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PLANO ESTRATÉGICO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 
 

Introdução 

 

A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia coloca à escola o desafio de assegurar a 

preparação dos alunos para as múltiplas exigências da sociedade contemporânea. A complexidade e a 

acelerada transformação que caracterizam a atualidade conduzem, assim, à necessidade do 

desenvolvimento de competências diversas para o exercício da cidadania democrática, requerendo um 

papel preponderante por parte da escola. 

Os valores da cidadania encontram-se consagrados nos princípios da Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Lei 46/86 de 14 de outubro), ao estabelecer-se que o sistema deverá ser organizado de modo a 

contribuir para a realização dos alunos, através do pleno desenvolvimento da sua personalidade, atitudes e 

sentido de cidadania. Deste modo, os alunos são preparados para uma reflexão consciente sobre os valores 

espirituais, estéticos, morais e cívicos, no sentido de assegurar o seu desenvolvimento cívico equilibrado. 

A Estratégia de Educação para a Cidadania integra um conjunto de competências e conhecimentos 

próprios desta área, em convergência com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

e com as Aprendizagens Essenciais, enquadrados e consolidados pelos Decreto-Lei n.º 55 e n.º54/2018. Os 

Princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no PASEO confluem para a formação do 

indivíduo como cidadão participativo, iniciando o caminho do exercício da cidadania ao longo da vida. Por 

sua vez, as Aprendizagens Essenciais elencam os conhecimentos, as capacidades e as atitudes a desenvolver 

por todos os alunos, conducentes ao desenvolvimento das competências inscritas no PASEO, no quadro de 

um processo de promoção da autonomia e flexibilidade curricular.  

Visando a construção sólida da formação humanística dos alunos, para que assumam a sua cidadania 

garantindo o respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individual 

como social, a educação constitui-se como uma ferramenta vital. Deste modo, na Cidadania e 

Desenvolvimento (CD) os professores têm como missão preparar os alunos para a vida, para serem cidadãos 

democráticos, participativos e humanistas, numa época de diversidade social e cultural crescente, no sentido 

de promover a tolerância e a não discriminação, bem como de suprimir os radicalismos violentos. 
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1- Apresentação Normativa e Documentos de Apoio e Trabalho 

O presente “Plano Estratégico de Educação Para a Cidadania” (PEEPC) decorre da necessidade 

normativa instituída pelo Decreto-Lei 55/2018, nomeadamente do seu artigo 15.º, n.º 2, onde se estabelece 

que “cabe a cada escola aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania”. 

A legislação e os documentos de apoio que serviram de base à elaboração do PEEPC do Agrupamento 

de Escolas de Abação são os seguintes: 

 

- Decreto-Lei n.º55/2018, 6 de julho; 

- Portaria n.º 223-A/2018, 3 de agosto; 

- Portaria n.º 226-A/2018, 7 de agosto; 

- Despacho n.º5907/2017, 5 de julho; 

- Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; 

- Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;  

- Referenciais temáticos alojados no sítio da Direção Geral da Educação. 

 

2- Metodologia de Desenvolvimento 
 

Tendo em vista o desenho curricular e a aplicação prática deste documento assinala-se a necessidade de 

uma congruência básica entre a ideia de Cidadania na Escola e Democracia na Escola, seja na sua 

dimensão participativa, seja na sua dimensão deliberativa, envolvendo todos os seus agentes, a começar 

pelos alunos e pelos professores, mas podendo alargar-se ao pessoal não docente e aos pais e encarregados 

de educação. 

No presente ano letivo, a metodologia de desenvolvimento deverá a seguinte: 

● INÍCIO DO ANO LETIVO 

I – Constituição de um GRUPO DE TRABALHO formado pelo Coordenador da Educação para a 

Cidadania e pelos docentes que lecionam a disciplina. 

Com base no Referencial Temático associado à “Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania”, este GRUPO DE TRABALHO elabora uma proposta com: 

  Distribuição dos Domínios/Áreas temáticas por ciclos e anos de escolaridade; 

  Modelo de Planificação para os Projetos a desenvolver; 

  Critérios /Instrumentos de Avaliação das Aprendizagens dos alunos; 

  Modo de Organização do Trabalho da escola. 
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II – A proposta elaborada pelo GRUPO DE TRABALHO é apresentada aos DEPARTAMENTOS 

CURRICULARES para que procedam à sua validação/propostas de alteração. 

 

III – A proposta final resultante é encaminhada para aprovação pelo CONSELHO PEDAGÓGICO (CP). 

 

      A todo o momento o Conselho Pedagógico ou o Coordenador de CD podem dar início a um processo de 

revisão do presente documento. 

 

● AO LONGO DO ANO LETIVO 

I –Os CONSELHOS DE TURMA reúnem para: 

 

  Definir os Subtemas, para cada um dos Temas a trabalhar; 

  Eventualmente, definir Temas / Subtemas, de caráter opcional; 

  Registar eventuais propostas dos Representantes dos Pais e Encarregados de Educação; 

  Definir os campos interdisciplinares; 

  Planificar as atividades; 

  Acompanhar e avaliar o trabalho desenvolvido. 

 

3 - Fins Politico-educativos da Cidadania: aprendizagens esperadas 

A Cidadania e Desenvolvimento assume-se como um espaço curricular privilegiado para o 

desenvolvimento de aprendizagens com impacto tridimensional que atende aos três eixos: 

- Atitude cívica individual (Identidade, cidadão, direitos humanos); 

- Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo); 

- Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável, 

globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos). 

Assim, a componente de Cidadania e Desenvolvimento visa contribuir para o desenvolvimento de 

atitudes e comportamentos, de diálogo e de respeito pelos outros, alicerçando modos de estar em sociedade 

que tenham como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e 

da justiça social. 
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4- Educação para a Cidadania no Projeto Educativo da Escola 
 

 O “Plano Estratégico de Educação Para a Cidadania” (PEEPC) 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.  

 Na escola, o PEEPC constitui-se como uma das linhas orientadoras transversal ao Projeto Educativo, 

identificando e priorizando os domínios de CD a trabalhar para cada nível de educação e ensino, no sentido 

de dar cumprimento às metas estabelecidas no Projeto Educativo do Agrupamento (PEA): 

1. Melhorar o sucesso escolar dos alunos proporcionando uma educação de qualidade; 

2. Continuar a valorizar a relação escola-família e o envolvimento dos pais e encarregados de 

educação nas actividades do agrupamento e na vida escolar dos seus educandos; 

3. Promover uma cultura de colaboração e de trabalho em equipa; 

4. Melhorar o comportamento/postura dos alunos dentro e fora de aula; 

5. Promover medidas de integração/inclusão. Valorizar a solidariedade e o voluntariado.  

A concretização das propostas que constam desta estratégia é efectivada através das actividades 

curriculares no âmbito das diferentes disciplinas, com destaque para CD, e para o Plano Anual de 

Atividades, que é inspirado no tema aglutinador, “De Abação para o Mundo”, que conta com as sinergias 

oriundos dos protocolos, das parcerias, dos projectos, dos clubes e de outras actividades extracurriculares 

identificadas no PEA.  

Numa escola que se idealiza, numa perspetiva humanista, como formadora de empatias capazes de 

fomentar a participação dinâmica, responsável e colaborativa de todos, o respeito pelos outros e os valores e 

princípios democráticos dos direitos humanos devem constituir a base da atuação dos seus agentes. Assim, é 

essencial que a escola, atenta às diversidades culturais existentes, dentro e fora dela, fomente a 

formação de cidadãos responsáveis, intervenientes, tolerantes e solidários. Com o objetivo de 

concretizar os princípios da Escola Inclusiva, que estiveram na base das práticas pedagógicas deste 

Agrupamento, procurar-se-á continuar a fomentar o sucesso educativo de todos os alunos, garantindo aos 

que têm necessidades educativas especiais os apoios necessários, adotando as estratégias educativas que 

melhor se adaptem à situação de cada um. 
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5- Natureza da Pedagogia da Educação para a Cidadania 

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

de projeto, afirmando-se uma mais-valia para o trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. Deve ter-se 

em conta que a reduzida carga horária e a periodicidade, pelo que terá que haver grande ponderação na 

seleção das atividades a desenvolver em cada uma das aulas. 

Entre as diversas opções metodológicas, a Cidadania e Desenvolvimento deverá afirma-se na 

consecução de projetos interdisciplinares (Domínios de Autonomia Curricular e outras iniciativas de gestão 

flexível do currículo), os quais devem promover uma dinâmica do trabalho centrada no papel dos alunos 

enquanto autores e interventores dos seus processos educativos, proporcionando-lhes situações de 

aprendizagens significativas. Neste âmbito, propõe-se o desenvolvimento de atividades realizadas através da 

metodologia de trabalho de projeto, valorizando as artes, a ciência, o desporto, as humanidades, as TIC, e o 

trabalho experimental e colaborativo. Projetos através dos quais se devem desenvolver experiências de 

comunicação/expressão em língua portuguesa e línguas estrangeiras, bem como o exercício da cidadania 

ativa. 

Entre as principais etapas do trabalho de projeto salientamos: 

 

  Definição/ Identificação do Problema; 

  Pesquisa; 

  Planificação; 

  Apresentação / Debate dos Resultados; 

  Reflexão/Avaliação sobre o trabalho desenvolvido. 
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6- Organização do Trabalho na Escola 

 

Educação Pré-escolar e 1.º ciclo - Integrada anual e transversalmente no currículo, sob a responsabilidade 

do docente titular de turma. 

2.º e 3.ºciclos - Disciplina autónoma “Cidadania e Desenvolvimento”, sob a responsabilidade de um 

docente. Funciona em regime quinzenal em tempos de 50 minutos. 

 

7- Domínios e Temas a desenvolver em cada ciclo e ano de escolaridade 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

p
ar

a 
to

d
o

s 
o

s 
ci

cl
os

 e
 

ní
ve

is
 d

e 
e

n
si

n
o
 

Direitos Humanos   X   X X   

Igualdade Género    X X  X   

Interculturalidade    X X    X 

Desenvolvimento 
Sustentável 

X X X   X  X  

Educação 
Ambiental 

X X   X   X  

Saúde   X   X   X 

 D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

p
ar

a 
d

o
is

 

ci
cl

o
s 

d
o

 e
n

si
n

o
 b

ás
ic

o
 

Sexualidade      X   X 

Media     X   X  

Instituições e 
Participação 
Democrática 

     X   X 

Literacia Financeira 
e Educação para o 
consumo 

   X    X   

Segurança 
Rodoviária/Risco 

 X   X     

 

D
om

ín
io

s 

O
pc

io
na

is
 

Empreendedorismo          

Mundo do Trabalho          

Segurança, Defesa 
e Paz 

         

Bem‐estar animal          

Voluntariado          

Estatuto Aluno     X  X   
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8 – Parcerias, Projetos e Clubes do Agrupamento passíveis de articular com CD 

Biblioteca Escolar – centro de recursos ao serviço da comunidade com funções informativa, educativa, 

cultural e recreativa. Possui um variado acervo de livros, revistas e jornais, bem como diversos 

equipamentos visuais e informáticos. Entre várias iniciativas, destacam-se o projeto de educação 

intercultural com Cabo Verde, com vista à partilha de experiências pedagógicas, e diversas atividades com 

outros clubes e projetos escolares. 

Desporto Escolar – destinado à promoção do desporto e de competências físicas. 

Robótica – destinado à promoção da ciência e da tecnologia, por intermédio de temas ligados à robótica. 

Ciências – destinado à promoção de atividades experimentais no âmbito das Ciências Naturais e da Físico-

Química. Os clubes de Robótica e de Ciências fazem parte da Rede Nacional de Clubes de Ciência Viva. 

Artes – destinado ao desenvolvimento da criatividade no âmbito das artes visuais: desenho, fotografia, 

pintura, gravura, serigrafia, têxteis. 

Aeromodelismo – destinado à construção de equipamentos de aeromodelismo e utilização de simuladores 

de voo virtual. 

Jardinagem / Horta Pedagógica – destinado ao desenvolvimento de projetos ambientais essencialmente 

com alunos da Educação Especial / Inclusiva. Desenvolve atividades com o Projeto Eco Escolas. 

Música – destinado à promoção, aprendizagem, dinamização e aprofundamento musical (individual e 

coletiva).  

Rádio Escola – destinado a incrementar atividades radiofónicas (divulgação musical e atividades do 

agrupamento). 

Europeu – destinado a promover a cultura e as instituições europeias. 

Eco Escolas – destinado a sensibilizar a preservação e a sustentabilidade ambiental. Desenvolve atividades 

com o Projeto Jardinagem / Horta Pedagógica. 

Trilhos Solidários – destinado a formar equipas de apoio ao desenvolvimento humano, através da 

angariação de alimentos e materiais pedagógicos, em parceria com as juntas de freguesia, os lares de idosos 

(S. Francisco de Calvos e S.ta Estefânia em Guimarães), a Casa da Juventude de Guimarães, as paróquias, o 

comércio e a indústria locais. 
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Jovens Promotores de Saúde – destinado a sensibilizar a comunidade educativa para temas relacionados 

com a educação para a saúde. É dinamizado pelo PESS (Projeto Educativo Saúde e Sexualidade) em 

parceria com a LPCC (Liga Portuguesa Contra o Cancro).  

Parlamento Jovem – destinado a estimular o gosto pela participação cívica e política. É uma iniciativa da 

Assembleia da República. 

Olhares de Abação (Facebook) – destinado a partilhar, divulgar e promover atividades do agrupamento. 

Projeto Educativo Saúde e Sexualidade (PESS) – destinado à comunidade educativa, tem como principal 

objetivo a implementação da Educação Sexual no contexto escolar. Neste âmbito, dinamiza, em parceria 

com a Saúde Escolar e o Serviço de Psicologia e Orientação, o Gabinete de Informação e Apoio ao aluno 

(GIA). Sempre que se justifique ou quando se realizam atividade programadas, o Centro de Saúde de 

Urgeses / Equipa de Saúde Escolar disponibiliza enfermeiras para colaborar com a escola. 

Projeto Erasmus + - destinado a partilhar saberes e experiências com escolas de outros países europeus. 

Projeto Literacia 3 DI – destinado a desenvolver competências na leitura, matemática e ciência. É uma 

iniciativa da Porto Editora para alunos dos 2.º e 3.º ciclos.   

No Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular estão desenvolvidos os objetivos e as iniciativas das 

Parcerias, Projetos e Clubes do Agrupamento. 
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9 - Planificação das atividades letivas/projetos 

Apresenta-se uma sugestão de Modelo Geral de Planificação para as ações a desenvolver no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento: 
 

Cidadania e Desenvolvimento - Modelo Geral de Planificação 

Tema Subtemas (articulação) 
Aprendizagens 

(conhecimentos, capacidades 
e atitudes) 

Atividades 

Ações Estratégicas 
orientadas para o Perfil 

dos alunos 
Gestão do Tempo 

Pré-

definido 

pelo 

Grupo de 

trabalho 

A optar pelo Conselho de 

Turma, de acordo com a 

“Estratégia Nacional de 

Educação para a 

Cidadania”. 

Os subtemas devem estar 

articulados com as 

disciplinas. 

A selecionar pelo 

Conselho de Turma, para 

cada Subtema, de acordo 

com os “Referenciais 

Temáticos da Educação 

para a Cidadania”. 

São ações a selecionar 

pelo Conselho de Turma, 

para cada Subtema, 

orientadas para o “Perfil 

dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória”, 

que podem ser 

selecionadas em: 

 

- Referenciais Temáticos do ME; 

- Escola Virtual; 

- RTP ensina; 

- ……… 

 

Promover estratégias 

que envolvam a 

aquisição de 

conhecimentos, a 

criatividade, 

desenvolvam o 

espírito crítico, a 

autonomia, estimulem 

a participação e a 

colaboração. 

Distribuição 

temporal das 

ações a 

desenvolver. 

    As planificações gerais para cada ano de escolaridade foram apresentadas em 09.09.2021 e seguem, em anexo, a este documento.  
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10 - Avaliação das Aprendizagens dos alunos. 

Domínio 
Ponderação 

Geral 
Itens de avaliação e Descritores 

Ponderação 

Específica 

Áreas de 

Competência Avaliação 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 
e 

C
a

p
a

ci
d

a
d

es
 

 

 

 

60% 

5.º, 6.º, 7.º, 

8.º, 9º 

 

 

 

 

Conhecimento 
- Conhece, compreende e identifica os assuntos apresentados; 

- Mobiliza o conhecimento disciplinar e transdisciplinar sobre os assuntos 

em análise, estabelecendo relações entre os conteúdos e a problemática. 

 

 

20% 

 

A, B, C,  

H, I, J 

Nível 1  

(0-19%) 

 

Nível 2 

 (20-49%) 

 

Nível 3 

(50-69%) 

 

Nível 4 

(70-89%) 

 

Nível 5 

(90-100%) 

Aplicação 
- Revela capacidade de raciocínio na resolução de problemas; 

- Aplica os conhecimentos adquiridos. 

 

20% 
 

Comunicação 
- Expressa-se com correção linguística, utilizando os conceitos da 

disciplina já aprendidos. 

- Comunica, de forma clara e correta, as ideias, opiniões e sentimentos. 

 

20% 
 

A
ti

tu
d

es
 e

 V
a

lo
re

s 

 

40% 

5.º, 6.º, 7.º, 

8.º, 9º 

 

 

Comunicação 
- Participa na aula de forma adequada; 

- Revela respeito pelas opiniões dos colegas. 

 

15%  
 

 

A, B, C, D 

E, F, G, J 

Responsabilidade 
- Demonstra empenho na realização das tarefas; 

- Traz o material necessário e cumpre compromissos. 

 

15%  
 

Autoavaliação 
- Demonstra espírito crítico; 

- Apresenta argumentos para fundamentar tomadas de posição. 

 

10%  
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11 - Avaliação da Estratégia Implementada 

No final do ano letivo, o GRUPO DE TRABALHO (Coordenador da Educação para a Cidadania e os 

docentes que lecionam a disciplina) procede à Avaliação do trabalho desenvolvido, identificando: 

 Potencialidades / aspetos a valorizar; 

 Constrangimentos/ aspetos a melhorar; 

 Resultados da avaliação dos alunos na disciplina autónoma; 

 Pela quantificação da adesão/envolvência dos alunos nos diversos projetos; 

  Inquérito alunos/docentes/não docente e Encarregados de Educação de forma a avaliar o impacto 

das ações desenvolvidas; 

 Necessidades de formação. 

 

Será apresentado um Relatório, da responsabilidade do Coordenador da Educação para a Cidadania do 

Agrupamento, em articulação com o dispositivo de Avaliação Interna, que será submetido à análise do 

Conselho Pedagógico. 

 


