
 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

Educação é a habilidade de escutar quase tudo sem perder o humor ou sua 
autoconfiança. 

Robert Frost 

O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas 
e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. 

Jean Piaget 

A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para 

a vida, é a própria vida. 
John Dewey 
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De acordo com a missão definida no Projeto Educativo do Agrupamento incumbe à 

Escola a prestação de serviço público, que consiste em dotar todos e cada um dos 

cidadãos das competências e conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as 

suas capacidades, integrar-se ativamente na sociedade e dar um contributo para a vida 

económica, social e cultural do país.  

Ainda no mesmo documento são elencados os princípios e valores orientadores, dos 

quais salientamos:  

 Consolidação de uma comunidade educativa com personalidade própria, 

prestigiada e aberta a novas culturas e ao mundo;  

 Promoção do direito de todos à educação, independentemente das capacidades e 

diferenças individuais, combatendo a descriminação.   

 Promoção da igualdade de oportunidades, solidariedade, disponibilidade e 

cooperação.  

 Promover a cidadania, a motivação pelo conhecimento e a diversidade cultural e 

linguística. 

Numa época de diversidade social e cultural crescente e de radicalismos violentos, os 

professores têm como missão preparar os alunos para a vida, para serem cidadãos 

democráticos, participativos e humanistas, no sentido de promover a tolerância e a não 

discriminação. Os documentos do Ministério recentemente publicados, seja o Perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória seja As aprendizagens essenciais, assumem 

com clareza a centralidade do que é educar e do ato de educar num tempo complexo e 

incerto mas que sublinha e enfatiza a necessidade de uma ligação forte e inevitável com a 

vida, e com a preocupação de um desenvolvimento global e harmonioso e que recupere 

“as pessoas que moram nos alunos” (Pinto, 2000). 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. Cabe, assim, à Escola preparar os 

jovens para «empregos que ainda não foram criados, para tecnologias que não foram 

ainda inventadas, para (os ajudar a estar preparados para) resolver problemas que ainda 

não foram antecipados» (Costa et al., 2018). 

 

A complexidade e a acelerada transformação que caracterizam a atualidade conduzem 

à necessidade do desenvolvimento de competências diversas para o exercício da 

cidadania democrática, requerendo um papel preponderante por parte da escola. 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 
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ferramenta vital, porque, como defendia Kant, para se ser verdadeiramente homem não 

basta ser apenas homem, precisamos de Aprender a SER pessoas. 

  

Considerandos 

(Conforme constam no enquadramento das aprendizagens essenciais para a CD) 

 

 A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, construída numa dinâmica 

constante com os espaços físico, social, histórico e cultural, 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. Com 

efeito, os valores da cidadania encontram-se consagrados nos princípios da Lei de Bases 

do Sistema Educativo (Lei n.º46/86 de 14 de outubro), ao estabelecer-se que o sistema 

educativo deverá ser organizado de modo a contribuir para a realização dos alunos, 

através do pleno desenvolvimento da sua personalidade, atitude 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. 

 

Os princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no Perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória 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 Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PA), 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 reduzir a intolerância e os 

preconceitos, bem como de suprimir os radicalismos violentos. 

Operacionalização 
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(Conforme constam no enquadramento das aprendizagens essenciais para a CD) 

 

O modelo proposto de operacionalização prevê três vertentes de desenvolvimento 

desta componente, a saber: 

 Transversalmente na gestão curricular disciplinar e multidisciplinar (toda a 

escolaridade); 

 Especificamente na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (2.º e 3.º ciclo EB); 

 Globalmente em projetos de escola (toda a escolaridade). 

 

No âmbito da CD, consideram-se aprendizagens esperadas por ciclo e por domínios: 

• Conceção de cidadania ativa; 

• Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para 

uma Cultura da Democracia); 

• Identificação de domínios essenciais (ex. Interculturalidade, direitos humanos, 

igualdade de género, sustentabilidade, media, saúde) – em toda a escolaridade. 

Os domínios a desenvolver na componente de CD 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). 

• Direitos Humanos 

• Igualdade de Género 

• Interculturalidade 

• Desenvolvimento Sustentável 

• Educação Ambiental 

• Saúde 

 

2.º Grupo - Trabalhado pelo menos em dois 

ciclos do ensino básico.  

• Sexualidade   

• Media 

• Instituições e participação 

democrática 

• Literacia financeira e 

educação para o consumo 

• Risco 

• Segurança rodoviária 

 

3.ºGrupo- Com aplicação opcional em qualquer 

ano de escolaridade 

• 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
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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 (Figura 1).  

 

 

 

 

Figura 1 Esquema conceptual do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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  No Agrupamento de Escolas de Ílhavo, os diferentes domínios foram priorizados da 

seguinte forma: 

 

Tabela  Priorização dos domínios da Educação para a Cidadania  

 

  O desenvolvimento desta componente deve ser consolidado, de modo que as crianças 

e jovens, ao longo dos diferentes ciclos, experienciem e adquiram competências e 

conhecimentos de cidadania, em várias vertentes. Os referenciais de educação elaborados 

pelo Ministério da Educação, em colaboração com outros organismos e instituições 

públicas e diversos parceiros da sociedade civil, assumem-se como documentos de 

referência para os domínios a desenvolver na  

 

CD, não se constituindo como guias ou programas prescritivos, mas instrumentos que, 

no âmbito da autonomia de cada estabelecimento de ensino, podem ser utilizados e 

Domínios a desenvolver 
1.º 

CEB 
2.º CEB 3.º CEB SEC 

1.º 

grupo 

Direitos humanos   8 ano  

Igualdade de género  6 ano 7 ano  

Interculturalidade  5 ano 7 ano  

Desenvolvimento sustentável     

Educação ambiental     

Saúde   8 ano  

2.º 

grupo 

Sexualidade     

Média  6 ano 7 ano  

Instituições e participação democrática   9 ano  

Literacia financeira e educação para o 

consumo 
  8 ano  

Risco     

Segurança rodoviária     

3.º 

grupo 

Empreendedorismo   9 ano  

Mundo do trabalho     

Segurança, Defesa e paz   9 ano  

Bem estar animal  5 ano   

Voluntariado   9 ano  

 Outros     
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adaptados em função das opções a definir em cada contexto, enquadrando as práticas a 

desenvolver. 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. (…) 

 

Finalidades 

(conforme constam no enquadramento das aprendizagens essenciais para a CD) 

 

(…) A presença mais acentuada da cidadania na educação configura, assim, a intenção 

de assegurar «um conjunto de direitos e deveres que devem ser veiculados na formação 

das crianças e jovens portugueses de modo que no futuro sejam adultos e adultas com 

uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a integração da 

diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e a valorização de valores e conceitos de 

cidadania nacional» (cf. Preâmbulo do Despacho n.º 6172/2016, de 10 de maio). 

A componente de Cidadania e Desenvolvimento visa contribuir para o desenvolvimento 

de atitudes e comportamentos, de diálogo e no 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. 

 

A proposta apresentada tem em conta os seguintes três princípios: 

• Conceção não abstrata de cidadania; 

• Identificação de domínios essenciais em toda a escolaridade; 

• Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para 

uma Cultura da Democracia). 

 

 

Na abordagem da educação para a cidadania propõe-se que se atenda aos três eixos 

que foram recomendados, em 2008, pelo Documento do Fórum Educação para a 

Cidadania: 

• 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. 

 Pretende-se que as abordagens a desenvolver quer nas diferentes áreas curriculares 

disciplinares, quer no âmbito da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento 

se traduzam em: 
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Aprendizagens esperadas Atividades a desenvolver 

Compromisso por parte da comunidade 

escolar no sentido da assunção dos valores da 

cidadania 

Realizar assembleias, fóruns e iniciativas que 

congreguem a participação plural de todos, 

nomeadamente a criação de jornadas com vista à 

implementação de uma comunidade de 

aprendizagem, consubstanciada em sessões 

temáticas. 

Contributo das diversas disciplinas ao nível 

dos conceitos, dos temas programáticos e das 

aprendizagens essenciais 

Potenciar projetos centrados em questões, 

como por exemplo, os Direitos humanos, o 

Desenvolvimento sustentável, a 

Interculturalidade, a Igualdade de género, etc. 

Trabalho em rede com os parceiros 

comunitários 

Realização de aprendizagens contextualizadas 

e o desenvolvimento de competências de 

formação cidadã e participação democrática. 

 

 

 
 
 
  

  A “Whole School Approach” facilita o trabalho colaborativo e o envolvimento de 

“stakeholders” internos e externos: pessoal docente e não docente, estudantes, pais, 

encarregados de educação, agentes da comunidade, entre outros. 

 

 

Pretende-se trazer a comunidade para dentro da escola e levar a escola para fora dos 

seus muros, tornando as aprendizagens mais significativas, eficazes e articuladas com a 

realidade. Assim e para o desenvolvimento da Estratégia de Educação para a Cidadania, 

consideram-se as parcerias estabelecidas com entidades externas à escola, a saber: 

  

 WHOLE SCHOOL APPROACH 
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Instituições do ensino 

superior 

• Universidade de Aveiro  

Instituições da 

comunidade 

• Obra da Criança 

• Lar do Divino Salvador 

• Lares de 3.ª idade 

• Centro Cultural de Ílhavo 

• Coletividades 

 

Órgãos autárquicos • Câmara Municipal 

• Juntas de Freguesia 

 

Serviços públicos de 

âmbito local 

• Bombeiros Voluntários 

• Centro de Saúde 

• Escola Segura 

• Segurança Social 

• CPCJ 

• Casci 

Outras associações 

 

• Associações de Pais 

 

 

Grupos de cidadãos 

organizados 

• Caritas 

• Banco Alimentar 

 

Empresas diversas e outras Instituições 

 

Descritores e indicadores de aprendizagem 

Ser Respeitador da diferença do outro 

- Reconhece e considera opiniões e sentimentos alheios. 

- Desenvolve/organiza ações solidárias. 

. Participativo/colaborador 

- Colabora com outros, apoia terceiros em tarefas. 

-Participa em experiências de intercâmbio cultural, ou de trabalho. na escola ou de 

serviço comunitário e reflete sobre elas, tomando consciência das aprendizagens daí 

decorrentes. 

. Indagador/ Investigador 

- Procura e aprofunda informação. 

. Conhecedor/ reprodutor 

- Evidencia conhecer o tema tratado. 

. Comunicador 

- Expressa opiniões, ideias e factos. 

- Argumenta e debate as suas ideias e as dos outros. 

Criativo 
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Analisa criticamente situações sociais e o seu próprio desempenho 

Metodologia 

A diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na escola deve ser indutora 

à aplicação em experiências reais de participação e de vivência da cidadania, de forma adequada a 

cada nível de educação e de ensino. 

Metodologias pedagógicas ativas utilizando estratégias como: 

 

o Trabalho de Grupo 

o Trabalho de projeto 

o Debates 

o Dramatizações 

o Pesquisa orientada de textos e 

imagens 

o Visionamento de Vídeos, 

documentários e DVDs 

o Presença na escola de membros da 

comunidade e convidados 

o Leitura, análise e discussão de 

documentos de origem diversificada  

o Preenchimento de inquéritos 

o Produção de textos e / ou imagens 

o Palestras e Workshops 

o Visitas 

o Aulas de exterior 

 

Avaliação 

(Conforme estratégia nacional de educação para a Cidadania; setembro 2017) 

(…) A disciplina Cidadania e Desenvolvimento, enquanto disciplina   autónoma, constitui-

se como espaço potenciador da valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do 

Conselho de Turma, sempre que se verifique a interligação curricular com outras 

disciplinas, ao nível das aprendizagens. (…) 

(…) O processo de ensino, aprendizagem e avaliação nesta disciplina deve integrar e 

refletir as competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, desenvolvidas 

e demonstradas por cada aluno e aluna através de evidências. (…) tendo em conta as 

características desta componente, a avaliação deverá ter lugar de forma contínua e 

sistemática, adaptada aos avaliados, às atividades e aos contextos em que ocorre. Assim, 

as formas de recolha de informação deverão ser diversificadas e devem ser utilizadas 

diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, valorizando o desenvolvimento 

atividades. 

 

Aprendizagens esperadas por ciclos e por domínios: 

- conceção de cidadania ativa; 

- identificação de competências essenciais de formação cidadã (competências para uma 
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Cultura da Democracia); 

- identificação de domínios essenciais (ex. Interculturalidade, direitos humanos, igualdade de 

género, sustentabilidade, media, saúde) – em toda a escolaridade. 

 

Instrumentos para operacionalização  da componente  curricular: 

- os referenciais de educação; 

- metodologias de trabalho   projeto; 

- parcerias (com projetos da escola ou extraescola ou com diferentes entidades da 

comunidade mais restrita ou alargada ou até mesmo internacionais; 

- abordagens humanistas. 

Relativamente a indicadores de impacto espera-se verificar uma redução da 

indisciplina, consubstanciada na diminuição de participações e processos disciplinares, 

assim como o aumento do número de alunos inscritos nos clubes existentes no 

Agrupamento e propostos para o quadro de Mérito Social. 

 Ao nível da comunidade, pretende-se que o número de visitantes e participantes nas 

ações dinamizadas reflita o interesse e envolvimento dos mesmos, para além da 

aplicação de um questionário de satisfação a fim de conseguir um feedback mais tangível. 

 A participação dos alunos nos diferentes projetos, para além de constar no certificado 

de conclusão da escolaridade obrigatória, segundo modelo a ser fornecido pela tutela, 

será alvo de registo nas fichas de avaliação periódicas e acompanhará o diploma de 

Mérito Social. 

As boas práticas, nesta área, serão divulgadas na página, redes sociais e newsletter 

mensal do Agrupamento. 


