+(3); (1)+(15); (4)+(5); (6)+(7); (8)+(9); (10)+(8); (12)+(11): Domínios que poderão ser articulados nos vários ciclos de estudo.
(13+ (14): Domínios que poderão ser preferencialmente articulados com os Cursos Vocacionais / Cursos Profissionais: (13+ (14).

(A) Abordagem transdisciplinar e em articulação do Pré-Escolar com o 1º Ciclo.
(B) Abordagem como disciplina autónoma.
(C) Abordagem transversal/transdisciplinar.

 Programa de Educação Sexual – 1º Ciclo
 PRESSE (Os temas a abordar conforme o planificado pelo grupo de trabalho de Educação para a Saúde - Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar,
promovido pela Administração Regional de Saúde do Norte).
 Domínios a serem desenvolvidos de forma articulada (Ciência Naturais e Cidadania e Desenvolvimento) no 5º ano.
 Domínios a serem desenvolvidos de forma articulada com o programa PRESSE e Ciências Naturais no 6º ano.
 Domínios a serem desenvolvidos de forma articulada no 12º ano.
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