
 

 

 
 

Relatório Final 2021-22 

Cidadania e 
Desenvolvimento                 

 Julho 2022, Professor Filipe Tavares  



 
ANO LETIVO 2021/ 2022 - AGEILHAVO | Relatório Final Cidadania e Desenvolvimento  

Relatório Final da Cidadania na Escola 2021-22| Coordenador de Cidadania - Professor Filipe Tavares | Pág. 2 
 

 

Índice 
 

Introdução .............................................................................................................................................................................3 

1. Organização, apresentação e monitorização do trabalho no âmbito da EECE .....................................................................4 

2. Apresentação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da CD .............................................................................................5 

3. Articulação da Cidadania com o Plano de Atividades .........................................................................................................7 

4. Atividades Desenvolvidas ...................................................................................................................................................9 

Cidadania no 1.º Ciclo ................................................................................................................................................................9 

Cidadania no 2.º e 3.º Ciclos ....................................................................................................................................................12 

Domínios e temas definidos no princípio do ano letivo ............................................................................................................12 

Cidadania no Ensino Secundário e Profissional ........................................................................................................................20 

Conclusões ........................................................................................................................................................................... 20 

Anexo1 ................................................................................................................................................................................. 21 

Extrato do PAA 2021-22 com Listagem de atividades ..............................................................................................................21 

Anexo2 ................................................................................................................................................................................. 55 

Avaliação da Cidadania  No âmbito das atividades e dinamismos das Turmas ...........................................................................55 

 

  



 
ANO LETIVO 2021/ 2022 - AGEILHAVO | Relatório Final Cidadania e Desenvolvimento  

Relatório Final da Cidadania na Escola 2021-22| Coordenador de Cidadania - Professor Filipe Tavares | Pág. 3 
 

 

 

Introdução 
 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 55/2018, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

(ENEC) veio reforçar a necessidade do “...desenvolvimento de competências para uma cultura de 

democracia e aprendizagens com impacto na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal e 

no relacionamento social e intercultural, através da componente de Cidadania e Desenvolvimento”. 

Deseja-se, segundo o mesmo normativo, “uma escola inclusiva, promotora das melhores aprendizagens 

para todos os alunos” permitindo o desenvolvimento de competências, para o exercício de uma cidadania 

ativa ao longo da vida. Nos princípios orientadores que presidiram à conceção, operacionalização e 

avaliação das aprendizagens do currículo do ensino básico e secundário, assente numa definição 

curricular comum nacional, o referido Decreto-Lei inclui a «...promoção da educação para a cidadania e 

do desenvolvimento pessoal, interpessoal e de intervenção social, ao longo de toda e escolaridade 

obrigatória». Assume, ainda, como finalidade, a oferta a todos os alunos da componente de Cidadania e 

Desenvolvimento (CD).  

A prática da cidadania constitui um processo participado, individual e coletivo, que apela à reflexão e 

à ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. O exercício da cidadania implica, por 

parte de cada indivíduo e daqueles com quem interage, uma tomada de consciência, cuja evolução 

acompanha as dinâmicas de intervenção e transformação social. A cidadania traduz-se numa atitude e 

num comportamento, num modo de estar em sociedade que tem como referência os direitos humanos, 

nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social. 

Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas 

responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e 

no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. 

Deste modo, o nosso agrupamento, seguindo as linhas orientadoras do seu Projeto Educativo1, tem 

presente um conjunto de dinamismos que se interligam e assumem este percurso de uma construção 

ativa de cidadania e que, durante este ano letivo, se pôde desenvolver tendo presente as atividades do 

PAA, os Projetos dinamizados (que envolveram parcerias e estabelecimentos de ensino) bem como o 

trabalho articulado em cada conselho de turma que tentaremos demonstrar: 

  

                                                           
1 Projeto Educativo AGEILHAVO 2020-23 https://www.ageilhavo.edu.pt/sitio/index.php/documentos/5-projeto-educativo-2016-19  

https://www.ageilhavo.edu.pt/sitio/index.php/documentos/5-projeto-educativo-2016-19
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1. Organização, apresentação e monitorização do trabalho no âmbito da EECE  
 

Com o intuito de preparar o ano letivo, no que à Cidadania e Desenvolvimento (CD) dizia respeito, 

realizou-se uma reunião de início de ano letivo com todos os professores a lecionar a CD, articulando 

todas as decisões reflexões com os coordenadores de Diretores de Turma, Ensino Básico, Secundário e 

Cursos Profissionais. A reunião realizou-se via Google Meet e serviu para relembrar os presentes do 

trabalho já desenvolvido no ano letivo anterior e inteirá-los da estratégia da escola e do trabalho a ela 

inerente. Nesse mesmo dia foi enviado, via correio eletrónico, um conjunto de documentos-base com 

orientações para trabalhar a CD e foi criada uma pasta na Drive para partilha de recursos, por parte do 

coordenador a todos os professores envolvidos, nomeadamente também a com a Coordenadora do 1.º 

ciclo. 

Sendo necessário proceder à monitorização periódica do trabalho desenvolvido, no âmbito da CD, 

segundo a nossa EECE, e para evitar uma reunião presencial solicitou-se, via correio eletrónico no final 

do 1.º semestre que os professores de CD e os DT dos Cursos Profissionais (CP) registassem em ata de 

Avaliação final de semestre um balanço do trabalho realizado até ao momento, nomeadamente o nome 

dos projetos e o produto final em mente, as disciplinas envolvidas, as parcerias criadas ou possíveis e os 

constrangimentos sentidos. O coordenador fez o levantamento desses dados e criou um relatório 

semestral que apresentou em Conselho Pedagógico, partilhado com todos os conselheiros e 

posteriormente cedido ao Conselho Geral da Escola. O coordenador aproveitou para reenviar por email 

a todos os DT’s e professores de Cidadania o acesso a documentos, sites, recursos e formação disponível 

on line, bem como alguns esclarecimentos para a implementação da Cidadania na escola.  

A pedido da Direção Geral da Educação (DGE), para dar continuidade ao trabalho de 

acompanhamento da implementação da ENEC consubstanciada no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de 

julho, no qual se configura a componente de Cidadania e Desenvolvimento, o Coordenador da EECE, foi 

convidado pela direção da escola a participar, na Sessão Regional de Coordenadores de Cidadania, 

realizado dia 7 de fevereiro de 2022, na Escola Secundária Emídio Navarro - Viseu. Esta ação pretendia 

criar momentos que possibilitassem a reflexão partilhada, a estruturação de ideias, o debate e a definição 

de novos desafios, por parte das escolas convidadas ali presentes. O Coordenador fez chegar a todos os 

professores de cidadania e aos coordenadores de DT as conclusões deste encontro. Saliento que durante 

o ano sempre que chegava informação de formação no âmbito da cidadania reencaminhou aos 

professores de Cidadania e Dt’s desafiando-os à participação. 
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No final do ano o coordenador disponibilizou um documento partilhado onde cada Diretor de Turma, 

professor de Cidadania e Desenvolvimento e elementos do Conselho de Turma puderam fazer a avaliação 

do trabalho realizado ao longo do ano no âmbito da Cidadania. 

Na implementação da ENEC, desde o princípio do ano o nosso agrupamento criou modos operativos 

de articulação, monitorização e avaliação das atividades e dinamismos que promoviam Eixos de 

Cidadania presentes no PAA. Assim, cada atividade entrada no PAA, se houvesse cabimento, era 

registada a indicação do eixo principal de cidadania trabalhado. O coordenador no final do 1.º semestre 

e no final do ano apresenta no seu relatório a monitorização e conclusões destes dados. É de referir a 

importância da articulação do coordenador de CD com os Coordenadores de Escola, uma vez que houve 

conjunto de iniciativas, projetos que deles nascem e foram implementadas e que vão ao encontro dos 

objetivos da Cidadania na escola. No nosso Agrupamento, destaco a articulação feita com grande 

proximidade com a coordenadora da Escola Básica nomeadamente no acompanhamento dos projetos 

2P+ Amigo e Cadeira Intercultural entre outros. 

Relativamente às escolas do primeiro ciclo, com todo o seu dinamismo na implementação, 

acompanhamento e monitorização das dinâmicas de cidadania, foi articulado com a Coordenadora do 1.º 

Ciclo. 

No Ensino Secundário e Profissional, esta articulação fez-se com as coordenadoras dos DT dos 

respetivos ciclos. 

2. Apresentação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da CD 

Como já foi referido, pretende-se que a Cidadania e Desenvolvimento se assuma como um espaço 

curricular privilegiado para o desenvolvimento de aprendizagens com impactos na atitude cívica 

individual, no relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural. 

No decorrer do ano letivo, os alunos desenvolveram projetos/trabalhos que lhes permitiram adquirir 

algumas competências de cidadania ativa, pondo em prática o anteriormente mencionado. Neste sentido, 

podemos apontar um grande manancial de atividades quer de origem no PAA do agrupamento, quer de 

origem em Projetos Clubes, quer trabalhados em sede de Conselho de Turma e outros dinamismos, como 

por exemplo da Coordenação de estabelecimento, da Rede das Bibliotecas Escolares, Eco-Escolas, 

Erasmus + Local, e destaco o área de EMRC uma vez que grande parte do seu currículo versa sobre 

temas, valores e dinamismos enquadrados pela CD. Não esquecer, porque não menos importante, que 

há um conjunto vasto de atividades nascidas no seio da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Ílhavo; 

nos seus múltiplos dinamismos e outras instituições que foram abraçadas e envolvidas pelo nosso 

agrupamento, das quais saliento: SEMI - Serviço Educativo Municipal de Ílhavo, Biblioteca Municipal, 
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Museu Marítimo, Casa da Cultura, Desporto, Bombeiros Voluntários de Ilhavo, Centro Saúde, GNR, CPCJ 

entre outros. 

Por fim, para a apresentação dos trabalhos e atividades de CD, realçamos ainda as propostas 

nacionais de Cidadania que, enquadradas nas múltiplas atividades do Agrupamento, tiveram provimento 

durante este ano letivo, saliento por exemplo o padlet sobre o 25 de abril que a nossa escola elaborou e 

com o qual participou no Padlet Nacional https://padlet.com/dge7/y73x2pnfg0rq6x51. 

A concluir, mesmo que não de uma forma exaustiva, a apresentação dos trabalhos e atividades de 

Educação para a Cidadania revestiu-se de muitas cores formas e meios:  

Elaboração de trabalhos para apresentação à turma; trabalhos de grupo; PowerPoint; Parlamento de 

Jovens; Elaboração de vídeos; Apresentações orais e trabalhos entre turmas; Elaboração de Cadeiras 

interculturais; Elaboração Cartazes e Marcadores de livros; Elaboração de jogos online (ex. Kahoot); 

Ações de sensibilização; Palestras, Atividades artísticas: plásticas e arte dramática, poesia, leitura e 

escrita de textos e música. 

Não irei descrever aqui em pormenor todas as atividades pois iremos apresentá-las a seguir de uma 

forma mais estruturada. 

 

  

https://padlet.com/dge7/y73x2pnfg0rq6x51
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3. Articulação da Cidadania com o Plano de Atividades 
Das cerca de 232 atividades inscritas no PAA para este ano letivo, podemos observar que as mesmas 

levaram a cabo de uma forma muito direta vários objetivos e domínios da cidadania. 

Envolvimento das Atividades do PAA na Educação para a Cidadania e Desenvolvimento  

Temas / Domínios 

Numero de 

atividades 

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

e longitudinais) | Total 100 

 Direitos Humanos  14 

 Igualdade de Género  2 

 Interculturalidade  26 

 Desenvolvimento Sustentável  25 

 Educação Ambiental  24 

 Saúde  9 

2.º Grupo – Trabalhado, pelo menos, em dois ciclos do ensino básico  (Total) 10 
 Sexualidade    

 Media  4 

 Instituições e participação democrática  4 

 Literacia financeira e educação para o consumo   

 Segurança rodoviária  2 

 Risco    

3.º Grupo - Com aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade  15 
 Empreendedorismo  4 

 Mundo do Trabalho  2 

 Segurança, Defesa e Paz  4 

 Bem-estar animal  4 

 Voluntariado  1 

Outras, de acordo com as necessidades de educação para a cidadania diagnosticadas pela escola e ou 

Atividades com abordagem de vários temas em simultâneo. 69 
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Em anexo, apresenta-se documento com extrato do PAA onde se aferem as atividades, objetivos e o 

Eixo de Cidadania. 

Ao nível transversal, temos projetos que aglutinam e promovem um conjunto muito variado de 

atividades na envolvência ativa e participativa dos nossos alunos, da comunidade educativa bem como 

na envolvência dos nossos parceiros e projetos dos quais queremos destacar os seguintes: 

Prevenção Positiva mais; PP+ EBJFPB 

Cadeira Intercultural que envolveu todos os estabelecimentos de Ensino do Agrupamento e vários 

projetos conexos como por exemplo o Erasmus+ Local. 

A Rede de Bibliotecas, com um manancial de atividades e dinamismos presente em todos os ciclos 

Os Clubes de Desporto Escolar que envolveram um grande conjunto de alunos. 

O Eco-escolas. na sua implementação em cada estabelecimento de ensino, articulado muitas vezes 

com dinamismos da Junta de Freguesia e da CMI. 

Registamos ainda, a coordenação de cada estabelecimento de ensino, estabelecimentos do 1.º Ciclo 

e escola Básica JFPB e ESJCCG onde foi assumindo a liderança de um conjunto de dinamismos que, de 

uma forma muito incisiva, vão ao encontro da construção da cidadania em cada Escola do nosso 

Agrupamento.   
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4. Atividades Desenvolvidas  
 

Iremos de seguida apresentar de uma forma breve alguns dos dinamismos que consideramos 

relevantes ao longo do ano. Deixando uma visão de pormenor, mais à frente, o registo e avaliação feita 

por cada Turma do 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário no Anexo_2. 

 

Cidadania no 1.º Ciclo 
1.º Ciclo - 1º Semestre 

 

A abordagem curricular da Cidadania e Desenvolvimento continuou, no 1.º Ciclo, a ser desenvolvida 

transversalmente em todas as disciplinas, em projetos desenvolvidos ao longo do semestre, bem como 

noutras atividades realizadas a nível de escola. Os docentes trabalharam com os alunos vários temas 

que coincidem com os conteúdos curriculares de Estudo do Meio e integrados na exploração de textos, 

em Português. Outras temáticas de educação para a cidadania são uma realidade nas práticas diárias da 

vida escolar, decorrentes de acontecimentos no dia-a-dia, como gestão de conflitos, intervenção ativa 

com iniciativa de resolução de problemas, entre outras, e na sua articulação com a comunidade. 

As obras literárias e temas trabalhados em Oferta Complementar, foram também propostos no sentido 

de reforçar essas aprendizagens transversais. 

Nas diferentes atividades realizadas procurou-se desenvolver e pôr em prática os valores por que se 

deve pautar a cultura de escola, ser responsável e íntegro, respeitador e respeitar-se a si mesmo, 

sabendo agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações e ponderar as 

ações próprias e alheias em função do bem comum. As atividades desenvolvidas centraram-se nas 

temáticas dos Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Desenvolvimento 

Sustentável/Educação. Destacam-se as seguintes: sessões sobre os Direitos Humanos (principalmente 

direcionadas aos direitos (deveres) das crianças, saúde, interculturalidade (respeito pela diversidade 

humana e cultural), educação ambiental/desenvolvimento sustentável, em contexto de sala de aula ou no 

espaço exterior da escola.  

Neste primeiro semestre realizaram-se atividades propostas pelos professores de acordo com a 

realidade da sua turma, nomeadamente “A cadeira intercultural”, em todas as escolas, “A poluição e 

efeitos na vida na Terra” na EB da Gafanha de Aquém (3.º ano); “Lanchinho Boom” em toda a EB da 

Gafanha de Aquém, projeto “Heróis da Fruta”, na EB de Ílhavo; os projetos “Multiculturalidade toda a 

escola”, “Juntos criamos igualdade e diversidade!”- Giotto és tu (3º Ano)  e Companhia das Emoções 

(dinamizado pela Psicóloga Maria Moniz), na EB da Presa Légua. 



 
ANO LETIVO 2021/ 2022 - AGEILHAVO | Relatório Final Cidadania e Desenvolvimento  

Relatório Final da Cidadania na Escola 2021-22| Coordenador de Cidadania - Professor Filipe Tavares | Pág. 10 
 

Os constrangimentos sentidos têm a ver com a impossibilidade, devido à pandemia, de articular de 

uma forma mais efetiva com os encarregados de educação e comunidade escolar e maior articulação 

entre escolas.  

As atividades referidas contribuíram bastante para o desenvolvimento de competências e capacidades 

dirigidas ao exercício da Cidadania. Promoveram a compreensão, aquisição e aplicação de 

conhecimentos, atitudes e comportamentos, valores de igualdade e justiça, assim como contribuem para 

a formação de alunos mais responsáveis, solidários, autónomos e com espírito crítico e criativo, no sentido 

de os ajudar a preparar para a vida, serem mais participativos e tolerantes.  
 

1.º Ciclo - 2º Semestre 

 

Cidadania e Desenvolvimento, foi trabalhada transversalmente nas diferentes disciplinas, em projetos 

desenvolvidos ao longo do ano, em saídas ao meio, visitas de estudo, assim como noutras atividades 

realizadas a nível de escola.  

Foram abordados temas como: o respeito pela diversidade humana e cultural agindo de acordo com 

os princípios dos direitos humanos; a negociação de solução de conflitos; a capacidade de ser 

interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor; sensibilização para a importância do respeito 

pela igualdade de género, em contexto escolar. 

Nas diferentes atividades realizadas procurou-se desenvolver e pôr em prática os valores por que se 

deve pautar a cultura de escola, ser responsável e íntegro, respeitador e respeitar-se a si mesmo, 

sabendo agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações e ponderar as 

ações próprias e alheias em função do bem comum. Estes valores foram também trabalhados nas obras 

literárias propostas no âmbito da disciplina da Oferta Complementar no sentido de reforçar aprendizagens 

transversais e na dinâmica de Conselho de Cooperação Educativa que acrescenta a tudo isto a 

solidariedade, a cooperação e a empatia.  

Nos diferentes domínios disciplinares, as atividades desenvolvidas centraram-se nas temáticas dos 

Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Desenvolvimento Sustentável/Educação, 

destacando-se as seguintes:  

- Comemoração do dia da Proteção Civil - participação na ação de sensibilização “Nós e os Riscos”, 

dinamizada pelos Serviços de Proteção Civil da CMI. Apesar de ter sido uma ação interessante, foi 

demasiado expositiva e longa e os alunos foram gradualmente perdendo o interesse e a atenção 

necessária. 

- No dia 11 de abril, mês da prevenção dos maus tratos na infância - técnicas da CPCJ foram à escola, 

para sensibilização sobre a prevenção dos maus tratos das crianças e entrega de Laços Azuis, uma vez 

que abril é o mês da prevenção dos maus tratos na infância. Os alunos mostraram-se solidários com as 

crianças vítimas de maus tratos e, por ter sido uma sessão curta, o interesse manteve-se do princípio ao 

fim.  
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- Os segundos anos realizaram uma sessão rodoviária à EMER, aprenderam e vivenciaram as regras 

e cuidados a ter enquanto peões e responsáveis pela condução de um veículo. Os alunos envolveram-

se com muito interesse nesta atividade, retirando aprendizagens. 

- Dia da Liberdade – 25 de abril - Educação para a cidadania democrática), abordados direitos e 

deveres dos alunos; hábitos de participação democrática e prevenção de situações de conflito; 

cumprimento de regras. 

- Unidos pela Paz – Ucrânia - Promover o conhecimento de outras culturas, desenvolver o sentimento 

de solidariedade. Todas as escolas desenvolveram mensagens que colocaram nos gradeamentos das 

escolas, em forma de cartazes, bandeiras, balões, como apelos à PAZ no Mundo e especialmente na 

Ucrânia. Em algumas escolas houve momentos solene que contaram com a presença de pais, Câmara 

Municipal, Junta de Freguesia e Direção do Agrupamento. Noutras ainda, desenvolveram-se projetos de 

pesquisa e investigação sobre a Ucrânia e a cultura do povo – gastronomia, trajes, tradições e língua - e 

promoveram-se ações de solidariedade com o povo ucraniano. 

- A EB da Presa Légua desenvolveu ao longo do ano atividades relacionadas com o projeto da 

Multiculturalidade. Este projeto visava integrar os alunos de outras nacionalidades. Entre muitas 

atividades realizadas o Projeto culminou com a Semana Cultural, onde houve a apresentação da 

gastronomia de diferentes países, canções em diferentes línguas e as danças em que os alunos fizeram 

uma marcha com a bandeira do seu país, com os seus trajes, ao som do hino da sua nacionalidade. 

- Nas escolas da Presa/Légua e Vale de Ílhavo, foi desenvolvido o Projeto dinamizado pela psicóloga 

Maria Moniz intitulado “Companhia das Emoções” – Treino de competências SocioEmocionais. Os alunos 

fizeram diversas atividades com o objetivo de promover um ambiente educativo, onde cada aluno se sinta 

integrado, escutado e valorizado, melhorando o seu desempenho escolar, bem como prevenir e reduzir 

problemas de comportamento e problemas emocionais. Este projeto permitiu aos alunos criarem 

respostas alternativas de resolução de problemas 

As atividades referidas contribuíram bastante para o desenvolvimento de competências e capacidades 

para o exercício da Cidadania. Promoveram a compreensão, aquisição e aplicação de conhecimentos, 

atitudes e comportamentos, valores de igualdade e justiça, assim como contribuem para a formação de 

alunos mais responsáveis, solidários, autónomos e com espírito critico e criativo., no sentido de os ajudar 

a preparar para a vida, serem mais participativos e tolerantes.  

A abordagem da Educação para a Cidadania Desenvolvimento, integrada no currículo, é uma realidade 

nas práticas diárias da vida escolar e na sua articulação com a comunidade, sendo, o balanço muito 

positivo, não havendo dificuldades/constrangimentos a salientar.  

 

A Coordenadora de Departamento 1.º Ciclo 

Conceição Afonso 
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Cidadania no 2.º e 3.º Ciclos 
2.º e 3.º ciclos 

 

Domínios e temas definidos no princípio do ano letivo 
Temas de Cidadania 2021-22 | AGEILHAVO 

5Ano 

• Interculturalidade (diversidade cultural e 

religiosa); 

• Bem-estar animal; 

6Ano 

• Igualdade de Género; 

• Media; 

7ano 

• Igualdade de Género; 

• Interculturalidade (diversidade cultural e 

religiosa); 

• Media; 

 

 

8ano 

• Direitos Humanos (civis e políticos, 

económicos, sociais e culturais e de 

solidariedade); 

• Saúde (promoção da saúde, saúde pública, 

alimentação, exercício físico). 

• Literacia financeira e educação para o 

consumo; 

9ano 

• Instituições e participação democrática. 

• Empreendedorismo (nas suas vertentes 

económica e social); 

• Segurança, Defesa e Paz; 

• Voluntariado; Outras. 

 

De uma forma mais pormenorizada queremos deixar o registo de algumas das atividades e 

dinamismos desenvolvidos e assumidos no envolvimento das várias turmas, mesmo que não de uma 

forma exaustiva, quer de uma forma direta, pelo docente de cidadania quer nos dinamismos transversais 

que qualquer professor do Conselho de Turma seja promotor. Assim além das linhas globais presentes 

no texto infra anexa-se documento Anexo_2 com a informação global dos temas e disciplinas que 

abordaram a Cidadania neste ano letivo: 

 

 

5.º anos 

Este ano letivo, em sede de reunião de professores de cidadania, ficou definido o trabalho dos 

seguintes temas como aglutinadores das aprendizagens para o quinto ano: 

• Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa); 

• Bem-estar animal; 

5B | Cidadania e desenvolvimento – Cumpriram-se as planificações dos temas «Bem-Estar animal» e 

«Interculturalidade», tendo os alunos elaborado trabalhos sobre os vários subtemas. 
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5E | Educação para a Cidadania… uma construção ativa do que é ser Pessoa. 

Descoberta do Eu pessoa enquanto ser vivo rodeado de seres vivos, num planeta cheio de vida. 

Visita à biblioteca para ver a exposição do dia Mundial do animal. 

A importância dos animais no Planeta. Os animais de estimação. 

A BIODIVERSIDADE no nosso planeta. O nosso planeta está cheio de vida. Na água, no ar e na água. 

Animais, plantas e todos os seres vivos vivem interligados, em harmonia e equilíbrio. 

Reflexão sobre a afirmação o ser humano é um animal. 

O ser humano como animal, inserido no nosso planeta devia ser o primeiro a sentir esta ligação, esta 

necessidade de cuidar. E nem sempre o faz. 

O respeito pelos animais começa no nosso coração. Regras para vivermos juntos. Ser Cidadão. 

Os animais sofrem consequências das nossas más opções ao nível individual e ou em sociedade. 

As alterações climáticas que estiveram na ribalta por causa da Conferência das Nações Unidas sobre 

Alterações Climáticas (COP26), cimeira dos dirigentes mundiais, Glasgow, Reino Unido, um de novembro 

de dois mil e vinte e um. 

Conhecer o mundo com toda a sua biodiversidade, constatação das consequências da ação humana 

e a destruição progressiva do planeta. 

Os animais em extinção. O ser humano é responsável pela extinção de mais de cinquenta por cento 

da Biodiversidade no planeta. 

Aceitar como desafio construir a diferença na construção de um futuro mais sustentável. 

Criação de um grafismo de um pinguim imperador, um dos animais em extinção. Construção de três 

pinguins em tamanho real em cartão para configurar um alerta sobre o aquecimento global e a extinção 

de várias espécies a expor mais tarde na Biblioteca. E de um vídeo sobre o aquecimento global e as suas 

consequências, 

Breve espaço dedicado ao Natal. Construção de um coração em Origami que nos desafiou a descobrir 

o sentido do Natal nos dias de hoje e que está presente nas mil e uma tradições que famílias e a sociedade 

evocam na gastronomia, na música, nos contos, no cinema... 

A urgência da paz. A importância da água. Projeção do Vídeo da carta do ano dois mil e setenta. 

Articulação Pedagógica: Cidadania, EMRC e Biblioteca na semana em que se comemora o Dia 

Internacional da Educação Ambiental. 

Dinâmica na Biblioteca: partindo da exposição patente e do vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=ugPJi8kMK8Q  

Video elaborado pela turma  https://youtu.be/UKfgNqrteVI     

Publicação nas redes sociais da escola da divulgação do trabalho 

https://www.facebook.com/ageilhavo/posts/4796723520381815 . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ugPJi8kMK8Q
https://youtu.be/UKfgNqrteVI
https://www.facebook.com/ageilhavo/posts/4796723520381815
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5D | Serviu de mote para a abordagem dos temas da disciplina foram: as eleições como ato de 

liberdade e cidadania; a sessão “Os paradoxos de Alice”, facto que originou a necessidade de ler a obra 

“Alice no País das Maravilhas” e deu origem a profundas discussões sobre a interligação entre os 

paradoxos da Alice e a cidadania, a preservação da natureza e a prevenção dos maus tratos a animais.  

 

5F | A turma trabalhou nomeadamente o tema da Interculturalidade com os alunos – As migrações. Os 

alunos realizaram um trabalho cujo tema é o “Comboio Europeu”, elaboraram uma história sobre uma 

viagem de comboio a um país europeu. Os discentes apresentaram os resultados dos seus trabalhos 

oralmente. Foi também trabalhado o tema “Bem-estar animal”, neste tópico os alunos desenvolveram 

atividades de pesquisa sobre os direitos dos animais, tendo apresentado oralmente o resultado dos seus 

trabalhos. A turma revelou-se empenhada e interessada na realização das tarefas propostas pela 

docente. 

 

6.º Anos: 

6A | Durante o semestre trabalharam a temática «Igualdade de Género» e abordado o tema «Os 

Media». Para desenvolvimento dos temas foram visualizados pequenos excertos de aulas do «Estudo em 

Casa» e outros documentários, seguidos de debate sobre os mesmos. Foram ainda realizadas duas 

Sessões com a EMACE e duas com a Escola Segura, abordando problemáticas como a Gestão de 

Conflitos, o Bullying e a Violência em Meio Escolar.  

 

6B | No que concerne às atividades desenvolvidas nas aulas de cidadania, os alunos começaram por 

fazer uma pesquisa sobre o significado da palavra cidadania e cidadão. Após análise dos resultados, 

passamos a abordar os direitos, deveres e garantias do cidadão português. Os alunos elaboraram 

etiquetas com os direitos e deveres abordados e foi feita uma reflexão, em grupo, sobre a sua importância 

na vida dos cidadãos de um país. Foi colocada na sala de aula a “Árvore dos direitos e deveres dos 

cidadãos”, construída com os trabalhos realizados pelos mesmos.  

Foi ainda abordado o tema "Igualdade de género", iniciado com um "brainstorming" sobre o que os 

alunos sabiam sobre este assunto e, a partir daí, foi desenvolvido em diálogo e através de exemplos o 

que se entende por igualdade de género. O professor procurou ativar conhecimentos adquiridos na 

disciplina de História que explicitam que homens e mulheres nem sempre gozaram dos mesmos direitos 

e oportunidades ao longo da história, assim como ainda hoje se verifica em muitas sociedades, de uma 

forma mais ou menos pronunciada. Identificaram, a partir do visionamento de um pequeno filme, os 

estereótipos de comportamentos atribuídos a homens e mulheres ao longo da história e de alguns que 

ainda hoje prevalecem, em todas as vertentes da vida privada e laboral. Os alunos auscultaram, ainda, 

familiares pertencentes a duas gerações anteriores à sua, avós e pais, sobre as desigualdades neste 

âmbito, verificando-se desta forma as que ainda vão prevalecendo.  
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Após a interrupção do Natal, foi abordado o tema “Direitos Humanos”, com a leitura dos seus artigos 

mais relevantes e o que esteve na origem a assinatura desta declaração por parte de vários países. Foram 

ainda apresentados alguns vídeos relacionados com este tema e feita a análise das situações e países 

em que estes direitos são violados.  

Os alunos têm demonstrado interesse e participam ativamente com exemplos de situações de que vão 

tomando conhecimento pela comunicação social, pela família e nas suas próprias vivências na escola, 

relacionando e mobilizando conhecimentos escolares e extraescolares. 

 

6C | No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento a docente referiu que: "Na disciplina de 

Cidadania foi concluído o tema "Igualdade de género" e abordado o tema "Os Media". Para o 

desenvolvimento dos temas, foram visualizados pequenos excertos de aulas do "Estudo em casa" e 

outros documentários, seguidos de debate sobre os mesmos. Foram ainda realizadas duas sessões com 

a EMACE e duas com a Escola Segura, abordando problemáticas como a gestão de conflitos, o bullying 

e a violência em meio escolar." 

 

6D | Em Cidadania e Desenvolvimento a planificação foi cumprida na íntegra e os alunos mostraram-

se empenhados e participativos. Foram realizadas pesquisas individuais que resultaram em 

apresentações à turma, seguidas de debates sobre os temas apresentados.  

 

6E | Relativamente ao plano anual de atividades, a turma, na disciplina de cidadania e 

desenvolvimento, foi concluído o tema "Igualdade de género" e abordado o tema "Os Media". Para 

desenvolvimento dos temas foram visualizados pequenos excertos de aulas do "Estudo em casa" e outros 

documentários, seguidos de debate sobre os mesmos. Foi ainda realizada uma sessão de intervenção 

no âmbito do ambiente, realizada pela professora estagiária do grupo 230, Inês Gomes, intitulada: “Projeto 

desplastificar”.  

 

6F | Relativamente ao Plano Anual de Atividades, a docente Helena Gonçalves, que leciona Cidadania 

e Desenvolvimento comunicou que lecionou seis aulas de Cidadania desde a avaliação intercalar até ao 

final do primeiro semestre. Promoveu a dinamização de opiniões dos alunos tendo como base um vídeo 

sobre a igualdade salarial e as diferenças salariais entre géneros.  A docente dinamizou as aulas 

promovendo e incentivando a participação dos alunos com vista à promoção do espírito crítico, 

chamando-lhes a atenção para a importância da argumentação e do respeito pelas diversas opiniões. A 

docente fez-lhes ainda notar que o importante é a discussão das ideias e nunca que essa mesma 

discussão tenha como base a diferença de género. A estagiária Inês Gomes, apresentou uma sessão 
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com a mostra de um vídeo sobre "A utilização dos plásticos". Após esta visualização, os alunos 

mantiveram um diálogo profícuo com a professora e a estagiária sobre esta problemática atual. 

 

7.º Anos: 

7A, 7B, 7C | Cidadania e Desenvolvimento: Considera-se que as atividades no âmbito da disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento tiveram um resultado bastante positivo, uma vez que se concebe que foi 

possível promover idoneidades de natureza cognitiva através das atividades de debate e argumentação, 

e outras competências pessoais, sociais e emocionais com as descobertas nos planos sugeridos pelo 

currículo. Neste sentido foi possível sensibilizar os alunos no setor da desigualdade de género e 

ultimamente na esfera da interculturalidade. Nesta última ainda não terminada, prevê-se a execução de 

trabalhos de pesquisa estreitamente acompanhados, nos quais se pretende desenvolver as tão valiosas 

competências de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

 

7D | No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a professora Rita Costa e diretora de 

turma, informou o conselho de turma sobre as atividades realizados pelos alunos com o tema “igualdade 

de género”. A saber: visionamento de alguns vídeos de animação sobre o tema, jogos didáticos e como 

produto final desenvolveram uma banda desenhada com uma história sobre o tema inspirada em casos 

conhecidos pelos alunos. Os alunos revelaram interesse e curiosidade sobre este tema. Os trabalhos vão 

ser expostos, no início de segundo semestre, na Biblioteca Escolar. 

Relativamente ao tema da Interculturalidade, que se iniciou no final deste semestre, prevê-se continuar 

a desenvolver o projeto “Cadeira Intercultural”, trabalhando-se em articulação, em várias disciplinas, 

conforme planificação específica da turma. Como etapas deste DAC salientam-se:  primeira etapa: 

estruturação das temáticas/problema a trabalhar; metodologia a implementar (trabalhos em pequeno 

grupo; segunda etapa: planeamento do trabalho a desenvolver: que tarefas e atividades a realizar; divisão 

das tarefas pelos diversos intervenientes; calendarização. Terceira etapa: execução das tarefas e 

realização das atividades, envolvendo as diferentes disciplinas. Quarta etapa: apresentação dos 

resultados/produtos à comunidade escolar. 

Este projeto conta com o apoio da Associação de Pais da EBJFPB e da ESJCCG, bem como da Junta 

de Freguesia e envolve alunos do pré-escolar ao nono ano de escolaridade. 

 

7F | Relativamente à disciplina de cidadania e desenvolvimento, foram abordados vários textos sobre 

“Igualdade de género” e “Direitos Humanos”, promovendo a simulação de situações e a pesquisa sobre 

diferentes temáticas 

 

8.º Anos: 

A docente de Cidadania e Desenvolvimento procedeu à avaliação das atividades desenvolvidas: 
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“A turma iniciou o primeiro semestre com o tema dos “Direitos Humanos” onde foram levadas a cabo 

diversas atividades com o intuito de promover um maior conhecimento e entendimento deste tema. 

Deste modo iniciou-se o tema com a realização de uma atividade diagnóstico, de seguida os alunos 

tiveram a oportunidade de visualizar, na íntegra, o filme “A Ganha-Pão” e de preencher um guião de 

exploração do filme e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, versão abreviada da Amnistia 

Internacional.  

Ainda neste tema, e com o intuito de partilharem com a comunidade escolar, os alunos, por grupos, 

criaram/apresentaram um anúncio para TV/Internet ou redes sociais, de um a três minutos, onde 

publicitaram/sensibilizaram um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por fim 

partilharam o seu trabalho num “mural virtual”, comum a todas as turmas, divulgado no dia dez de 

dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. 

A turma do oitavo ano D, na área disciplinar Cidadania e Desenvolvimento iniciou o primeiro 

semestre com o tema dos “Direitos Humanos” onde foram levadas a cabo diversas atividades com o 

intuito de promover um maior conhecimento e entendimento deste tema. Deste modo iniciou-se o tema 

com a realização de uma atividade diagnóstico, de seguida os alunos tiveram a oportunidade de 

visualizar, na integra, o filme “A Ganha-Pão” e de preencher um guião de exploração do filme e da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, versão abreviada da Amnistia Internacional. Ainda neste 

tema, e com o intuito de partilharem com a comunidade escolar, os alunos, por grupos, 

criaram/apresentaram um anúncio para TV/Internet ou redes sociais, de 1 a 3 minutos, onde 

publicitaram/sensibilizaram um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por fim 

partilharam o seu trabalho num “mural virtual”, comum a todas as turmas, divulgado dia dez de 

dezembro, dia Internacional dos Direitos Humanos. Ainda no primeiro semestre se iniciou o tema 

Saúde com uma atividade de diagnóstico. Os alunos da turma tiveram, também, oportunidade de 

realizar uma dinâmica/atividade “rol-play” denominada de “Panela-de-Pressão”, onde os mesmos, por 

grupos, foram alternando os papéis de pressionado e opressor perante diversos cenários de atos 

ilícitos ou perigosos. No final foi realizado um debate onde todos tiveram oportunidade de expressar 

os seus sentimentos/opiniões e conclusões. Também no tema Saúde, subtema “Violência no Namoro”, 

foi proposto aos alunos uma outra atividade, a culminar no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, a 

criação de crachás “Corações” em cartão com mensagens alusivas ao tema “Não à Violência no 

Namoro” a distribuir pela comunidade educativa. De referir, ainda, que neste primeiro semestre os 

alunos do oitavo ano D, participaram num encontro com o deputado da Assembleia da República Rui 

Cruz, numa sessão do Parlamento dos Jovens, no dia dezassete de dezembro. Também, como 

resposta ao Desafio da Associação de Estudantes para este tempo de Natal, e em colaboração com a 

professora de Educação Visual, foi elaborada uma Coroa de Natal com materiais reciclados 

/reutilizados para pendurar na porta da sala de aula. 
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9.º Anos 

9C e D | O docente Filipe Tavares, assume as turmas C e D de cidadania regista em jeito de roteiro os 

caminhos traçados ao longo deste semestre:  

O desafio inicial foi perceber que as coisas essenciais são muitas vezes invisíveis, como por exemplo 

o amor, as palavras, o olhar! Sentir que somos ser vivos e somos pessoas que vivem em grupo 

existencialmente.  

À descoberta da Cidadania: uma construção ativa do nosso mundo. Eu sou cidadão, e sou deste 

mundo porquê….  

Colocar os nossos alunos a refletir e a dar razões porque são deste mundo e porque fazem parte dele. 

Descobrimos que Instituições democráticas nascem do empenho de cada um na construção do bem 

comum.  

Da Monarquia à Democracia. Dificuldades e perigos de cada um destes estilos de governação.  

Pequenos apontamentos históricos, sociais e políticos.   

O que está por detrás da democracia: os partidos políticos. O que são e para que servem….  

Construímos em sala de aula algumas dinâmicas que expuseram o bom e o mau da democracia. 

Valores da Democracia: A Diversidade e a Participação a Liberdade, a Igualdade e Fraternidade como os 

ideias da Revolução Francesa que estão na base da constituição da democracia moderna. Pequena 

aferição de conhecimentos sobre o poder político: sou cidadão! O que é a política? Vários estilos de Poder 

político ao longo da história. O que é a Democracia? Mais valias ou vantagens da sua implementação. 

Críticas ao nosso sistema político? Quais os objetivos que a democracia tenta alcançar?  

Envolvimento da turma na reflexão das questões essenciais à vida. O que está a acontecer na Europa: 

Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), cimeira dos dirigentes mundiais, 

Glasgow, Reino Unido, 1 de novembro de 2021, Alterações climáticas.   

Conhecer o mundo com toda a sua biodiversidade. A ação humana e a destruição progressiva do 

planeta. Glasgow - COP26 - Alterações climáticas. Como nos podemos envolver e fazer a diferença na 

construção do futuro.  

O que a Europa está a fazer para resolver esta situação?  

https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/climate-change/#    

Manifestações dos Jovens....  

https://www.publico.pt/2021/10/22/p3/fotogaleria/um-pouco-por-todo-o-mundo-a-greve-climatica-em-imagens-406985    

A Democracia e a liberdade económica. O fenómeno da BlackFriday. O consumo e a produção como 

uma necessidade que esgota o sentido e realização do ser humano no trabalho.  

Um grão de areia na engrenagem.  

https://www.rtp.pt/play/p9151/le-grain-de-sable-dans-la-machine    

visionamento e debate do documentário;.no ar ficaram um conjunto de afirmações e interrogações: 

https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/climate-change/
https://www.publico.pt/2021/10/22/p3/fotogaleria/um-pouco-por-todo-o-mundo-a-greve-climatica-em-imagens-406985
https://www.rtp.pt/play/p9151/le-grain-de-sable-dans-la-machine


 
ANO LETIVO 2021/ 2022 - AGEILHAVO | Relatório Final Cidadania e Desenvolvimento  

Relatório Final da Cidadania na Escola 2021-22| Coordenador de Cidadania - Professor Filipe Tavares | Pág. 19 
 

Quais as fragilidades que são apontadas e que este vírus coloca em realce?  

“Se estão preocupados com a situação atual daqui a dez anos será muito pior.”  

“O que fazemos à natureza vai rebentar na nossa cara?”  

“O capitalismo é um sistema de uma força criadora de ilusões. Promete um progresso e um 

crescimento permanente, prosperidade; mas ao mesmo tempo, faz com que não vejamos as 

consequências.”  

Será possível reverter a catástrofe iminente? Sim, "Temos armas poderosíssimas, o Amor, o Humor, 

a Criatividade... Precisamos do envolvimento de todos, eu, a minha família, os meus vizinhos, a minha 

cidade... o meu país!"  

Participação no desafio de construir uma coroa de natal: Espaço de partilha. Breve espaço dedicado 

ao Natal. Construção de um coração em Origami que nos desafiou a descobrir o sentido do natal nos dias 

de hoje e que está presente nas mil e uma tradições das nossas famílias e que de uma forma global toda 

a sociedade vai evocando: na gastronomia, na música, nos contos, no cinema...  

Evocação da paz. Ano novo vida nova. O tempo e a sua Importância. A Paz como tempo e condição 

à existência da felicidade Humana.   

Olhar para o trabalho realizado e percurso feito colocando os nossos alunos a avaliar, a auto e hetero 

avaliar.  

SPO - 9.º ano…e depois? Orientação Vocacional. Articulação com o serviço de SPO do Agrupamento, 

psicóloga Maria João Galvão.  

Foi um semestre rico ao nível de propostas de reflexão e que teve um envolvimento ativo e partilhado 

da turma, mesmo que muitas vezes não se vissem objetivamente grandes conquistas, a semente está 

lançada, ao semeador se sonhos resta esperar o seu germinar e crescer, cuidando sempre.  

Ainda no que respeita ao trabalho Cidadania a docente de Francês refere que durante este semestre 

a turma trabalhou os seguintes temas; Cooperação Internacional e Voluntariado; Meio Ambiente 

(Preservação e sustentabilidade), Poluição, ecologia, catástrofes naturais, espécies em vias de extinção). 

Ao nível comportamental - É importante que os meninos melhorem no que respeita à pontualidade 

(especialmente à segunda-feira, à tarde) e consequente disposição para trabalhar; realização de 

trabalhos, empenho e estudo.  

 

9B e E | A docente Vera Ladeira referiu que “na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento a turma 

continuou o tema das Instituições e Participação Democrática com debate sobre ser cidadão e exercer a 

cidadania e o respeito pelos Direitos Humanos. Também construíram uma Coroa de Natal com materiais 

reciclados para ornamentação do espaço escolar. Neste momento estão a receber informações sobre a 

Orientação Vocacional, dadas pelo SPO (Serviço de Psicologia Orientação da Escola) tais como: cursos 



 
ANO LETIVO 2021/ 2022 - AGEILHAVO | Relatório Final Cidadania e Desenvolvimento  

Relatório Final da Cidadania na Escola 2021-22| Coordenador de Cidadania - Professor Filipe Tavares | Pág. 20 
 

de prosseguimento de estudos e profissionais, testemunhos de profissionais de diversas áreas e sites 

úteis de pesquisa com o acesso a escolas profissionais, superiores ou Universidades.”  

 

9A | Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento continuaram a ser tratados alguns assuntos de 

caracter comportamental, no que diz respeito ao cumprimento de regras de sala de aula, respeito pela 

diferença e solidariedade. Foram também elaborados marcadores com os Direitos Humanos e 

construíram uma Coroa de Natal da turma, com materiais reciclados, que fez parte de uma exposição 

coletiva no Bloco E da Escola 

Neste momento estão a receber informações sobre a Orientação Vocacional, dadas pelos Serviços de 

Psicologia Orientação da Escola tais como: cursos de prosseguimento de estudos e profissionais, 

testemunhos de profissionais de diversas áreas e sites úteis de pesquisa com o acesso a escolas 

profissionais, superiores ou Universidades 

 

Cidadania no Ensino Secundário e Profissional 
Ensino Secundário:  

No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento os temas foram tratados transversalmente pelas diferentes 

disciplinas, de acordo com o seu plano disciplinar.  

Na disciplina de Filosofia foi abordado o tema "Direitos Humanos", no qual os alunos procederam a 

uma reflexão da importância da Amnistia Internacional na defesa dos direitos humanos. Posteriormente, 

todos os alunos da turma participaram na comemoração da DUDH, no dia dez de dezembro, com a 

interpretação da música "Heal the world”.  

Os alunos trabalham em grupo no projeto Pedagógico “Direitos da Mulheres: O que é que a Escola 

tem a ver com isso?” que promove uma consciência crítica quanto às responsabilidades do Estado e aos 

direitos de cidadania. Os subtemas de cada grupo permitem espaços de diálogo neste projeto, em que 

os alunos revelam grande entusiasmo e empenho. 

A docente de História A referiu que foi evocado o Dia Internacional dos Direitos Humanos e, na última 

aula, o Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto. A professora de História B referiu que 

os alunos participaram na exposição "Memória do Holocausto", no Bloco B, no dia vinte e sete de janeiro 

de dois mil e vinte e dois, tendo a nossa aluna Sofia Mykhaylovska, número sete, turma C dois, 

testemunhado a prisão de seu bisavô num campo de concentração, dado que a aluna é descendente de 

família ucraniana. A docente de Economia, referiu que os alunos realizaram as atividades previstas, 

subjacentes ao tema Consumo Sustentável. 

 

Conclusões 
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A escola, no âmbito da sua autonomia, é responsável pela monitorização e avaliação da sua Estratégia 

de Educação para a Cidadania, definindo a metodologia a aplicar e os indicadores de impacto 

nomeadamente na cultura escolar, na liderança da gestão escolar e na relação com a comunidade. No 

mesmo documento é referido que o Coordenador/a da Estratégia de Educação para a Cidadania na 

Escola apresentará um relatório anual que deve incluir as necessidades de formação contínua de 

docentes neste domínio. Nesta sequência apresenta-se este documento de avaliação e análise do 

trabalho desenvolvido ao longo do ano, no âmbito da CD. 

A Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania desafia-nos a ver nos dinamismos inerentes à 

Cidadania, que estes devem estar embutida na própria cultura de escola – assente numa lógica de 

participação e de corresponsabilização e deve assumir como desígnios: o desenvolver competências 

pessoais e sociais; promover pensamento crítico; o desenvolver competências de participação ativa e 

desenvolver conhecimentos em áreas não formais. Pelo que podemos verificar nas evidências destes 

dois anexos, houve um largo conjunto de trabalhos/projetos desenvolvidos que na sua planificação e 

monitorização nos levam ao encontro da Cidadania. 

De uma forma muito próxima conseguimos aferir através das avaliações das atividades; da avaliação 

da área de CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO nas demais turmas que os alunos envolvidos atingiram, de 

modo geral, os objetivos com motivação e qualidade. 

Realço aqui o número de atividades promovidas que têm na sua essência objetivos de cidadania e, de 

uma forma muito especial, este ano, a concretização do projeto das Cadeiras interculturais e suas ligações 

conexas a outros projetos e áreas de trabalho e intervenção que foram marcados por uma excelência 

artística que as mais de 100 cadeiras interculturais construídas no nosso agrupamento testemunham, 

alcançando e superando um conjunto de competências de cidadania na sua conceção, projeção, 

construção e exposição.  

A pedagogia de Educação para a Cidadania assentou numa lógica de participação e 

corresponsabilização entre todos os intervenientes da comunidade educativa, concretamente ao nível de 

do ensino do 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário. No respeito pela sua autonomia, a escola pensou esta 

componente numa perspetiva de valorização do currículo ao longo do percurso educativo dos alunos, 

com especial foco na capitalização das experiências e projetos da escola, nomeadamente com parceiros 

locais e não só, aumentando a responsabilidade e envolvimento dos alunos na organização, ação e 

tomadas de decisão da escola, dando autonomia a práticas pedagógicas mais participativas, criativas e 

dinâmicas. Tratou-se de desenvolver práticas sustentadas no tempo e não de meras intervenções 

pontuais. 

O Coordenador de Cidadania e Desenvolvimento 

Filipe Tavares 
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Anexo1 
 

 

Extrato do PAA 2021-22 com Listagem de atividades  
por ordem de atividade com indicação do Eixo e Tema de Cidadania. 
 

Atividade: 001   Calendário |2.º Semestre |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Estação Científica de ílhavo: Produção de biodiesel. Objetivos:  Unidade temática 2 - Combustíveis, energia e ambiente. 2.2-De 

onde vem a energia dos combustíveis. Produção de um biodiesel a partir de 
óleos alimentares queimados. 

 

Professores Dinamizadores:  Luiza Valério e Isabel Ramos  
Destinatários: 12ºA e 12ºB 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 002   Calendário |2.º Semestre |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Sede do Agrupamento (anfiteatro da escola secundária) Objetivos:  Palestra "Não lixes!". Movimento cívico e ambientalista. 

Palestra e debate sobre a problemática da poluição, iniciativas e sensibilização 
para o problema da poluição (plásticos). Unidade temática 3 - Plásticos, vidros 
e novos materiais. 

 

Professores Dinamizadores:  Luiza Valério  
Destinatários: 12ºA e 12ºB 8ºB e 8ºE 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 003   Calendário |1-º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Visita ao Centro de Religiosidade Marítima, Ilhavo  
https://museumaritimo.cm-ilhavo.pt/pages/456 

Objetivos:  Procura do sentido da vida 

Remontar às origens do povo Ílhavense 
O valor da Fé das gentes para ultrapassar as dificuldades e ir mais longe 

 

Professores Dinamizadores:  Filipe Tavares  
Destinatários: alunos EMRC secundário máximo 10 alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 004   Calendário |1-º Semestre |DEP: CSH | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Caminhada Solidária Pela Vida | 23 de out 2021| Sábado 
| Organização: ADAV 

Objetivos:  Promover atitudes de promoção pela Vida Humana 

Construir ativamente a solidade com a vida que se encontra em situações de 
fragilidade 
Promover a reflexão pelos DH, nomeadamente pela Dignidade da Vida 
Humana. 
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Professores Dinamizadores:  Diocese de Aveiro 
ADAV  
Filipe Tavares EMRC e Cidadania  
Destinatários: Convite a reflexão sobre o valor da Vida e à participação a toda 
a comunidade educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 005   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

XIX Interescolas diocesano de EMRC (#3)         
3 de maio de 2022  Vilarinho do Bairro 
 

Objetivos:  Promover o são convívio entre os alunos de EMRC. 

Criar e envolver em solidariedade os nossos alunos em causas nobres. 
criar com arte uma participação social em causas de cidadania mais local 

 

Professores Dinamizadores:  Diocese de Aveiro 
Filipe Tavares  
Destinatários: Alunos EMRC Básico e secundário 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Paz 3G 

 

Atividade: 006   Calendário |1-º Semestre |DEP: CSH | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Semana Nacional da Educação Cristã        17 a 24 de 
outubro de 2021  
Tema: “Sinodalidade, o caminho da Igreja no terceiro 
milénio”. 
 

Objetivos:  Promover a reflexão sobre o vivermos juntos no nosso planeta. 

Consciencializar os nossos alunos que precisamos uns dos outros para viver 
Construir uma cidadania ativa na justiça e na dignidade. 

 

Professores Dinamizadores:  SNEC 
Filipe Tavares  
Destinatários: Alunos EMRC Básico e secundário 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 007   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

XI Encontro Nacional de EMRC do Ensino Secundário #2 
22 e 23 de abril 2022 Organiza: SNEC Local: Guimarães  
 

Objetivos:  Promover o são convívio entre os alunos de EMRC. 

Criar e envolver em solidariedade os nossos alunos em causas nobres. 
criar com arte uma participação social em causas de cidadania mais local 

 

Professores Dinamizadores:  SNEC 
Filipe Tavares  
Destinatários: alunos EMRC secundário máximo 10 alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 008   Calendário |1-º Semestre |DEP: CSH | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

LIVE IT Viver a cáritas na Escola. 
"Uma só Família, Alimento para todos" 
Sugestão de contos do PNL sobre 
a Paz e a Fraternidade. 

Objetivos:  REFLETE sobre as causas das guerras, conflitos, desastres 

naturais, pobreza e desigualdade. 
PROPORCIONAR um dia de partilha, testemunho do que é a Cáritas e de como 
promovemos a Paz na tua cidade,   
Construção de uma família humana. 

 

Professores Dinamizadores:  Filipe Tavares 
Cáritas  
Destinatários: Alunos de EMRC e CIdadania 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Voluntariado 3G 

 

Atividade: 009   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

XX Interescolas Nacional de Alunos de EMRC do 1º ciclo. 
(#2)        27 de maio de 2021 Local: Fátima 
Organiza: SNEC 
 

Objetivos:  Promover o são convívio entre os alunos de EMRC. 

Criar e envolver em solidariedade os nossos alunos em causas nobres. 
criar com arte uma participação social em causas de cidadania. 

 

Professores Dinamizadores:  Prof Filipe Tavares 
DPE Diocese de Aveiro  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Paz 3G 

 

Atividade: 010   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Viagem de descoberta da espiritualidade e da alegria a 
Taizé (#1) 

Objetivos:  Proporcionar uma expericencia única de vida 

Rever, Sonhar, construir um futuro com sentido 
 

Professores Dinamizadores:  Prof Filipe Tavares 
DPE Diocese de Aveiro  
Destinatários: Alunos EMRC Secundário 4-6 alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 
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Atividade: 011   Calendário |2.º Semestre |DEP: DMCE | Escola: EBJFPB | 
 

Canguru Matemático Objetivos:  Permitir aos alunos o contacto com provas de Matemática, 

propostas por entidades externas. 
 

Professores Dinamizadores:  Clara Rodrigues e docentes do Grupo 230  
Destinatários: Alunos do 5º e 6º anos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 013   Calendário |1-º Semestre |DEP: MCE | Escola: EBJFPB | 
 

Dia Mundial da Alimentação. Objetivos:  Promover junto dos alunos hábitos de uma alimentação 

saudável. 
 

Professores Dinamizadores:  Clara Rodrigues e docentes do Grupo 230  
Destinatários: comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Saúde 

 

Atividade: 014   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Línguas | Escola: EBJFPB | 
 

Sessões semanais de "Filosofia para Crianças e Jovens" Objetivos:  Incentivar o gosto pelo ato de pensar, desenvolvendo 

habilidades para tal; Reconhecer a importância do questionamento; 
Reconhecer que o conhecimento é manifestamente infinito;; 

 

Professores Dinamizadores:  Iolanda Redondo  
Destinatários: Turma do 7º E 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 015   Calendário |1-º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Um professor...um sorriso! Objetivos:  Reconhecer o valor e a importância do professor; valorizar os 

afetos na função docente 
 

Professores Dinamizadores:  Fátima Marques  
Destinatários: Professores 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 016   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Línguas | Escola: EBI-Ilhavo | 
 

Clube de Jogos_LGP- sessão semanais Objetivos:  Sensibilizar e familiarizar os alunos ouvintes para a importância 

da LGP, aprendendo vocabulário em LGP, de modo a facilitar a comunicação 
diária com os seus pares surdos. Consciencializar os alunos para outras 
questões relacioandas com a surdez.  Promove 

 

Professores Dinamizadores:  Rute Rodrigues  
Destinatários: Alunos do 1ºciclo 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 017   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Línguas | Escola: EBJFPB | 
 

Clube de LGP 2ºciclo Objetivos:  Sensibilizar e familiarizar os alunos ouvintes para a importância 

da LGP, de modo a facilitar a comunicação diária com os seus pares surdos. 
Consciencializar os alunos para outras questões relacioandas com a surdez. 
Aprender vocabulário em LGP que lhes pe 

 

Professores Dinamizadores:  Ana Catarina Dinis  
Destinatários: Alunos do 5º e 6º anos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 018   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Línguas | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Clube de LGP8ºB Objetivos:  Sensibilizar e familiarizar os alunos ouvintes para a importância 

da LGP, aprendendo vocabulário em LGP, de modo a facilitar a comunicação 
diária com os seus pares surdos. Consciencializar os alunos para outras 
questões relacioandas com a surdez.  Promove 

 

Professores Dinamizadores:  Andreia Vreia  
Destinatários: Alunos da turma 8ºB 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 019   Calendário |2.º Semestre |DEP: Línguas | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Comemoração da "Chandeleur" com confeção e venda 
de crêpes. 

Objetivos:  Sensibilizar para o estudo da língua e cultura francesas. 
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Professores Dinamizadores:  Maria Barreirinha; Elsa Teiga; Elisabete Lopes; 
Teresa Madaíl  
Destinatários: Toda a comunidade escolar. 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 020   Calendário |2.º Semestre |DEP: Línguas | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Torneio de pétanque Objetivos:  Sensibilizar para o estudo da língua e cultura francesas. 

 

Professores Dinamizadores:  Maria Barreirinha; Elsa Teiga; Elisabete Lopes; 
Teresa Madaíl  
Destinatários: Ensino básico 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 021   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Línguas | Escola: EBJFPB | 
 

Exposição de textos produzidos em sala de aula Objetivos:  Promover o gosto pela escrita 

 

Professores Dinamizadores:  Professoras de Português do 5º ano.  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 022   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Línguas | Escola: EBJFPB | 
 

Projeto de leitura  em sala de aula;leitura autónoma de 
livros escolhidos pelos alunos 

Objetivos:  Promover o gosto pela leitura, despertar a criatividade, 

enriquecer o vocabulário 
 

Professores Dinamizadores:  Professoras de Português do 5º ano.  
Destinatários: Alunos das turmas envolvidas. 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 023   Calendário |2.º Semestre |DEP: Línguas | Escola: EBJFPB | 
 

Concurso  "Português + e melhor". Prestação de provas  
tendo por base os conhecimentos adquiridos na 
disciplina. 

Objetivos:  Promover o convívio entre turmas; despertar o gosto pela 

disciplina; consolidar conhecimentos. 

 

Professores Dinamizadores:  Professoras de Português do 5º ano.  
Destinatários: Comunidade  educativa. 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 024   Calendário |Ao longo do ano |DEP: 1.º Ciclo | Escola: EBI-Ilhavo | 
 

Formação de LGP a  pais -online Objetivos:  A formação pretende sensibilizar e familiarizar o agregado 

familiar dos alunos surdos do Agrupamento de Escolas de Ílhavo, para a 
importância da Língua Gestual Portuguesa de modo a facilitar a comunicação 
no dia-a-dia, 

 

Professores Dinamizadores:  Ana Catarina Dinis  
Destinatários: Pais dos alunos Surdos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 025   Calendário |Ao longo do ano |DEP: 1.º Ciclo | Escola: EBNSP - Pranto | 
 

Desenvolver a agricultura biológica (sementeiras, 
plantações, fertilização natural do solo (com borras de 
café), regas e colheitas) 

Objetivos:  Sensibilizar e educar para estilos de vida mais amigos do 

ambiente e adotar atitudes e procedimentos que contribuam para uma 
sociedade mais desenvolvida, sustentáve e equilibrada em termos ambientais;l 

 

Professores Dinamizadores:  Clara Silveira  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 026   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Projetos | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Projeto Erasmus Locall Objetivos:  Sensibilizar para a paisagem linguística envolvente enquanto 

meio de acesso ao conhecimento; Produzir materiais didáticos com base nas 
paisagens linguísticas; promover a diversidade linguística e cultural 

 

Professores Dinamizadores:  professores do CT do 9º C  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
  

 

Atividade: 027   Calendário |2.º Semestre |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
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Visita de estudo / aula de campo Objetivos:  - aula de campo para observação de formações de rochas 

plutónicas e metamórficas - observação de registos fósseis e eventos 
geohistóricos relacionados. - cumprimento de objetivos curriculares de BG 

 

Professores Dinamizadores:  Fátima Seabra Eduardo Monteiro  
Destinatários: alunos do 11º ano de BG 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 028   Calendário |2.º Semestre |DEP: MCE | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Feira de minerais e fósseis Objetivos:  - proporcionar a aquisição de amostras de minerais e 

fósseis,iniciadoras de eventuais coleções particulares - contactar com um 
especialista em geologia e em coleções geológicas - observar grande número 
de espécies minerais e grande geodiversidade. 

 

Professores Dinamizadores:  docentes do grupo 520  
Destinatários: comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 029   Calendário |1-º Semestre |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Os alunos saem da escola nos últimos 2 tempos da 
manhã (aula de Física). Almoçam em Aveiro e regressam 
logo a seguir. 

Objetivos:  Percecionar o que as empresas tecnológicas de Aveiro têm para 

oferecer no mercado de trabalho e a nível de investigação. Visualizar a 
importância da tecnologia na inovação e no desenvolvimento económico e na 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

 

Professores Dinamizadores:  Isabel Ramos  
Destinatários: Alunos do 12º A e B que frequentam a disciplina de Física 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Empreendedorismo 3G 

 

Atividade: 030   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Expressões | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Exposições/instalações artísticas temporárias de 
trabalhos de alunos 

Objetivos:  Desenvolver o sentido artístico e estético; Motivar para a 

disciplina 
 

Professores Dinamizadores:  Docentes de EV, TEA e ET  
Destinatários: comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 031   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Projetos | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia ecoescolas e conselhos eco escolas Objetivos:  celebração do projeto eco escolas que culmina as atividades 

realizadas ao longo do ano com o hastear da Bandeira Verde e presença das 
autarquias parceiras (CMI e JFSS).   - ponto de situação do projeto e 
planificação das atividades (conselhos ecoescolas) 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa ecoescolas  
Destinatários: comunidade educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 032   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Expressões | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Visitas e/ou participação a espaços/exposições/eventos 
temporários  exteriores à escola 

Objetivos:  Desenvolver o sentido estético e criativo 

 

Professores Dinamizadores:  Professores ADAT  
Destinatários: alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 033   Calendário |1-º Semestre |DEP: Expressões | Escola: EBJFPB | 
 

Comemoração do dia Mundial da Música Objetivos:  Promover momentos musicais na escola; sensibilizar para a 

expressão musical 
 

Professores Dinamizadores:  Celeste Heleno, BE, coordenação EBJFPB  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 034   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Expressões | Escola: EBJFPB | 
 

Momentos Musicais Objetivos:  Promover momentos musicais na escola; sensibilizar para a 

expressão musical 
 

Professores Dinamizadores:  Prof EM, Coord ADAT  
Destinatários: comunidade educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 
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Atividade: 035   Calendário |2.º Semestre |DEP: Expressões | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Cadeira Intercultural Objetivos:  Incutir sensibilidade artística; fomentar a criatividade 

 

Professores Dinamizadores:  Susana Távora, Adélia Batata  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 036   Calendário |1-º Semestre |DEP: Direção | Escola: EBJFPB | 
 

Demonstração de atividades com caes forenses Objetivos:  Dar a conhecer algumas das capacidades de cães treinados 

para auxilio de tarefas da GNR; Despertar a curiosidade; 
 

Professores Dinamizadores:  Coordenação EBJFPB, Associação Pais EBJFPB  
Destinatários: Alunos  6º e 7ºs anos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Bem-estar animal 3G 

 

Atividade: 037   Calendário |1-º Semestre |DEP: Direção | Escola: EBJFPB | 
 

Vamos criar sorrisos: recolha de brinquedos para ofertar 
a instituições 

Objetivos:  Envolver os alunos e comunidade educativa em causas sociais; 

contribuir, com esta ação, para alegria de crianças institucionalizadas 
 

Professores Dinamizadores:  Coordenação EBJFPB, Associação Pais EBJFPB  
Destinatários: Instituições de solidariedade social 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 038   Calendário |1-º Semestre |DEP: Direção | Escola: EBJFPB | 
 

Viva o ano Novo! Apresentação de diferentes 
performances dos alunos da nossa escola, em várias 
modalidades 

Objetivos:  Mostrar alguns dos talentos artísticos da escola (musica, 

pintura, poesia, dança, ...); dinamizar um convívio saudável entre elementos da 
comunidade escolar (também parceria com ensino articulado) 

 

Professores Dinamizadores:  Coordenação EBJFPB, Associação Pais EBJFPB  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 039   Calendário |2.º Semestre |DEP: Direção | Escola: EBJFPB | 
 

Decoração do átrio da escola e distribuição de 
mensagens positivas aos alunos; Momento musical 

Objetivos:  Comemorar uma data específica - dia do Amor e da Amizade; 

 

Professores Dinamizadores:  Coordenação EBJFPB, Associação Pais EBJFPB; 
prof EM  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 040   Calendário |2.º Semestre |DEP: Direção | Escola: EBJFPB | 
 

Observação de Estrelas! Objetivos:  Proporcionar uma atividade noturna de observação de estrelas, 

de caracter lúdico mas também científico; 
 

Professores Dinamizadores:  Coordenação EBJFPB, Associação Pais EBJFPB;  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 041   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Direção | Escola: EBJFPB | 
 

Palestras/debates/outras ações associadas Objetivos:  Desenvolver ações variadas que fomentem atitudes e valores 

positos nos discentes; Promover o conhecimento/cultura geral 
 

Professores Dinamizadores:  Coordenação EBJFPB; Equipa 2P  
Destinatários: Alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Saúde 

 

Atividade: 042   Calendário |1-º Semestre |DEP: MCE | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

XL Olimpiadas da matemática Objetivos:  Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática; detetar 

vocações precoces nesta área do saber 
 

Professores Dinamizadores:  João Pineda  
Destinatários: alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 043   Calendário |Ao longo do ano |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
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KALGP Objetivos:  Interpretação dos vídeos da plataforma de aprendizagem Khan 

Academy para LGP para todos os ciclos de ensino. Estabelecimento de parceria 
com a Fundação Altice. Disponibilização dos conteúdos produzidos para todas 
a comunidade surda nacional e internaciona 

 

Professores Dinamizadores:  Teresa Nolasco, Hugo Pereira, Rui Dias, Maria 
João Vilarinho, ILGP, professores LGP  
Destinatários: alunos surdos do Agrupamento e toda a comunidade surda que 
comunica em LGP 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 044   Calendário |1-º Semestre |DEP: MCE | Escola: Ageilhavo todas as escolas | 
 

Canguru Matemático sem fronteiras Objetivos:  Promover a divulgação da matemática, estimular o gosto pela 

matemática 
 

Professores Dinamizadores:  Rosa Lau  
Destinatários: alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 045   Calendário |Ao longo do ano |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Realização de atividades de recuperação ou 
desenvolvimento decapacidades Matemáticas; 
preparação para atividades concursais matemáticas 

Objetivos:  Auxiliar a superação de ocasionais dificuldades de 

aprendizagem; Possibilitar aos alunos aprofundar conceitos matemáticos (para 
além das AE); Incentivar e preparar a participação em competições 
matemáticas como: Olimpíadas, Canguru, TIKA, Jogos Matemático 

 

Professores Dinamizadores:  João Pineda e Ema Modesto  
Destinatários: Alunos do3º ciclo e secundário 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 046   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Projetos | Escola: EBJFPB | 
 

Projeto 
Ecoescolas 

Objetivos:  Proporcionar aos alunos atividades no âmbito do ambiente e 

das boas práticas ambientais. 
 

Professores Dinamizadores:  Carla Andril  
Destinatários: alunos da EBJFPB 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 047   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Projetos | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Projeto 
Põe-t'Andar - realização de caminhadas na natureza 

Objetivos:  Promover estilos de vida saudáveis; Promover momentos de 

confraternização entre os participantes. 
 

Professores Dinamizadores:  João Matias  
Destinatários: Pessoal docente e não docente 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Saúde 

 

Atividade: 048   Calendário |2.º Semestre |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo Objetivos:  -sensibilizar para as questões ambientais relacionadas com a 

preservação dos oceanos e a biodiversidade da Ria. 
 

Professores Dinamizadores:  Eduardo Monteiro, Isabel Castanheira, Vera Reis  
Destinatários: alunos do 8ºano 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 049   Calendário |Ao longo do ano |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia Mundial da Alimentação; Dias 
Comemorativos;Sessões de Suporte Básico de Vida; 
Sessões sobre Temas diversos-sexualidade ( palestra 
"Sexualidade, comportamentos nocivos e 
dependências"- 9º ano e "Projeto Saber para ser +" - 
11ºano),alimentação (projeto 

Objetivos:  -Promover a literacia em saúde; 

-Desenvolver atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis 
determinantes para o bem-estar físico, social e mental; 
-Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis; 
 -Executar procedimentos de s 

 

Professores Dinamizadores:  Prof. Coordenadora: Isabel Castanheira; 
Cooperante: Fátima Seabra.  
Destinatários: Alunos do 3ºCiclo e Secundário 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Saúde 

 

Atividade: 050   Calendário |1-º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia Mundial da Filosofia_Exposição de trabalhos 
elaborados pelos alunos de Filosofia 

Objetivos:  - Incentivar o espírito crítico e criativo; Refletir sobre a 

importância da filosofia na vida das pessoas; Partilhar ideias e opiniões. 
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Professores Dinamizadores:  Grupo 410  
Destinatários: Alunos e restante comunidade educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 051   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: EBJFPB | 
 

Visita de estudo a Conímbriga e ao castelo de Montemos Objetivos:  Conhecer in loco o património construído ao longo da História 

de Portugal, desenvolver competências de sociabiliozação e o gosto pela 
defesa e conservação do património. 

 

Professores Dinamizadores:  grupo 200  
Destinatários: Alunos 5º amo 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 052   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: EBJFPB | 
 

Museu dos Automóveis (Caramulo) e museu de arte 
contempoânea. Possível extensão a Viseu. 

Objetivos:  Conhecer in loco o património construído ao longo da História 

de Portugal, desenvolver competências de sociabiliozação e o gosto pela 
defesa e conservação do património. 

 

Professores Dinamizadores:  200  
Destinatários: 6ºano 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 053   Calendário |Ao longo do ano |DEP: CSH | Escola: EBJFPB | 
 

Sensibilização nas aulas e realização de trabalhos com os 
alunos se for oportuno, em termos curriculares . 

Objetivos:  Sensibilização e comemoração de datas importantes para a 

História de Portugal. 
 

Professores Dinamizadores:  200  
Destinatários: 5º e 6º anos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 054   Calendário |Ao longo do ano |DEP: MCE | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Projeto Seguranet: DESAFIOS Objetivos:  Promover comportamentos de utilização segura e responsável 

das tecnologias, de ambientes digitais e de literacia para os Media. 
 

Professores Dinamizadores:  Elsa Maio, Ana Leigo, Sérgio Cruz  
Destinatários: Comunidade Escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Media 2G 

 

Atividade: 055   Calendário |Ao longo do ano |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Projeto Seguranet: LÍDERES DIGITAIS Objetivos:  Promover comportamentos de utilização segura e responsável 

das tecnologias, de ambientes digitais e de literacia para os Media. 
 

Professores Dinamizadores:  Elsa Maio  
Destinatários: Comunidade Escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Media 2G 

 

Atividade: 056   Calendário |1-º Semestre |DEP: Expressões | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Dia Europeu  do Desporto Objetivos:  Promoção do desporto e sensibilzar os alunos e comunidade 

paraa impotência da ativiadade física 
 

Professores Dinamizadores:  Docentes de EF e alunos do C. Profis. de 
Desporto  
Destinatários: Alunos do Ensino Básico e  Secundário 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 057   Calendário |2.º Semestre |DEP: Expressões | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Ciclturismo Objetivos:  Promover o gosto pela prática da atividade fisica; incentivar a 

utilização da bicicleta como meio de transporte; promover o convivio entre a 
comunidade educativa 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes de EF e alunos do C. Profis. de 
Desporto  
Destinatários: ´ 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Segur. rodoviária 2G 

 

Atividade: 058   Calendário |1-º Semestre |DEP: Línguas | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Produção de materiais alusivos ao "Día de la 
Hispanidad", selecionados pelos alunos e a divulgar na 
comunidade. 

Objetivos:  Motivar os alunos para conhecimento da língua e da cultura 

hispanas; Estimular o trabalho colaborativo entre os alunos; contribuir para a 
melhoria dos resultados académicos 
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Professores Dinamizadores:  Docentes de Espanhol Fátima Durão e Pedro 
Martins  
Destinatários: Alunos de espanhol (7º, 8º; 10ºC; 11º A e C) ; Comunidade 
educativa em geral 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 059   Calendário |Ao longo do ano |DEP: SPO | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Elaboração de cartazes, para serem expostos nas Escolas 
EBJPBasto e ESc. SEc. DJCCG, em cartolina, com 
reflexões, frases e  desenhos.feitos pelos alunos em 
acompanhamento pelo SPO 

Objetivos:  Aumentar a literacia em saúde mental, com a finalidade de 

ajudar os alunos e restante comunidade educativa a melhorar a sua saúde, 
aumentando os seus conhecimentos e influenciando as suas atitudes. 

 

Professores Dinamizadores:  Psicólogas do SPO Fátima Ramos e Maria João 
Galvão  
Destinatários: Alunos acompanhados pelo SPO 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Saúde 

 

Atividade: 060   Calendário |1-º Semestre |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Visita à Fábrica da Ciência Viva de Aveiro.Participação 
nas experiências e visualização das exposições 

Objetivos:  Contactar com o  Centro de Ciência Viva. Realizar atividades 

práticas no âmbito da Química 
 

Professores Dinamizadores:  Eugénia Neves  
Destinatários: Alunos do 10ºA e do 10º B 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 061   Calendário |2.º Semestre |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Visita à Universidade Aveiro, no Dep de Física / Visita a 
uma empresa que apresente energias alternativas 

Objetivos:  Sensabilizar para o uso das energias alternativas. Contactar 

com o fabrico de dispositivos que usem as energias alternativas 
 

Professores Dinamizadores:  Eugénia Neves  
Destinatários: alunos do 10º A e do 10º B 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 062   Calendário |Ao longo do ano |DEP: CSH | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Projeto Coração de Valores 1 ciclo 
Espaço colaborativo de valores do coração e de 
cidadania 

Objetivos:  Fazer caminho para os valores Humano-cristãos. 

Abrir portas de silêncio, paz, respeito, harmonia. 
Pretende-se dar voz aos sentimentos e emoções. 
 

 

Professores Dinamizadores:  Filipe Tavares  
Destinatários: alunos 1 ciclo 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 063   Calendário |2.º Semestre |DEP: Expressões | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

4ALL Objetivos:  Valorização da prática das atividades físicas; Divulgação de 

diferentes modalidades; Troca de experiências entre profissionais; 
porporcionar o convívio; desenvolver competências ao nível da organização de 
eventos desportivos 

 

Professores Dinamizadores:  Rui Diniz e Docentes de EF e Alunos do Curso 
Profissional de Desporto  
Destinatários: Alunos de Professores EF 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Empreendedorismo 3G 

 

Atividade: 064   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Expressões | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Participação, organização e dinamização de eventos Objetivos:  Proporcionar experiências de formação em contexto real de 

trabalho; consolidar objetivos e conteúdos curriculares 
 

Professores Dinamizadores:  Prof. EF e AlunosCP Desporto  
Destinatários: Prof. e alunos dos CP de Desporto 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Empreendedorismo 3G 

 

Atividade: 065   Calendário |1-º Semestre |DEP: Clubes | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia Europeu das Línguas Objetivos:  Promover o respeito pela diversidade linguística, como 

património dos estados membros e da grande nação europeia, junto dos 
alunos – jovens cidadãos europeus. 

 

Professores Dinamizadores:  Clube Europeu  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 
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Atividade: 066   Calendário |1-º Semestre |DEP: Clubes | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia Nacional dos Direitos Humanos Objetivos:  Promover, a par da compreensão e tolerância recíprocas, o 

sentido de responsabilidade dos membros/alunos – jovens cidadãos europeus, 
no que respeita aos Direitos do Homem. 

 

Professores Dinamizadores:  Clube Europeu  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 067   Calendário |1-º Semestre |DEP: Clubes | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Árvore de Natal dos Oceanos Objetivos:  Dar cumprimento ao tema aglutinador da RNCE, Os Oceanos, 

através das atividades: redação de mensagens cívicas sobre a preservação dos 
Oceanos e construção de uma Árvore de Natal alusiva ao tema. 

 

Professores Dinamizadores:  Clube Europeu  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 068   Calendário |2.º Semestre |DEP: Clubes | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia da Água Objetivos:  Contribuir para o consumo sustentável da água para que 

continue a ser uma ser fonte de riqueza natural. 
 

Professores Dinamizadores:  Clube Europeu  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 069   Calendário |2.º Semestre |DEP: Clubes | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Tratado de Roma Objetivos:  Dar a conhecer os valores comuns dos povos da União Europeia 

(EU) e evocar a assinatura do Tratado de Roma, a 25 de março de 1957, 
momento decisivo na construção do espaço europeu. 

 

Professores Dinamizadores:  Clube Europeu  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Inst. e part. democrática 2G 

 

Atividade: 070   Calendário |2.º Semestre |DEP: Clubes | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia da Europa Objetivos:  Estimular o envolvimento dos alunos na construção europeia 

incentivando a sua participação e reforçando a proteção dos seus direitos e 
deveres, como forma de reforçar a identidade e os valores europeus. 

 

Professores Dinamizadores:  Clube Europeu  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Inst. e part. democrática 2G 

 

Atividade: 071   Calendário |2.º Semestre |DEP: Clubes | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia Mundial dos Oceanos Objetivos:  Alertar para a necessidade de preservar e proteger os oceanos 

para que continuem a ser uma ser fonte de riqueza natural e económica 
sustentável, conforme previsto no Pacto Ecológico Europeu. 

 

Professores Dinamizadores:  Clube Europeu  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 072   Calendário |1-º Semestre |DEP: Clubes | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Campanha Dia Mundial do Animal Objetivos:  Promover a compreensão e reflexão sobre os conceitos de 

bem-estar animal e os fundamentos éticos dos direitos dos animais; Fomentar 
os valores da solidariedade, da amizade e da entreajuda na comunidade 
escolar. 

 

Professores Dinamizadores:  Clube AGE  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Bem-estar animal 3G 

 

Atividade: 073   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Clubes | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Tutoriais de Comida Vegetariana/Vegan Objetivos:  Promover informação sobre os aspetos ético, ecológico e de 

saúde no consumo de produtos de origem vegetal; Divulgar formas de 
confecionar comida vegetariana e "vegan". 
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Professores Dinamizadores:  Clube AGE  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Saúde 

 

Atividade: 074   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Clubes | Escola:  | 
 

Promoção de hábitos de Alimentação Saudável em 
contexto escolar 

Objetivos:  Identificar os grupos alimentares que fazem parte de uma 

alimentação saudável e equilibrada; Levar os alunos a conhecer seus próprios 
hábitos alimentares; Desenvolver consciência crítica a respeito de hábitos 
alimentares. 

 

Professores Dinamizadores:  Clube AGE  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Saúde 

 

Atividade: 075   Calendário |1-º Semestre |DEP: Expressões | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

- Construção coletiva de um castelo em cartão com a 
utilização da força humana e da sua capacidade de 
união. 

Objetivos:  - Promover a participação dos alunos num projeto comunitário; 

- Desenvolver a capacidade individual e de grupo na participação e na 
intervenção das dinâmicas sociais e culturais. 

 

Professores Dinamizadores:  23 Milhas  
Destinatários: Alunos 8ºC,D e E 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 076   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Clubes | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Separação de lixo/Reciclagem Objetivos:  Promover a consciência ecológica, a estimulação da cultura da 

reciclagem e a possibilidade de promover o desenvolvimento sustentável do 
meio ambiente. 

 

Professores Dinamizadores:  Clube AGE  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 077   Calendário |2.º Semestre |DEP: Clubes | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Dia Mundial dos Animais de Rua Objetivos:  Promover a compreensão e reflexão sobre os conceitos de 

bem-estar animal e os fundamentos éticos dos direitos dos animais; Fomentar 
os valores da solidariedade, da amizade e da entreajuda na comunidade 
escolar. 

 

Professores Dinamizadores:  Clube AGE  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Bem-estar animal 3G 

 

Atividade: 078   Calendário |2.º Semestre |DEP: Clubes | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia Mundial da Dança Objetivos:  Desenvolver diferentes domínios do comportamento humano 

— social, emocional, corporal e intelectual; 
 

Professores Dinamizadores:  Clube AGE  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 079   Calendário |1-º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Comemoração DUDH: apresentação de uma coreografia 
pelos alunos e caminhada 

Objetivos:  Reconhecer a importância da Vida Humana; refletir sobre o 

cumprimento/não cumprimento dos Direitos Humanos na sociedade atual; 
Sensibilizar toda a comunidade escolar para uma vivência pautada por valores 

 

Professores Dinamizadores:  Filipe Tavares; Fátima Marques  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 080   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Clubes | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Tutoriais de sensibilização para o Bem-Estar Animal Objetivos:  Promover a compreensão e reflexão sobre os conceitos de 

bem-estar animal e os fundamentos éticos dos direitos dos animais. 
 

Professores Dinamizadores:  Clube AGE  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Bem-estar animal 3G 

 

Atividade: 081   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Clubes | Escola: Ageilhavo todas as escolas | 
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Campanha de Recolha de Tampinhas destinadas à 
criança Carolina Gouveia 

Objetivos:  Promover uma maior humanização da escola; Sensibilizar a 

comunidade educativa para os problemas sociais; Fomentar os valores da 
solidariedade, da amizade e da entreajuda na comunidade escolar; 

 

Professores Dinamizadores:  Clube AGE  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 082   Calendário |Ao longo do ano |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Palestra(s) sobre temas de Física e/ou de Química, 
orientada(s) por professores da UA/especialistas 

Objetivos:  - Contribuir para o aumento do conhecimento científico 

necessário ao prosseguimento de estudos. - Consolidar os conhecimentos 
adquiridos. 

 

Professores Dinamizadores:  Professores de Física e Química  
Destinatários: Alunos do Ensino Secundário. 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 083   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Edu. Esp | Escola: Ageilhavo todas as escolas | 
 

Projeto de Frequência Bilingue Precoce “Aqui e mais 
além”: 
 - Divulgação do projeto no agrupamento, USL, ELI, 
Hospitais, centros auditivos através de cartaz/flyer; 
 - Continuação da elaboração do manual de 
procedimentos; 

Objetivos:  -Promover intercâmbios entre EREB para partilha de 

procedimentos e enriquecimento de metodologias e estratégias de 
intervenção com bebés surdos (0-3 anos); 
 -Divulgar o Projeto de Frequência Bilingue Precoce (intervenção com bebés 
surdos dos 0 aos 3 anos) 

 

Professores Dinamizadores:  Departamento de Educação especial e de 
Línguas: 
 Mª João Vilarinho, Filipa Santos, Tânia Matos, Rute Rodrigues; Joana Oliveira  
Destinatários: Comunidade 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 084   Calendário |1-º Semestre |DEP: Edu. Esp | Escola:  | 
 

Ação de Formação de curta duração 
 “Da Intervenção Precoce à integração socioprofissional” 
   
 Das 16h às 19h 
 Formação à distância 

Objetivos:  - Conhecer os métodos de educação de surdos: Do século XIX 

até à atualidade; 
 -Compreender a emergência do modelo de educação bilingue de surdos em 
Portugal; 
 -Compreender a relevância da IP com crianças surdas e o reforço das 
competências parentais; 
 -Re 

 

Professores Dinamizadores:  Departamento de educação especial  
Destinatários: Docentes do grupo 910,920,360 e pessoal técnico que trabalha 
com alunos surdos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 085   Calendário |1-º Semestre |DEP: Edu. Esp | Escola: JIREBAS | 
 

Comemoração do Dia Nacional da LGP 
   
 EB Ílhavo - Ateliers de sensibilização sobre a LGP (90’) 
 EBJFPB/ESDJCCG - Palestra De sensibilização sobre a LGP 
(sujeita a inscrição pelos DT); Exposição de alusiva ao 
tema. 

Objetivos:  -Sensibilizar a Comunidade Escolar para a L.G.P.; 

-Promover o convívio entre pares. 
-Apresentar à comunidade registos biográficos sobre personalidades da 
Comunidade Surda (EBJFPB/ESDJCCG); 

 

Professores Dinamizadores:  Departamento de Educação especial e de línguas: 
 Educação Especial-Grupo 920 e técnicos; docentes de LGP  
Destinatários: Comunidade Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 086   Calendário |1-º Semestre |DEP: Edu. Esp | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Palestra de sensibilização sobre Desporto Adaptado sob 
a responsabilidade 
 Pedro Herdeiro 

Objetivos:  Sensibilizar para a Inclusão através do Desporto Adaptado 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes de Educação Especial da ESDJCCG e 
diretor do Curso Profissional de Desporto  
Destinatários: Alunos das turmas do Curso Profissional de Desporto (ESDJCCG) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 087   Calendário |1-º Semestre |DEP: Edu. Esp | Escola: ESJCCG - Secundária | 
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Chá de Natal - decoração do átrio do Bloco E;  
 Pequena mostra de doces natalícios; lanche partilhado: 
chá e doces de natal 

Objetivos:  Promover o convívio entre alunos e professores;  

 Adquirir competências sociais de acordo com a circunstância; Elaborar 
materiais para a decoração da mesa e átrio. 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes de Educação Especial da ESDJCCG 
(Alunos apoiados no CAA)  
 Técnicos e colaboração do Curso Profissional de Cozinha (ESDJCCG)  
Destinatários: Comunidade Escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 088   Calendário |1-º Semestre |DEP: Edu. Esp | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Dia do Intérprete de LGP – divulgação de vídeos sobre os 
diferentes contextos de atuação do ILGP - redes sociais, 
Blog Arte nas mãos, átrio da EBJFPB/ESDJCCG. 

Objetivos:  -Promover a partilha de experiências e vivências do mundo da 

surdez; 
   
 -Sensibilizar a comunidade para o trabalho que se desenvolve no contexto da 
surdez. 

 

Professores Dinamizadores:  Grupo 920;  
 Intérpretes de LGP  
Destinatários: Comunidade Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 089   Calendário |2.º Semestre |DEP: Edu. Esp | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

XIV Encontro com o Adulto Surdo Objetivos:  -Promover interações entre os alunos surdos do Agrupamento 

com adultos surdos de referência. 
  
 - Conhecer os percursos de vida (pessoal e escolar) de cada adulto Surdo; 

 

Professores Dinamizadores:  -Departamento de Línguas (gr.360) e de 
Educação Especial (gr.920); 
 - técnicos (intérpretes de LGP e Terapeutas da Fala);  
Destinatários: Alunos surdos do AEREBAS; 
 Comunidade Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 090   Calendário |2.º Semestre |DEP: Edu. Esp | Escola:  | 
 

Semana da Leitura- Apresentação do livro “ Cabeças no 
ar, pés na escola”: contador de histórias narra excertos 
do livro com interpretação para LGP 

Objetivos:  -Abordagem/sensibilização de várias perturbações: 

características e implicações académicas e psicossociais; 
 - Proporcionar um ambiente didático e lúdico. 

 

Professores Dinamizadores:  -Departamento de Educação Especial (gr.920); 
 - técnicos (intérpretes de LGP e Terapeutas da Fala);  
Destinatários: Comunidade educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 091   Calendário |2.º Semestre |DEP: Edu. Esp | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Palestra: 
 “Comunicação, Linguagem e Fala – etapas do 
desenvolvimento e sinais de alerta” e “Perturbação 
específica da Aprendizagem” 

Objetivos:  Partilha de conhecimentos e materiais; 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes de Educação Especial da ESDJCCG  
Destinatários: Docentes do Agrupamento 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 092   Calendário |2.º Semestre |DEP: Edu. Esp | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia Nacional da Educação de Surdos e da Juventude 
Surda. 
 aguardamos convite de outra EREB 

Objetivos:  - Proporcionar aos alunos o convívio entre pares; 

 -Enriquecimento dos valores e da cultura da comunidade surda; 
 -Promoção da integração social da pessoa surda; 
 -Promover o espírito crítico e argumentativo, na discussão de temáticas 
fundamentais para a 

 

Professores Dinamizadores:  Departamento de Educação Especial e de 
Línguas: 
 Educação Especial-Grupo 920 e técnicos; docentes de LGP  
Destinatários: Alunos surdos do AEREBAS (ESDJCCG); 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 093   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Edu. Esp | Escola: Ageilhavo todas as escolas | 
 

Visitas a diferentes serviços públicos e recreativos. Objetivos:  Deslocar-se na comunidade em segurança;  

 Usar os serviços públicos de forma autónoma;  
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 Conhecer o funcionamento básico de algumas ações do quotidiano; Saber 
estar em diferentes espaços. 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes de Educação Especial que desenvolvem 
funções com alunos apoiados no CAA  
Destinatários: Alunos apoiados no CAA das 2 escolas 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Segur. rodoviária 2G 

 

Atividade: 094   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: EBGA – GafAquém | 
 

Dia de aulas ao ar livre. Celebara e inspirar a brincadeira 
ea aprendizagem ao ara livre. Celebrar a nossa ligação 
com o mundo natural. 

Objetivos:  Melhorar as capacidades socias.Melhorara a capacidade de 

resolver problemas.Desenvolver o trabalho em equipa. 

 

Professores Dinamizadores:  Educadora Piedade  
Destinatários: 25 Crianças do JI 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 095   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: EBGA – GafAquém | 
 

Comemoração do Dia de Reis Objetivos:  Desenvolver e preservar os valores tradicionais da época. 

Cooperar em tarefas e projetos comuns. Incentivar as aprendizagens de 
saberes culturais locais 

 

Professores Dinamizadores:  Educadora Piedade  
Destinatários: Crianças 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 096   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

Visita ao MMI - nesta atividade participam os JI de 
Gafanha de Aquém, JI Sra PrantoA, JI Sra. PrantoB e Ji de 
Vale de Ílhavo 

Objetivos:  Tocar, experimentar, questionar e construir narrativas; Contar 

a história da pesca do bacalhau. Conhecer diversas espécies de variadas formas 
e cores - coleção de história Natural do MMI. 

 

Professores Dinamizadores:  Educadorasdos respetivos JI  
Destinatários: Crainças do JI de Gafanha de Aquém, do JI da Sra. PrantoA, JI 
Sra.PrantoB e do JI de Vale de Ílhavo 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 097   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

Visita à BMI. Nesta atividade participam os JI deVale de 
Ílhavo, JI da Légua e JI da Coutada 

Objetivos:  Promover o contacto com a leitura, realizar pequenas 

atividades experimentais. Ouvir histórias 
 

Professores Dinamizadores:  As Educadoras dos respetivos JI  
Destinatários: Crianças dos JI de de Vale de Ílhavo , do JI da Légua e do JI da 
Coutada. 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 098   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

23 MILHAS. Teatro Vista Alegre. Participam os JI de 
Chousa Velha, JIÍlhavoA eJI ÍlhavoB 

Objetivos:  Proporcionar aprendizagens em ambientes não formais 

recorrendo a instituições da comunidade. Conhecer o património do concelho. 
 

Professores Dinamizadores:  Educadoras  dos respetivos JI  
Destinatários: Crianças dos JI de Chousa Velha, JI ÍlhavoA e JI ÍlhavoB 

Eixo Tema de Cidadania: 
  

 

Atividade: 099   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: EBGA – GafAquém | 
 

CEA - Num castelo com vista para o Mar. Objetivos:  Promover comportamentos de preocupação e conservaçõ da 

natureza. Conhecer melhor asnossas praias e a importância para a nossa Terra 
dos Oceanos. Viajar ao imaginário real. 

 

Professores Dinamizadores:  Educadora Piedade  
Destinatários: Crianças do JI da Gafanha de Aquém 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 100   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: EBL - Légua | 
 

ESTALEIRO-Estação Científica de Ílhavo. Objetivos:  Desenvolver saberes do domínio científico. Aprender o que é a 

fermentação. Conhecer as qualidadesdos nutrientes do queijo. 
 

Professores Dinamizadores:  Educadora Laura  
Destinatários: Crianças do JI da Légua 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 101   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
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JI Légua, JI Coutada Objetivos:  Compreender a fermentação e descobrir plantas comestíveis. 

Desenvolver a capacidade exprimental. 
 

Professores Dinamizadores:  Educadoras dos respetivos JI  
Destinatários: Crianças dos JI: Coutada, ÍlhavoB, Gafanha de Aquém e Chousa 
Velha 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 102   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

Visita à BMI. Nesta Participam os JIChousa Velha e 
Gafanha de Aquém 

Objetivos:  Familiarizar as crianças com o livro. Promover o prazer e a 

motivação para a leitura. 
 

Professores Dinamizadores:  Educadoras dos respetivos JI  
Destinatários: Crianças dos JI de Chousa  Velha e de Gafanha de Aquém. 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 103   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

CEA - Centro de Educação Ambiental. Nesta atividade 
participam os JI: Sra. do PrantoA, Sra. do 
PrantoB,Coutada, Chousa Velha e ÍlhavoB. 

Objetivos:  Promover comportamentos de preocupação e conservação da 

natureza. Valorizar a importância do meio ambiente na nossa vida. 

 

Professores Dinamizadores:  Educadoras dos respetivos JI  
Destinatários: Crianças dos JI Sra do PrantoA, Sra do PrantoB, Coutada, 
Chousa Velha e ÍlhavoB 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 104   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

23 MILHAS. Nesta atividade participam os JI: ÍlhavoA, 
Légua eVale de Ílhavo 

Objetivos:  Proporcionar aprendizagens em ambientes não formais 

recorrendo a instituições da comunidade. Conhecer o património do concelho. 
Experimentar jogos dramáticos. 

 

Professores Dinamizadores:  Educadoras dos respetivos JI  
Destinatários: Criança dos JI: ÍlhavoA, Légua e Vale de Ílhavo. 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 105   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

Visita à EMER - Escola Municipal deEducação Rodoviária. 
Nesta atividade participam os JI: ÍlhavoB, Légua e 
Coutada. 

Objetivos:  Desenvolver o respeito pelo outro numa atitude de 

responsabilidade social. Abordar a temática da segurança rodoviária de uma 
forma divertida e animada. 

 

Professores Dinamizadores:  Educadoras dos respetivos JI  
Destinatários: Crianças dos JI : ÍlhavoB, Légua e Coutada 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 106   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

Visita ao NAVIO SANTO ANDRÉ. Nesta atividade 
participam os JI: Vale de Ílhavo, Sra. do PrantoA, Sra. do 
Pranto B e ÍlhavoA. 

Objetivos:  Conhecer o Navio Bacalhoeiro. Conhecer tradições de pesca. 

Proporionar aprendizagens em ambientes não formais. 

 

Professores Dinamizadores:  Educadoras dos respetivos JI  
Destinatários: Criança dos JI: Vale de Ílhavo, Sra. do PrantoA, Sra. do PrantoB 
e ÍlhavoA 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 107   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: EBI-Ilhavo | 
 

Visita ao MMI - nesta atividade participa o JI ÍlhavoB. Objetivos:  Proporcionar aprendizagens em ambientes não formais 

recorrendo a instituições da comunidade. 
 

Professores Dinamizadores:  Educadora Helena  
Destinatários: Crianças do JI ÍlhavoB 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 108   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Pré-Escolar | Escola: EBGA – GafAquém | 
 

Concurso PNL- Conta-nos uma História. Objetivos:  Proporcionar recursos e aprendizagens necessários à leitura. 

Desenvolver projetos com o ato de contar, que coloquemos alunos em 
situações educativas desafiantes, recorrendoà utilização das TIC. 

 

Professores Dinamizadores:  Educadora Piedade  
Destinatários: Crianças do JI de Gafanha de Aquém. 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 
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Atividade: 109   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Pré-Escolar | Escola: EBGA – GafAquém | 
 

A maior lição do Mundo, promovido pela 
UNICEFPortugal. 

Objetivos:  Trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Promover o seu envolvimento enquanto cidadãos de pleno direito. 
 

Professores Dinamizadores:  Educadora Piedade  
Destinatários: Crianças do JI Gafanha de Aquém 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 110   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Pré-Escolar | Escola: EBGA – GafAquém | 
 

A Serpente Papa-Léguas - Jogo de Mobilidade. Objetivos:  Incentivar a utilização de transporte sustentável. Proporcionar 

ações educativas sobre segurança rodoviária e mobilidade, questões 
ambientais e de saúde. 

 

Professores Dinamizadores:  Educadora Piedade  
Destinatários: Crianças do JI de Gafanha de Aquém. 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 111   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

Saídas ao exterior próximo (sempre que o docente 
considerar ser oportuno) participam todos os JI do DEPE. 

Objetivos:  Possibilitar saidas ao exterior próximo, sempre que o docente 

considerar ser importante aos projetos/conteúdos programáticos a trabalhar. 
Promover o conhecimento do meio local através das vivênciase contexto não 
formal. 

 

Professores Dinamizadores:  As Educadoras  do DEPE  
Destinatários: Crianças de todos os JI 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 112   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

Participação em atividades promovidas por outras 
entidades públicas ou privadas. Parta todos os JI do 
DEPE. 

Objetivos:  Fazer descobertas culturais, ambientais e outras existentes no 

meio. 

 

Professores Dinamizadores:  Educadoras de DEPE  
Destinatários: Crianças de todos os JI 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 113   Calendário |1-º Semestre |DEP: Línguas | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Día de Muertos - pintura de máscaras mexicanas 
"Catrina" para colocar em cada porta das salas de aula. 

Objetivos:  Motivar os alunos para a conhecimento da língua e da cultura 

hispanas; Estimular o trabalho colaborativo entre os alunos; Contribuir para a 
melhoria dos resultados. 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes de espanhol Fátima Gomes; Pedro 
Martins  
Destinatários: Alunos de espanhol (7º, 8º; 10ºC; 11º A e C) ; Comunidade 
educativa em geral 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 114   Calendário |Ao longo do ano |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 1.º ano: “A visita ao castelo da 
reciclagem" 

Objetivos:  Desenvolver de forma divertida e criativa a temática dos 

resíduos. 
 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: 1ºano 
19 EBI 
19VI 
24 C 
21 CV 
41 P 
25 GA 
 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 115   Calendário |Ao longo do ano |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 1.º ano: “Aprender a observar 
para além do castelo…” 

Objetivos:  Sensibilizar para a biodiversidade. 

Promover hábitos de preservação do património natural. 
 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: 1ºano 
19 EBI 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 
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19VI 
24 C 
41 P 
25 GA 
 

 

Atividade: 116   Calendário |1-º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 1.º ano:  "Quem sai aos seus" Objetivos:  Conhecer a família/graus de parentesco. 

-Descobrir novos espaços. 
 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: 1º ano 
40 (Pranto) 
24(Coutada)21(CV) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 117   Calendário |2.º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 2.º ano:  “Esmera-te”  Abordar 
a temática da segurança rodoviária colocando a tónica 
nas questões relacionadas com o peão e com o ciclista; 
Desenvolver uma Cultura de Cidadania na ocupação da 
via pública, enquanto peões, e no cump 

Objetivos:  - Promover o conhecimento e a compreensão das principais 

regras de trânsito. 
- Desenvolver   capacidades de competências para uma participação no 
trânsito como passageiro, peão e condutor. 

 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: 2º ano 
20 (EBI) 
16 (CV) 
23(Coutada) 
38 (Pranto) 
18(VI) 
21(GA) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 118   Calendário |1-º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 3.º ano:  “Espetáculo Anti 
Princesas “ sobre Frida Kahlo, a maior pintora do 
mundo” 

Objetivos:  - Conhecer a vida de Frida Kahlo. 

- Promover o gosto pelas artes. 

 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: 20 (GA) 
23 (Coutada) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Igualdade Género 

 

Atividade: 119   Calendário |2.º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 3.º ano:  Metais e outros que 
tais...        
Experimentar as características dos ímans. 

Objetivos:  utilizar os recursos/projetos locais para promover 

aprendizagens curriculares em ambientes não formais 

 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: 3º ano 
19  (EBI)25  
20 (GA) 
23(Coutada) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 12   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBCC – Coutada | 
 

Festa de Ano Novo- Casa da Cultura Objetivos:  -Desenvolver atividades de expressão dramática 

-Desenvolver a linguagem corporal 
 

Professores Dinamizadores:  Docentes 
AO 
Associação Pais 
Técnicas ATL /AAAF  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 120   Calendário |2.º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 3.º ano:    Luzes, espelhos… 
ação! 

Objetivos:  -utilizar os recursos/projetos locais para promover 

aprendizagens curriculares em ambientes não formais 
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Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: 3º/4º Anos 
21 alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 121   Calendário |1-º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 3.º ano:     “Coração nas mãos” Objetivos:  -Desenvolver a condição e coordenação física e motora, a 

lateralidade e o equilíbrio, o espírito de equipa, o gesto como linguagem, a 
poesia como premissa e a criatividade como veículo de criação. 

 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: 25(CV) 3º ano 
(23) Coutada 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Saúde 

 

Atividade: 122   Calendário |1-º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 4.º ano:  Dóri 2.0 Objetivos:  - Conhecer a embarcação que teve muita importância na pesca 

do bacalhau; 
- Conhecer a vida dos nossos pescadores; 
- Conhecer a importância desta atividade (pesca do bacalhau) na economia de 
Ílhavo; 
-Construção em 3D de um Dóri. 

 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: 4º ano 
25+4 alunos 
(I4 + Is 1,4) 
21 (Légua) 
17(GA) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 123   Calendário |2.º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 4.º ano:  Visita ao navio Stº 
André 

Objetivos:  -Conhecer os espaços do navio 

conhecer a história e funções do navio 
 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: (25) Coutada  
29(EB Ílhavo) 
17(GA) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 124   Calendário |2.º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 4.º ano: Espaço Planteia: visita 
+ oficina 

Objetivos:  utilizar os recursos/projetos locais para promover 

aprendizagens curriculares em ambientes não formais 
 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: (25) Coutada  
29(EB Ílhavo) 
17(GA) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 125   Calendário |1-º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 4.º ano:  “Pelo mar de manhã” Objetivos:  - Olhar para o oceano e perceber o que ainda podemos fazer 

para o salvar. 
-Sensibilizar para alterações climáticas e a poluição marinha (problemas que 
mais afetam e que nesta visita são abordados e discutidos” 

 

Professores Dinamizadores:    
Destinatários: 20 (CV) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 126   Calendário |1-º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Atividade do SEMI para o 4.º ano:  1,2,3 programa outra 
vez(construir um robot) 

Objetivos:  -utilizar os recursos/projetos locais para promover 

aprendizagens curriculares em ambientes não formais 
 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: 19 (CV) 
17(GA) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 127   Calendário |1-º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: EBNSP - Pranto | 
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Atividade do SEMI para o 4.º ano: Visita Guiada ao 
Museu da V.A 

Objetivos:  - Conhecer o passado do meio local; 

- Preservar e reviver tradições; 
- Promover o gosto pelas Artes; 
- Promover aprendizagens funcionais, académicas e de cidadania. 

 

Professores Dinamizadores:  SEMI  
Destinatários: 38 (Pranto) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 128   Calendário |1-º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Visita ao Museu Etnográfico Prof. Reigota Objetivos:  - Visitar e conhecer o Museu Etnográfico; 

- Conhecer o passado do Meio Local; 
- Reviver tradições. 

 

Professores Dinamizadores:  SEMI; Junta de Freguesia  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 129   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Vamos à BMI ...Com a Magia do Pirilampo 
-visita guiada à BMI, com hora do conto e ateliê de 
expressões; 

Objetivos:  -Promover hábitos de leitura e   incentivar a visita à Biblioteca 

Municipal  e a utilização dos seus recursos. 

 

Professores Dinamizadores:  RB  
Destinatários: 2º ano 
20 (EBI) 
36(VI) 
16 (CV) 
21 (G.A) 
22 (Légua) 
23 (Coutada)) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 130   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

À Descoberta de José Jorge Letria Objetivos:  - conhecer o autor e a vida; 

- conhecer as obras do autor; 
-Incentivar o gosto pela leitur 

 

Professores Dinamizadores:  RB          Docentes  
Destinatários: 107 (CV)           39 (Légua) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 131   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Baú de Histórias-baús de livros para as escolas sem 
biblioteca escolar, para usar em sala de aula e requisitar; 

Objetivos:  Promover o gosto pela leitura e manuseamento de livros; Saber 

escutar/ouvir. 
 

Professores Dinamizadores:  RB              Docentes  
Destinatários: 107 (CV) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 132   Calendário |Ao longo do ano |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Leituras Orientadas  
PROJETO RBI 
A biblioteca leva o PNL às escolas; Leitura e exploração 
de obras. Empréstimo de conjuntos de 12 obras de 
títulos do PNL para trabalhar na sala 

Objetivos:  Promover o gosto pela leitura e manuseamento de livros; Saber 

escutar/ouvir. 

 

Professores Dinamizadores:  RB        Docentes  
Destinatários: 82 (CV) 
81 (VI) 
39(Légua) 
() alunos? 
() alunos? 
() alunos? 
() alunos? 
105(GA) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 133   Calendário |Ao longo do ano |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
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Ílhavo a Ler+ Objetivos:  Cultivar o gosto pela leitura; 

Promover a leitura como fator de desenvolvimento individual; 
Promover o contacto das crianças com o livro e a leitura, explorando obras 
sugeridas pelo PNL; 
Desenvolver as competências relacionadas com: 
- informação e comunic 

 

Professores Dinamizadores:  RB                       Docentes  
Destinatários: 20 (GA) 
21(Légua) 
() Coutada 
45 (P3B e P4B 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 134   Calendário |Ao longo do ano |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Newton gostava de ler 
As professoras bibliotecárias e uma docente da área das 
ciências desenvolvem a leitura de uma história e 
realizam uma atividade experimental, em articulação, 
envolvendo materiais de baixo custo e replicação 
simples. 

Objetivos:  - Promover o gosto pela leitura de livros de ciência, a cultura 

cientifica e tecnológica e também momentos de experimentação  
- Promover a articulação da leitura com as ciências. 

 

Professores Dinamizadores:  RB                   Docentes  
Destinatários: 2º ano- 16 
3º ano-25 alunos 
4º ano- 19 
3º e 4º Anos (128 Pranto) 
3º e 4º Anos ( ) Coutada 
2º,3º e 4º Anos (30 ) 
48 (G.A 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 135   Calendário |Ao longo do ano |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Ao som das histórias” 
Os alunos ensaiam a leitura de uma obra de forma 
dialogada, a qual irão ler na estação de rádio (Rádio 
Terra Nova). Para a gravação, os alunos serão 
acompanhados pelos respetivos Encarregados de 
Educação. 
Os alunos darão voz às histó 

Objetivos:  - Criar e incentivar no aluno o gosto pela leitura 

- Proporcionar um momento de lazer radiofónico 
-Proporcionar o contacto com uma estação de rádio. 

 

Professores Dinamizadores:  RB         Docentes          Encarregados de Educação         
Rádio Terra Nova  
Destinatários:  
8' (CV) 
6 (Légua) 
8 (VI) 
39(Pranto) 
() Coutada 
17(GA) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 136   Calendário |Ao longo do ano |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Concurso Literário Jovem Objetivos:  - Dignificar a Língua e a Cultura Portuguesas; 

- Incentivar a leitura e escrita; 
- Dominar capacidades de compreensão e de expressão nas modadlidades, oral 
e escrita, visual e multimodal. 

 

Professores Dinamizadores:  CMI  
Destinatários: 3º e 4º Ano 
21 (Légua) 
() Coutada 
(20) P3B e P4B) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 137   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Saídas ao Meio Envolvente para usufruir de diferentes 
experiências (espetáculos, exposições, comércio, 

Objetivos:  -  Possibilitar saídas ao exterior próximo, sempre que o docente  

considerar ser oportuno para valorizar ou consolidar projetos/conteúdos 
programáticos a trabalhar em contexto não formal 
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artesanato, propostas de diferentes instituições sociais - 
culturais ou  desportivas) 

-Promover o conhecimento do meio local através das vivências -Propo 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: Todos os alunos 
56 (Légua) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 138   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBI-Ilhavo | 
 

Abertura do ano letivo – 
LIVROS; AVENTURAS E OUTRAS DIABRURAS 
Sessão de contos dinamizada por um contador de 
histórias 

Objetivos:  - Reconhecer a importância e a utilidade dos livros, 

- Incentivar hábitos de leitura na população. 
- Estimular uma relação afetiva, positiva, com os livros 
- Ver o livro como um objeto promotor de prazer 
 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: Todos os alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 139   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBCC – Coutada | 
 

Dia Nacional do AnimalDia Nacional do Animal  
- Diálogo sobre a importância dos animais no nosso 
Planeta. 
- Visita do CADI (Centro de Apoio ao Desenvolvimento e 
à Independência), integrada na Comissão de Apoio Social 
e Desenvolvimento de Santa Catarina qu 

Objetivos:  - Sensibilizar os alunos para os animais vítimas de maus tratos. 

- Valorizar a importância dos animais na relação com o Homem. 
 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: 122 alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 140   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBL - Légua | 
 

Dia Nacional do Animal  
- Diálogo sobre a importância dos animais no nosso 
Planeta. 
- Convite a uma veterinária e a uma Associação de 
Proteção dos Animais para fazer uma Ação de 
Sensibilização a toda a Comunidade Educativa. 

Objetivos:   
Sensibilizar os alunos para os animais vítimas de maus tratos. 
- Valorizar a importância dos animais na relação com o Homem 
 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: 56 alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 141   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBI-Ilhavo | 
 

Dia da Alimentação 
HEROIS DA FRUTA 
Feira da fruta 
Apresentação do projeto 

Objetivos:  - Motivar as crianças a ingerirem «super alimentos» (frutas e 

legumes) na quantidade diária recomendada (5 porções por dia). 
- Encorajar as crianças a reduzir o consumo de «super mascarados» (alimentos 
com excesso de açúcar, sal e gordura). 
- Sensibilizar 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: Todos os alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Saúde 

 

Atividade: 142   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBVI – ValeIlhavo | 
 

Contos contados Objetivos:  - Promover o gosto pela leitura. 

- Contactar com diferentes formas de abordagem ao livro. 
- Conhecer a profissão do contador de histórias 
 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: 62 alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 143   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBVI – ValeIlhavo | 
 

Da apanha à desfolhada  do milho Objetivos:  -Preservar e divulgar as tradições culturais: 

-Tomar contato com a Natureza 
- Conhecer uma atividade agrícola outonal do meio onde estamos inseridos. 
- Realizar a desfolhada do milho 
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Professores Dinamizadores:    
Destinatários: 62 alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 144   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

 
Dia de S. Martinho - Assador de castanhas  
- Exploração e dramatização da lenda de S. Martinho. 
- Atividades de expressão plástica relacionadas com o 
tema, com material reciclável e castanhas. 
 -Audição da história da Maria Castanha em PowerPoint; 
-Obser 

Objetivos:  - Preservar  e valorizar tradições. 

-Promover a cooperação e a solidariedade entre todos;  
-viver  em comunidade  de forma sustentável e educativa; dar e receber 
- Valorizar o espaço exterior como promotor de aprendizagens.  
- estabelecer parcerias com ou 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: 56 alunos - Légua                                                                                  
Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 145   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Festa de NATAL 
LIVROS; AVENTURAS E OUTRAS DIABRURAS 
-Espetáculo  com atuações  por turma ou ano de 
escolaridade 
-Lanche partilhado com as famílias                                                      
Natal 
-Decoração do espaço escolar de acordo com esta é 

Objetivos:  - Reconhecer a importância e a utilidade dos livros, 

- Incentivar hábitos de leitura na população. 
- Estimular uma relação afetiva, positiva, com os livros 
- Ver o livro como um objeto promotor de prazer 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: Comunidade escolar (EB Ílhavo)          122 (Coutada) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 146   Calendário |1-º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Os Reis  
A RUA TAMBÉM É ESCOLA 
Cantares de reis pelas principais ruas de Ìlhavo 
Cantar as Janeiras no meio local 
Elaboração de coroas e decoração das 
mesmas com material de desperdício 
- Cantar as Janeiras; pelas ruas 
circundantes da escola 
- Visualizaçã 

Objetivos:  -Preservar  e valorizar tradições. 

-Promover a cooperação e a solidariedade entre todos;  
-viver  em comunidade  de forma sustentável e educativa; dar e receber 
- Valorizar o espaço exterior como promotor de aprendizagens.  
- estabelecer parcerias com out 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes                    EBÍlhavo; Vale Ílhavo, Légua  
Destinatários: Comunidade escolar             62 alunos (Vale Ílhavo)             56 
(Légua) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 147   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBI-Ilhavo | 
 

Carnaval“ Histórias com máscaras” 
LIVROS; AVENTURAS E OUTRAS DIABRURAS 
A cada aluno será distribuída uma máscara que deve ser 
ornamentada ao seu gosto. Numa primeira fase, deverão 
fazer o desenho/projeto da mesma (opcional) e depois 
escolher os materiais 

Objetivos:  - Reconhecer a importância e a utilidade dos livros, 

- Incentivar hábitos de leitura na população. 
- Estimular uma relação afetiva, positiva, com os livros 
- Ver o livro como um objeto promotor de prazer 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 148   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Chegada da Primavera 
Dia da Árvore 
Dia da Poesia 

Objetivos:  Colaborar na defesa e preservação do Meio Ambiente; 

- Fomentar atitudes de respeito pela Natureza; 
- Cuidar das plantas e embelezar o espaço escolar; 
- Identificar a importância da Bandeira entregue pela ABAE; 
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Dia da Água 
Cerimónia Hastear da Bandeira 

- Trabalhar a Cidadania; 
- Desenvolver compe 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes            Assistentes Operacionais  
Destinatários: 56 (Légua) | (122) Coutada 
62 (VI) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 149   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

ECO-ESCOLAS 
Horta Biológica - Renovação/monitorização da Horta 
Biológica da escola. 

Objetivos:  -despertar nos alunos o interesse pelo cultivo de horta. 

- adquirir conhecimentos sobre o processo de germinação das plantas. 
- Promover o conceito de alimentação saudável e de sustentabilidade. 
- promover ações que estimulem a admiração e espanto pela N 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes       Assistentes Operacionais  
Destinatários: (EB Ílhavo) 
56(Légua) 
62 (VI)  
218(Pranto) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 150   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Páscoa                 
- Degustação do folar da Páscoa de Vale de Ílhavo. 
- Confeção de amêndoas caramelizadas – vinda à escola 
da Dª Mena, 
- Atividades de expressão plástica alusivas a esta época 
do ano.                                               Hast 

Objetivos:  - Conhecer as tradições locais. 

-Valorizar todas as atitudes em prol do ambiente e de vida saudável. 
-Sensibilizar os alunos e a comunidade para as questões ambientais. 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes       Assistentes Operacionais  
Destinatários:  
105 Alunos (GA) 
120 alunos (Coutada) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 151   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBI-Ilhavo | 
 

LIVROS; AVENTURAS E OUTRAS DIABRURAS 
3 sessões de apresentação de livros com animação de 
histórias 
( turmas do JI; 1º/2º ano e 3º/4ºano)  
Inauguração da “ludoteca” 

Objetivos:  - Reconhecer a importância e a utilidade dos livros, 

- Incentivar hábitos de leitura na população. 
- Estimular uma relação afetiva, positiva, com os livros 
- Ver o livro como um objeto promotor de prazer 
 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: 120 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 152   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBI-Ilhavo | 
 

Dia da família 
A RUA TAMBÉM É ESCOLA 
Atividades no espaço escola em integração com as 
famílias. 

Objetivos:  Preservar  e valorizar tradições. 

-Promover a cooperação e a solidariedade entre todos;  
-viver  em comunidade  de forma sustentável e educativa; dar e receber 
- Valorizar o espaço exterior como promotor de aprendizagens.  
- estabelecer parcerias com outr 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: 137 alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 153   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Dia Mundial da criança 
A RUA TAMBÉM É ESCOLA 
Oficinas de artes plásticas para embelezamento do 
recreio 
Inauguração do jardim sensorial 
Jogos tradicionais em família 
Piquenique e realização de jogos tradicionais no Parque 
da Murteira ou no Parque da Couta 

Objetivos:  -Preservar  e valorizar tradições. 

-Promover a cooperação e a solidariedade entre todos;  
-viver  em comunidade  de forma sustentável e educativa; dar e receber 
- Valorizar o espaço exterior como promotor de aprendizagens.  
- estabelecer parcerias com out 
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Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: () EB de Ílhavo 
62 (VI)  
122 (Coutada) 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 154   Calendário |2.º Semestre |DEP: 1.º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Visitas de estudo:                                           Jardim 
Zoológico ou Parque Aventura                                                           
Parque dos Monges (Alcobaça) 

Objetivos:  -vivenciar momentos de alegria e prazer em harmonia com a 

natureza             - identificar diferentes espécies animal; 
- conhecer as caraterísticas que diferenciam as diferentes espécies; 
- Promover novos conhecimentos; 
- Conhecer a importância da Biodi 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 155   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: 1.ºCiclo - Escolas | 
 

Festa de final de ano 
Caminhada  convívio 
ECO-ESCOLAS 
piquenique com jogos/concursos relacionados com o 
meio ambiente 
Festa dinamizada pelas famílias de etnia cigana dos 
alunos da EB da Presa Légua 
Piquenique no cais da Fonte Nova, em Aveiro e passeio e 

Objetivos:  Vivenciar momentos de alegria e prazer em harmonia com a 

natureza e as famílias; 
-Promover o convívio entre a comunidade educativa; 
- Mostrar as habilidades artísticas dos alunos; 
- Homenagear os alunos do 4º Ano e os finalistas da Pré. 
- Conhecer as dife 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes 
AO 
Associação de Pais 
Comunidade Educativa  
Destinatários: () EB Ílhavo 
122 (Coutada) 
65 (Légua) 
218(Pranto)      EB de Vale de Ílhavo 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 156   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Pré-Escolar | Escola: EBL - Légua | 
 

Histórias Partilhadas Objetivos:  Desenvolver o gosto pela leitura. Conhecer obras literárias. 

Desenvolver a imaginação e a criatividade. 
 

Professores Dinamizadores:  Educadora Laura  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 157   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

Aula de Música. Esta atividade é desenvolvida em todos 
os JI. 

Objetivos:  Desenvolver o gosto pela música. Descobrir sons e ritmos. 

Experimentar instrumentos musicais (Orff) 
 

Professores Dinamizadores:  Professores de Música da CMI  
Destinatários: Crianças do JI do DEPE 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 158   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Clubes | Escola: Ageilhavo todas as escolas | 
 

Projeção de filmes e realização de atividades 
decorrentes dos visionamentos efetuados 

Objetivos:  Promover a literacia para o Cinema.Refletir sobre 

causas,valores ,momentos da História.Promover a atitude estética.Desenvolver 
pensamento reflexivo 

 

Professores Dinamizadores:  Docenres  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Media 2G 

 

Atividade: 159   Calendário |2.º Semestre |DEP: Línguas | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

"Ler para encantar"- atividade de leitura de textos a 
desenvolver na Biblioteca da ESDr:JCCG 

Objetivos:  Promover o gosto pela leitura.Assinalar o centenário do 

nascimento de José Saramago. 
 

Professores Dinamizadores:  Docentes (12.ºano)  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 
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Atividade: 160   Calendário |1-º Semestre |DEP: Biblioteca | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Formação de utilizador da BE Objetivos:  Saber utilizar uma BE;Incentivar a autonomia 

 

Professores Dinamizadores:  Equipas da BE  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Inst. e part. democrática 2G 

 

Atividade: 161   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Ações de promoção da leitura e do livro: vinda de 
autores, palestras,comemoração de efemérides, 
formações 

Objetivos:  Fomentar a literacia da leitura e da escrita 

 

Professores Dinamizadores:  Equips das Bes e BMI(RBI)  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
  

 

Atividade: 162   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Formações várias, mediante solicitação dos docentes, 
para o desenvolvimento de competências: de 
investigação, digital, media, da informação,... 

Objetivos:  Potenciar conhecimentos e ferramentas propiciadoras de 

sucesso pessoal e profissional 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 163   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Aplicação do referencial "Aprender com a BE" Objetivos:  Apoio ao currículo 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes e  docentes que estabelecerem 
parceria  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 164   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

sessões temáticas Objetivos:  sessões temáticas 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 165   Calendário |1-º Semestre |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Concurso de Leitura.Ílhavo a Ler+- fase de Escola, 
Municipal , Intermunicipal e CNL 

Objetivos:  Desenvolver a literacia da Leitura e da Escrita 

 

Professores Dinamizadores:    
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 166   Calendário |1-º Semestre |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

À descoberta de José Jorge Letria Objetivos:  Desenvolver a literacia da Leitura e da Escrita; desenvolver 

diferentes formas de expressão 
 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes e RBI  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 167   Calendário |1-º Semestre |DEP: Biblioteca | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Feira do Livro Objetivos:  Promover o contacto com o livro e as novidades editoriais 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 168   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
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Concursos e desafios na BE Objetivos:  Fomentar o gosto pelo Saber; proporcionar atividades lúdicas 

de aprendizagem 
 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 169   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Participação/colaboração em concursos/desafios, (em 
particular os do PNL/RBE), exposições, 
comemorações/destaques de temas/efemérides 

Objetivos:  Fomentar o desenvolvimento das várias literacias; promover a 

requisição domiciliária 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 170   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Oficinas de leitura/Escrita Objetivos:  Desenvolver competências de escrita e oralidade.;Reforço na 

relação afetiva e técnica com a escrita.; 
 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bese docentes disponíveis  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 171   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Criação de Clubes de Leitura na BE e/ou em parceria com 
a sala de aula 

Objetivos:  Aumento do desejo e prazer de ler; 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bese docentes disponíveis  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 172   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Vamos à BMI... com a magia do Pirilampo Objetivos:  Promover o gosto pela leitura 

 

Professores Dinamizadores:  PB e RBI  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 173   Calendário |1-º Semestre |DEP: Biblioteca | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Sessões informativas para um bom uso  da internet. Objetivos:  Sensibilizar para os perigos da Internet 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes e Líderes digitais  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Media 2G 

 

Atividade: 174   Calendário |2.º Semestre |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Semana da Leitura Objetivos:  Promover o Livro e a Leitura 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes, RBI, RBE, Docentes e alunos  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 175   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Concurso Literário Jovem Objetivos:  Fomentar a escrita 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes, RbI e docentes envolvidos  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 176   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Sessões de leitura e muito mais...-itinerâncias Objetivos:  Promover a leitura e a escrita; fomentar o desenvolvimento 

dae várias literacias 
 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 
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Atividade: 177   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Workshops Maker:fazer, criar, inovar e mudar no 
"Makerspace BMI" 

Objetivos:  Promover a leitura e a escrita; fomentar o desenvolvimento 

dae várias literacias 
 

Professores Dinamizadores:  PB  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 178   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Constituição de baús com livros selecionados de acordo 
com o ano de escolaridade e sua distribuição por todos 
os JI e EB sem biblioteca 

Objetivos:  Promover a leitura , o contacto com o livro e a requisição 

domiciliária 

 

Professores Dinamizadores:  PB  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 179   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Palestras dinamizadas por investigadores da UA: 
Histórias com Ciência na Biblioteca Escolar 

Objetivos:  Promoção e divulgação do conhecimento científico 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa da BE  
Destinatários: alunos do ensino secundário 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 180   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Newton Gostava de Ler! Objetivos:  promover a leitura; promover o contacto com experiências 

científicas 
 

Professores Dinamizadores:  Equipa da Biblioteca  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 181   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Clube Amigos da Biblioteca Objetivos:  Fomentar competências  de socialização e responsabilidade; 

promover a Be 
 

Professores Dinamizadores:  Equipa da biblioteca  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 182   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Seleção e elaboração de documentos de apoio ao 
currículo 

Objetivos:  promover o desenvolvimento das várias literacias; promover o 

sucesso académico 
 

Professores Dinamizadores:  Equipa da biblioteca  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 183   Calendário |Ao longo do ano |DEP:  | Escola:  | 
 

Aperfeiçoar/estruturar a presença  em linha  das 
bibliotecas escolares do agrupamento, por forma a  
corresponder às  expectativas dos utilizadores e da RBE. 

Objetivos:  Divulgar a BE, intensificar a sua presença/apoio/disponibilidade 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das bibliotecas  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Media 2G 

 

Atividade: 184   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Apoio aos utilizadores em várias valências: utilização de 
tecnologia e ferramentas digitais, elaboração de 
trabalhos, pesquisas, seleção/ sugestão de recursos a 
disponibilizar. 

Objetivos:  Apoio aos utilizadores; prestar um serviço de referência e 

curadoria 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das bes  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 
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Atividade: 185   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Leituras Orientadas- Disponibilização de vários 
exemplares da mesma obra  por forma a possibilitar a 
leitura orientada em sala  de aula. 

Objetivos:  Propiciar a leitura orientada em sala de aula; otimizar os 

recursos-acervo documental da RBI 

 

Professores Dinamizadores:  PB  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 186   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Dinamização de atividades para a comunidade/pais/EE . Objetivos:  Promover a BE; reforçar parcerias 

 

Professores Dinamizadores:  Equipa das Bes  
Destinatários: Comunidade 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 187   Calendário |2.º Semestre |DEP: Biblioteca | Escola:  | 
 

Jornadas de partilha de Boas Práticas Objetivos:  fortalecer a empatia entre os vários elementos da 

equipa/colaboradores das bibliotecas do agrupamento com  os elementos 
parceiros da RBI. 

 

Professores Dinamizadores:  Equipas das Bibliotecas  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 188   Calendário |1-º Semestre |DEP: Expressões | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Instalação artistica subordinada ao tema " Natal" Objetivos:  Desenvolver o sentido artístico e a sensibilidade estética; 

Motivar para a disciplina; Desenvolver o espirito de equipa. Promover a 
reutilização de materiais. 

 

Professores Dinamizadores:    
Destinatários: Comunidade educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 189   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Clubes | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Tudo isto será desenvolvido e articulado não só com 
outros projetos, disciplinas e comunidade escolar. 

Objetivos:  promover o conhecimento educativo na comunidade escolar; 

promover o envolvimento da comunidade escolar na escola; relacionar e 
utilizar conhecimento científico adquirido pelos alunos; fomentar a análise e 
reflexão sobre a atualidade; potenciar trabalho co 

 

Professores Dinamizadores:  Isabel Ramos, Teresa Bela  
Destinatários: Comunidade educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 190   Calendário |1-º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Distribuição de cartões alusivos às doenças raras; 
apresentação de um cartaz 

Objetivos:  Sensibilizar para a existência de doenças raras e o seu impacto 

na aprendizagem 
 

Professores Dinamizadores:  Alunos do 12º C  
Destinatários: Comunidade  Educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 191   Calendário |2.º Semestre |DEP: Línguas | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

nível nacional e os alunos posicionaram-se entre os cinco 
melhores de cada nível 7º e 8º anos. 

Objetivos:  - Aumentar o interesse dos alunos pelos conteúdos da 

disciplina de Português; 
- Envolver ativamente os alunos nas aprendizagens; 
- Participar em eventos nacionais; 
- Incentivar o espírito de rigor e de excelência; 
- Promover o uso das tecnologias da infor 

 

Professores Dinamizadores:  Ana de Pinho, Sandrine Herculano  
Destinatários: Alunos do 7ºB/C; 8ºB/F/G 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 192   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
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"Filosofando com Amor..." Exposição e adorno do 
"manequim do amor" com citações de grandes filósofos 
alusivas ao tema. 

Objetivos:  Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a 

importância do amor; Reconhecer o amor como uma das emoções primárias; 
incentivar a partilha de opiniões e o espírito crítico. 

 

Professores Dinamizadores:  Fátima Marques  
Destinatários: Alunos de Filosofia e alunos de Psicologia do 12.ºE1 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 193   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

"Diálogos de moralidade" - dramatização de diálogos 
sobre as perspetivas morais de Kant e Stuart Mill. 

Objetivos:  Problematizar os critérios de moralidade segundo as 

perspetivas de Kant e Mill; incentivar o espírito crítico e criativo 
 

Professores Dinamizadores:  Fátima Marques e Judith Pina  
Destinatários: Alunos do ensino secundário 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 194   Calendário |1-º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

"Motiva-TE!" - exposição de frases motivacionais Objetivos:  Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a 

importância da motivação; incentivar a autoconfiança. 
 

Professores Dinamizadores:  Fátima Marques  
Destinatários: Alunos e comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 195   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: EBJFPB | 
 

Caravelas recicláveis Objetivos:  Sensiblizar os alunos da comunidade escolar para a história de 

Portugal e para a proteção do meio ambiente 
 

Professores Dinamizadores:  Eduarda Cardoso  
Destinatários: Alunos do 6ºano 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 196   Calendário |1-º Semestre |DEP: Línguas | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Fiestas navideñas: Produção de postais e de outros 
artefactos com mensagens de Natal dirigidas à 
comunidade. 

Objetivos:  Motivar os alunos para o conhecimento da língua e da cultura 

hispanas. Estimular o trabalho colaborativo entre os alunos; Contibuir para a 
melhoria dos resulatdos académicos. 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes de espanhol: Fátima Gomes e Pedro 
Martins  
Destinatários: Alunos de espanhol do 7º,8º, 10º e 11º anos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 197   Calendário |2.º Semestre |DEP: Línguas | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Día del amor y de la amistad  Realização e troca de 
postais entre os alunos, com mensagens relacionadas 
com os afetos 

Objetivos:  Sensibilizar os alunos para a importância dos afetos nas 

vivências do ser humano; Contribuir para a melhoria do relacionamento entre 
os alunos da turma;Estimular o trabalho colaborativo; 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes de espanhol: Fátima Gomes e Pedro 
Martins  
Destinatários: Alunos de espanhol do 7º,8º, 10º e 11º anos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 198   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Exibição de imagens impressas de filósofas e respectivas 
teorias nos blocos E e B 

Objetivos:  Sensibilizar a comunidade escolar para a importância das 

realizações filosóficas e científicas das mulheres ao longo dos séculos. 
 

Professores Dinamizadores:  Docentes de Filosofia: Fátima Marques e Judith 
Pina  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Igualdade Género 

 

Atividade: 199   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

Atividades na piscina com o grupo de crianças, de 15 em 
15 dias. As atividades são orientadas pelos Monitores de 
Natação da CMI. 

Objetivos:  Fazer ataptação ao meio aquático. Proporcionar uma atividade 

diferente, enriquecedora e relaxante. 

 

Professores Dinamizadores:  CMI e DEPE  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 
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Atividade: 200   Calendário |2.º Semestre |DEP:  | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Performance da Democracia - Espetáculo «Dura Dita 
Dura» 

Objetivos:  Desenvolver o sentido crítico, interventivo e estético dos 

alunos - Pensar através dos conteúdos artísticos que trabalham temáticas 
como as migrações, a liberdade, a participação ou a conciência 
cívica;.Promover a educação para a cidadania e do desenvolvi 

 

Professores Dinamizadores:  23 milhas e Agrupamento de Escolas de Ílhavo 
(interlocutora Maria dos Anjos Mercê Barreirinha)  
Destinatários: Turmas de Humanidades do ensino secundário 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 201   Calendário |2.º Semestre |DEP:  | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Sessão de formação de HST e HSA. Visita à cozinha 
certificada do Hipermercado Pingo Doce 

Objetivos:  Conhecer o Worl of Wine concept e os diferentes abordagens 

gastronómicas do projeto. 
 

Professores Dinamizadores:  Ser PRO         Grape Hospitality Group       Irene 
Alexandre    Jorge Simaria  
Destinatários: 10ºE e 11ªE Cozinha/Pastelaria 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 202   Calendário | |DEP:  | Escola:  | 
 

ança no trabalho. Aprender as regras de higiene e 
segurança alimentar. 

Objetivos:  -Conhecer as caraterísticas e funcionamento de uma cozinha 

certificada. Aprender as regras de higiene e segur 
 

Professores Dinamizadores:  SER PRO         Jerónimo Martins       Irene 
Alexandre    Jorge Simaria  
Destinatários: 10ªE e 11ºE   CFP - Cozinha e Pastelaria 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 203   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

"Ser diferente é fixe!" (desafio de vir com um sapato 
diferente) 

Objetivos:  -Reconhecer o outro como ser diferente e simultaneamente 

único;  sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de comprender e 
integrar as diferenças 

 

Professores Dinamizadores:  Fátima Marques e Judith Pina  
Destinatários: Alunos; docentes e não docentes 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 204   Calendário |2.º Semestre |DEP: Línguas | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia Mundial da Poesia Objetivos:  - Aumentar o interesse dos alunos pela poesia; 

- Envolver ativamente os alunos nas aprendizagens; 
- Assinalar dias comemorativos; 
- Sensibilizar alunos e comunidade para os ODS; 
- Promover o uso das tecnologias da informação e da comunicação. 
 

 

Professores Dinamizadores:  Ana de Pinho, Sandrine Herculano  
Destinatários: Toda a comunidade escolar e meio envolvente 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 205   Calendário |2.º Semestre |DEP: Direção | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Feira Vocacional e do Emprego - Casa da Cultura de 
Ílhavo - CMI 

Objetivos:  Conhecer o mundo do trabalho 

Potenciar escolhas mais conscientes para o mundo do trrabalho aos nossos 
alunos 
Sensibilizar para as ofertas de trabalho dentro de uma lógica de proximidade. 

 

Professores Dinamizadores:  CMI  
Destinatários: turmas do 9 ano 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Mundo do Trabalho 3G 

 

Atividade: 206   Calendário |2.º Semestre |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Olímpiadas da Biologia - Sénior Objetivos:  Consolidar aprendizagens e promover o gosto pelas atividades 

científicas 
 

Professores Dinamizadores:  Alcina Mendes  
Destinatários: alunos de 11º ano e 12º ano 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 207   Calendário |2.º Semestre |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
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Olímpiadas da Biologia - Júnior Objetivos:  Consolidar aprendizagens e promover o gosto pelas atividades 

científicas 
 

Professores Dinamizadores:  Alcina Mendes  
Destinatários: alunos de 9º ano 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 208   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: EBJFPB | 
 

Visita de Estudo ao Museu da Vista Alegre, Oficina de 
pintura manual da Fábrica e à Capela da N.S. da Penha 
de França 

Objetivos:  Sensibilizar os alunos, para o estudo, divulgação e defesa do 

meio e conservação do património; Desenvolver o espírito de observação. 

 

Professores Dinamizadores:  Adelaide Agostinho e Sílvia Dias  
Destinatários: Alunos do 6ºA 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 209   Calendário |2.º Semestre |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Festival de Robótica 2022 em Santa Maria da Feira Objetivos:  • Desenvolver o gosto pela programação de robôs 

• Estimular o conhecimento cultural 
• Fortalecer a relação professor/aluno 
• Promover a interdisciplinaridade 

 

Professores Dinamizadores:  Ana Leigo e Sérgio da Cruz  
Destinatários: Alunos 10ºE e 11ºE 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Mundo do Trabalho 3G 

 

Atividade: 210   Calendário |2.º Semestre |DEP: MCE | Escola: EBJFPB | 
 

Visita ao Museu e Capela da Vista Alegre e atelier de 
moldagem. 

Objetivos:  Identificar rochas e minerais aplicados na produção da 

procelana. Identificar elementos naturais e geométricos nas peças do museu. 
Observar as plantas da zona envolvente. 

 

Professores Dinamizadores:  Clara Rodrigues Daniela Matos e Ana Vieira  
Destinatários: 5º Ano turmas B e C 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 211   Calendário |2.º Semestre |DEP: Edu. Esp | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Visita à cidade do Porto (Palácio da Bolsa e Zona 
Ribeirinha) 

Objetivos:  Permitir conhecer novas realidades; Estimular o conhecimento 

cultural; Fortalecer os laços na relação professor/aluno 
 

Professores Dinamizadores:  Docentes de EE da ESDJCCG e EBJFPB  
Destinatários: Alunos do 5º ao 12.º ano com ACS 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 212   Calendário |Ao longo do ano |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

“Projeto Pedagógico - Por que razão só hoje as mulheres 
conseguem os seus direitos?” 

Objetivos:  Sensibilização e reflexão sobre os direitos Humanos na 

sociedade contemporânea.Reconhecimento no processo histórico dos direitos 
da mulheres.Identicação dos instrumentos internacionais e  Lei da Maria da 
Penha. 

 

Professores Dinamizadores:  Fátima Godinho  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 213   Calendário |Ao longo do ano |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

“Projeto Pedagógico - Diálogo com os Direitos Humanos” Objetivos:  Conhecer e compreender como o Estado-Nação contribui para 

as desigualdades sociais. Refletir sobre a pobreza em Portugal. Debater a 
diferença de oportunidades entre o mundo urbano e rural. 

 

Professores Dinamizadores:  Fátima Godinho  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 214   Calendário |Ao longo do ano |DEP: CSH | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

“Observatório de História e HGP 2.º CEB - Percursos de 
Ílhavo” 

Objetivos:  Promover a pesquisa em testemunhos familiares. Aproximar as 

gerações no seu contexto de vida. Fortalecer a identidade dos alunos. 
 

Professores Dinamizadores:  Fátima Godinho e Paula Duarte  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 
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Atividade: 215   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBI-Ilhavo | 
 

Workshop de teatro,Infantil na EB da Presa, Légua - 
"Alice no País das Maravilhas" 

Objetivos:  - desenvolver nos alunos o gosto pelo Teatro;- conhecer as 

artes performativas;- estimular a importância da implementação das 
expressões no desenvolvimento global dos alunos; - desenvolver todas as 
formas de expressão através de dramaturgias, canções, cor 

 

Professores Dinamizadores:  Actores da Companhia de Teatro do "Teatro 
Experimental de Cascais": Teresa Côrte-Real e Sérgio Silva; Docentes  
Destinatários: 63 alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 216   Calendário |Ao longo do ano |DEP: Clubes | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Espaço dedicado ao treino e aprendizagem de xadrez, de 
frequência facultativa, regular ou ocasional. 
Pertence ao clube de xadrez e faz um xeque-mate à 
aprendizagem, memória e concentração, Paciência, 
Resiliência, Criatividade e imaginação, Socialização, R 

Objetivos:  • Desenvolver nos alunos uma atitude favorável em 

relação ao xadrez que permita apreciá-lo como elemento gerador de cultura; 
• Priorizar a resolução de problemas. A aprendizagem orientada para 
a resolução de problemas proporcionará ao aluno a oportunidade 

 

Professores Dinamizadores:  Luísa Saraiva  
Destinatários: Comunidade educativa 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Interculturalidade 

 

Atividade: 217   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré + 1º Ciclo | Escola: EBCC – Coutada | 
 

25 de Abril 1974 – Dia da Liberdade 
Visionar filmes da Época (youtube); 
- Ouvir histórias e cantar canções alusivas ao tema; 
- Decorar a Escola com motivos relacionados com a data; 
- Simular um ato eleitoral; 
- Visita de um elemento da Comunidade. 

Objetivos:  - Conhecer as caraterísticas de uma democracia; 

- Distinguir Democracia de Ditadura; 
- Distinguir Direitos de Deveres; 
- Distinguir Liberdade de Libertinagem. 

 

Professores Dinamizadores:  Docentes  
Destinatários: 120 alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 218   Calendário |2.º Semestre |DEP: Projetos | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Laço azul - Abril: Mês da Prevenção dos Maus Tratos na 
Infância 

Objetivos:  Promover a divulgação e a reflexão sobre os maus tratos nas 

familias, especialmente, quando acontecem às crianças. 
Promover uma educação atenta no respeito, na segurança e em clima de paz 
sem violência. 
Construir quadros e referencias com valores éticos n 

 

Professores Dinamizadores:  CPCJ de Ílhavo, todas as escolas, EMRC, Filosofia, 
Associação de Estudantes  
Destinatários: EB1 
EBJFPB 
ESJCCG 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 219   Calendário |2.º Semestre |DEP: Projetos | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

25 de Abril 1974 – Dia da Liberdade 
Criação de espaços de exposição sobre o tema 
Participação no padlet a nivel nacional 
Criar memória que edifique a Liberdade 

Objetivos:  - Conhecer as caraterísticas de uma democracia; 

- Distinguir Democracia de Ditadura; 
- Distinguir Direitos de Deveres; 
- Distinguir Liberdade de Libertinagem. 

 

Professores Dinamizadores:  professores de Cidadania História, DT, entre 
outros  
Destinatários: 300 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 220   Calendário |2.º Semestre |DEP: Projetos | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Acampamento de fim de semana, sexta e sábado 
dias 29-30 abril, mata das irmãs de schoenstatt. 

Objetivos:  Promover o espírito de grupo 

Desafiar para vivência e envolvência da natureza como um património a 
cultivar. 
Construir e assumir valores de amizade, interajuda e solidariedade 

 

Professores Dinamizadores:  DT 9C  
Destinatários: DT 9C 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 
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Atividade: 221   Calendário |2.º Semestre |DEP: Projetos | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Acampamento de fim de semana, dias 20-22 maio, local 
Seminário de aveiro. 

Objetivos:  Promover o espírito de grupo 

Desafiar para vivência e envolvência da natureza como um património a 
cultivar. 
Construir e assumir valores de amizade, interajuda e solidariedade 

 

Professores Dinamizadores:  professor de EMRC Filipe Tavares  
Destinatários: alunos EMRC 9Ano e Secundário 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Desenvolvimento Sustentável 

 

Atividade: 222   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Dia da Família: família é... (distribuição de flores, com 
mensagens alusivas à importância da Família, pela 
comunidade escolar) 

Objetivos:  Valorizar a família; reconhecer a família como agente de 

socialização; fomentar o espírito de solidariedade. 

 

Professores Dinamizadores:  biblioteca  
Destinatários: Pessoal docente, pessoal não docente e famílias dos alunos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Paz 3G 

 

Atividade: 223   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: EBJFPB | 
 

DNSI-Dia Nacional da Segurança Infantil 2022. APSI Objetivos:  Dinamização de atividades, que se pretendem divertidas e 

promotoras da segurança infantil 
Brincar ao ar livre 
Contato com a rua e a envolvente natureza 

 

Professores Dinamizadores:  Filipe Tavares EMRC  
Destinatários: turma EMRC 1 ciclo gafanha aquem e turmas ebjfpb 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Educação Ambiental 

 

Atividade: 224   Calendário |2.º Semestre |DEP: Expressões | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Oficina de ilustração dinamizada pela ilustradora Helena 
Zália no espaço Planteia "Planteia a Renascer" 

Objetivos:  -Explorar de forma criativa o espaço Planteia. -Criar a partir do 

contacto direto com a natureza. 
 

Professores Dinamizadores:  Sara Bandarra  
Destinatários: 9º C 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 225   Calendário |2.º Semestre |DEP: Expressões | Escola: EBJFPB e ESJCCG | 
 

Workshop nas aulas de EF Objetivos:  novas experiênciasas motoras; dar a conhecer diferentes tipos 

de dança; divulgar as ofertas do concelho ; sensibilizar os alunos para a prrática 
desta modalidade; partilha de conhecimentos 

 

Professores Dinamizadores:  Teresa Silveirinha  
Destinatários: Alunos e professres  de EF 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 226   Calendário |2.º Semestre |DEP: Pré-Escolar | Escola: Pré - Escolas | 
 

Deslocação de autocarro, ao centro de Ílhavo ( parça 
junto à Casa da Cultura de Ílhavo) para participar nas 
atividades do Dia da Criança. 

Objetivos:  Participar nas atividades que a CMI  programou para a 

comemoração do dia Mundial da criança. 

 

Professores Dinamizadores:  CMI  
Destinatários: Todas as crianças do Pré-escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 227   Calendário |2.º Semestre |DEP: Projetos | Escola: EBJFPB | 
 

Visita ao Bairro Operário, Museu e Capela da Vista 
Alegre. 

Objetivos:  Desenvolver o gosto pelo património e história de Ílhavo. Criar 

o gosto pela defesa desse património. Formas diferentes de aprender a 
História Local in loco. 

 

Professores Dinamizadores:  Professora Paula Duarte e estagiárias Maria Luzia 
Alves e Ana Rita Freitas  
Destinatários: Alunos das turmas 5.º B e 5.º C 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Não Aplicado 

 

Atividade: 228   Calendário |2.º Semestre |DEP: MCE | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

Visita ao Castelo de Santa Maria da Feira com 
demonstração de armamento medieval. 

Objetivos:  •        Desenvolver o gosto pela programação de robôs; 

•        Estimular o conhecimento cultural; 
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Assistir ao Festival de Robótica 2022. •        Fortalecer a relação professor/aluno; 
•        Promover a interdisciplinaridade. 
 

 

Professores Dinamizadores:  Ana Leigo e Sérgio da Cruz  
Destinatários:  

Eixo Tema de Cidadania: 
 Empreendedorismo 3G 

 

Atividade: 229   Calendário |2.º Semestre |DEP: Línguas | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

 Objetivos:   
 

Professores Dinamizadores:  Ana de Pinho e Sandrine Herculano  
Destinatários: Alunos dos 8ºG e 8ºB 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

Atividade: 230   Calendário |Ao longo do ano |DEP: CoordenaçãodeEstabelecimento | Escola: EBJFPB | 
 

Projeto 2P_Prevenção Positiva Objetivos:  Garantir a aquisição de competências pessoais e sociais nos 

alunos através do promoção positiva; reduzir conflitos e indisciplina; 
 

Professores Dinamizadores:  Susana Távora  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Direitos Humanos 

 

Atividade: 231   Calendário |Ao longo do ano |DEP: CSH | Escola: ESJCCG - Secundária | 
 

O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da 
Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e do ensino secundário com 
objetivo de promover o trabalho democrático. Em cada 
ano, debate-se um tema definido pelos or 

Objetivos:  a) Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela 

participação política; b) Dar a conhecer a Assembleia da República e as regras 
parlamentar;c) Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade 
pelas regras de formação 
das decisões; 
 

 

Professores Dinamizadores:  Clarinda Lopes e Aida Domingues  
Destinatários: Comunidade escolar 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Inst. e part. democrática 2G 

 

Atividade: 232   Calendário |2.º Semestre |DEP: CSH | Escola: EBJFPB | 
 

"El Rey D. Manuel per graça de Deus"- Promoção do 
conhecimento da História Local  e as origens do concelho 
de Ílhavo, a partir da inquirição (1296) de  D. Dinis  e da 
Carta de Foral (1514) de D. Manuel I. - Transcrição 
paleográfica da Carta de Foral. 

Objetivos:  Conhecer a História Local, nomeadamente as origens do 

Concelho de Ílhavo; Preservação da Memória Colectiva; Conhecer o portugês 
arcaico. 

 

Professores Dinamizadores:  Aida Domingues e Paula Duarte  
Destinatários: 5º e 7º anos 

Eixo Tema de Cidadania: 
 Outros 

 

 

  



 

Anexo2 

Avaliação da Cidadania  
No âmbito das atividades e dinamismos das Turmas  
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5A 
Ensino Básico – Prof Cidadania:  Paula Duarte Carla Cristina Cardoso 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género   Segurança rodoviária; Inglês 

Interculturalidade Cidadania, Inglês  Risco.  

Desenvolvimento sustentável   Empreendedorismo  

Educação ambiental Cidadania, Inglês  Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
Cidadania, Inglês 

Media; TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

De acordo com a planificação elaborada, foram desenvolvidos os temas “Interculturalidade”e “Bem-estar animal”, nos dois 

semestres. Foram realizados debates de ideias, a partir das experiências dos alunos e uma reflexão final. 

Foi também trabalhado o tema da violência entre pares, com a ida à turma de um elemento da Escola Segura com o tema 

“Bullying” 

Foi preenchido o inquérito do Eco-Escolas 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros 

temas relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios 

SeguraNet. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Os alunos realizaram trabalhos de pesquisa e apresentação oral, participação em debates, tarefas propostas pela professora.  

Participaram numa atividade de recolha de rolhas de plástico dinamizada por outra turma.    
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5B 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Paula Duarte Paula Duarte 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género   Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Cidadania, HGP  Risco.  

Desenvolvimento sustentável   Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
Cidadania 

Media; TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

Solidariedade com os 
refugiados ucranianos. 
Projecto 2P e TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Cumprindo o previamente acordado, desenvolvemos os temas «Interculturalidade» e «Bem-estar Animal» em ambos semestres. 

Trabalhou-se a partir de diálogos suscitados pela professora, a partir de experiências próprias, da realidade experienciada pelos alunos, 

complementada por textos e pequenos vídeos. 

A partir de reflexões suscitadas e de conhecimentos adquiridos os alunos produziram pequenos textos e cartazes que apresentaram à 

turma, suscitando novas reflexões e conclusões. 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Na altura da invasão russa da Ucrânia, os alunos sugeriram uma atividade de recolha de brinquedos que se foi efetivando até ao presente.         

Também participaram numa atividade de recolha de rolhas de plástico dinamizada por outra turma.             
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5C 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Maria Leonel Maria Leonel 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
X 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género   Segurança rodoviária;  

Interculturalidade X  Risco.  

Desenvolvimento sustentável   Empreendedorismo  

Educação ambiental X  Mundo do trabalho  

Saúde X  Segurança, Defesa e paz X 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
X 

Media;   Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

No âmbito da Educação para a Cidadania foram abordados os seguintes temas: 

o que é a Cidadania; exploração dos vários Direitos Humanos e debate sobre os mesmos; visualização de um DVD sobre os Direitos 

Humanos;  escolha realizada pelos alunos de alguns dos Direitos Humanos e ilustração dos mesmos, pesquisa de alguns Prémios Nobel da 

Paz; a turma propôs uma pesquisa sobre a ativista ambiental Greta Thunberg; elaboração do cartaz para o projeto “2P_ Prevenção 

Positiva”; Ida à turma de um elemento da Escola Segura com o tema “Bullying”; preenchimento do Inquérito do Eco-Escolas; realização de 

Tsurus em origami.  

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

“A Paz Num TSURU” - exposição no átrio da escola 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5D 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Anabela Mateus Anabela Mateus 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género   Segurança rodoviária;  

Interculturalidade CD  Risco.  

Desenvolvimento sustentável CD  Empreendedorismo  

Educação ambiental CD  Mundo do trabalho  

Saúde EF  Segurança, Defesa e paz CD 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
CD 

Media; TIC  Voluntariado CD 

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Os temas abordados CD foram ao encontro foram escolhidos tendo em conta os interesses, motivações e contexto real do país e da 

turma. 

Deste modo, no primeiro semestre foram abordadas questões relacionadas com a participação ativa dos cidadãos na vida do país, na 

escolha dos seus representantes e o seu transfer para a vida da turma, com a escolha do delegado e do subdelegado. Foi ainda abordada 

temática da interculturalidade.  

No segundo semestre as temáticas abordadas foram a educação ambiental, o bem-estar animal com a realização de uma ação prática 

centrada no pomar e nos insetos que o habitam. Tivemos a colaboração de uma encarregada de educação que apoiou e deu sugestões 

sustentáveis de atuação e de captação de insetos essenciais à polinização. Neste âmbito os alunos foram convidados a apresentar o seu 

projeto no Conselho Municipal do Eco-Escolas. 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Cuidar do Pomar da escola. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5E 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Filipe Tavares Graça Costa 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
X 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género   Segurança rodoviária;  

Interculturalidade X  Risco.  

Desenvolvimento sustentável X  Empreendedorismo  

Educação ambiental X  Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
X 

 Bem-estar animal 
X 

Media;   Voluntariado X 

Instituições e participação 
democrática. X 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

 Educação para a Cidadania e Desenvolvimento demarcou-se na exploração das seguintes temáticas: 

À descoberta do cidadão que há em mim; quem sou eu. | O nosso Mundo. O Cosmos e o nosso Planeta. | Portugal é o nosso país. | 

Conhecer o valor da Biodiversidade. | A Paz como berço da humanidade. | Compreender que a atitude de gratidão pelo dom da vida aos 

nossos pais nos configura verdadeiramente Humanos. | A liberdade e o vinte e cinco de abril | Descoberta da nossa escola como um 

oceano cheio de projetos e dinamismos. |  

 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Animais em extinção: Exposição de trabalhos na Biblioteca Escolar. Eu sou cidadão construção de um mundo com consciência ambiental. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 5F 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Eduarda Cardoso Helena Gonçalves 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género   Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Cidadania e HGP  Risco.  

Desenvolvimento sustentável   Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
Cidadania 

Media; TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Os temas dinamizados foram: a Interculturalidade e o Bem-estar animal. 

A abordagem aos temas foi feita através de vídeos educacionais, através de diálogos suscitados pela docente, complementando também 

com textos e com as experiências vivenciadas pelos alunos. 

Foram feitos trabalhos escritos e posteriormente apresentados aos colegas que levaram a novas reflexões sobre os temas debatidos. 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Os alunos realizaram trabalhos de pesquisa e apresentação oral, participação em debates, tarefas propostas pela professora.      

Também participaram numa atividade de recolha de rolhas de plástico dinamizada por outra turma.     
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 6A 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Carla Andril Adelaide Agostinho 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Cidadania  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade   Risco.  

Desenvolvimento sustentável   Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Cidadania, TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

Cidadania, TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Foram dinamizados os temas: Igualdade de género, Média, Bullying, internet segura e Violência doméstica. 

A abordagem foi feita através de vídeos educacionais e leitura em grupo de livros da biblioteca escolar relacionados com os temas. 

Foram feitas 2 sessões com a Escola Segura em sala de aula. 

Foram feitos trabalhos escritos e posteriormente apresentados aos colegas, posteriormente foram feitos debates sobre os mesmos. 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Os propostos pela professora - trabalhos de pesquisa e apresentação oral, participação em debates e leitura conjunta de livros. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 6B 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Clara Oliveira Maria Manuel Furtado 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
X 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género X  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade   Risco.  

Desenvolvimento sustentável   Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde X  Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; X  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

X 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos 

Direitos e deveres do cidadão: No que 

respeita ao tratamento deste tema, 

iniciou-se o trabalho pela pesquisa, por 

parte dos alunos, dos significados das 

palavras “cidadania” e “cidadão”. 

O que implica ser cidadão de um país e 

como se exerce a cidadania. Foram, 

ainda, trabalhados os direitos e deveres 

do cidadão português e feito o 

paralelismo com os direitos e deveres do 

aluno, integrados no Regulamento 

Interno do Agrupamento.  

Passamos, de seguida, à abordagem dos 

direitos, deveres e garantias do cidadão 

português, consagrados pela 

Constituição, procedendo‐se à leitura e 

comentário de alguns dos seus artigos.   

O tema “Direitos Humanos” foi 

ligeiramente abordado, com a leitura dos 

seus artigos mais relevantes e o que 

esteve na origem da assinatura desta 

declaração por parte de vários países. 

Foram ainda apresentados alguns vídeos 

relacionados com este tema e foi feita a 

análise das situações dos países em que 

muitos destes direitos continuam a ser 

violados, sobretudo no que se refere à 

liberdade de expressão, exploração do 

trabalho infantil, direito à educação e 

segurança, entre muitos outros. 

Igualdade de género: 

Foi, ainda, tratado o tema "Igualdade de 

Género", previsto na planificação da 

disciplina, iniciado com um 

"brainstorming" sobre o que os alunos 

sabiam acerca deste assunto e, a partir 

daí, foi desenvolvido em diálogo e, 

através de exemplos, o que se entende 

por igualdade de género. O professor 

procurou ativar conhecimentos 

adquiridos na disciplina de História que 

explicitam que homens e mulheres nem 

sempre gozaram dos mesmos direitos e 

oportunidades ao longo da história, assim 

como ainda hoje se verifica em muitas 

sociedades, de uma forma mais ou menos 

pronunciada. Identificaram, a partir do 

visionamento de pequenos filmes, os 

estereótipos de comportamentos 

atribuídos a homens e mulheres ao longo 

da história e de alguns que ainda hoje 

prevalecem, em todas as vertentes da 

vida privada e laboral. Os alunos 

auscultaram, ainda, familiares 

pertencentes a duas gerações anteriores 

à sua, avós e pais, sobre as desigualdades 

verificadas neste âmbito, apurando-se, 

desta forma, as que ainda vão 

prevalecendo. Responderam também a 

um questionário de verificação de 

conhecimentos sobre os temas tratados. 

Saúde: 

No âmbito do Dia Mundial da Saúde, foi 

abordado o tema da saúde mental entre 

os jovens, sobretudo no período pós 

pandemia. Verificaram-se ainda os 

impactos da falta de saúde mental no 

bem-estar físico e relacional entre os 

jovens e o escalar de alguma violência 

verbal e física, bem como de “bullying”, 

entre pares. Definiram- se algumas 

estratégias de ação, nestes casos e 

desmistificou-se o facto de que pedir 

ajuda a profissionais de psicologia ou 

psiquiatria só se aplica aos “loucos”. Os 

alunos evidenciaram particular interesse 

neste tema e partilharam situações do 

seu conhecimento e vivências pessoais, 

sobretudo no que se reporta aos períodos 

de confinamento. Colaboraram com 

interesse e empenho no tratamento de 

todos os temas abordados, 

desenvolveram o espírito crítico e 

manifestaram as suas opiniões, 

fundamentando-as, relativamente aos 

temas e assuntos tratados. Participam 

ativamente, dando exemplos de situações 

de que vão tomando conhecimento pela 

comunicação social, pela família e nas 

suas próprias vivências na escola, 

relacionando e mobilizando 

conhecimentos escolares e 

extraescolares.

 



 

Anexo_2 Avaliação da Cidadania, Turmas 2.º, 3.º Ciclos; Ensino Secundário e Profissional. Pag. 64 

 Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu  

Os alunos envolveram-se em debates e participaram ativamente nas aulas, acrescentando conhecimentos e experiências e 

mobilizando conhecimentos de outras disciplinas. 

Elaboraram a “Árvore dos direitos e deveres do cidadão”, que está exposta na sua sala de aula.  

Fizeram trabalho de pesquisa e entrevistas a familiares de diversas gerações, partilhados nas aulas. 

Visionaram pequenos filmes, documentários e animações educativas relacionadas com os vários temas abordados. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 6C 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Carla Andril Paula Gomes 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Cidadania  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade   Risco.  

Desenvolvimento sustentável   Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Cidadania  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

Cidadania 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Foram dinamizados os temas: Igualdade de género, Média, Bullying, internet segura e Violência doméstica. 

A abordagem foi feita através de vídeos educacionais e leitura em grupo de livros da biblioteca escolar relacionados com os temas. 

Foram feitas 2 sessões com a Escola Segura em sala de aula. 

Foram feitos trabalhos escritos e posteriormente apresentados aos colegas, posteriormente foram feitos debates sobre os mesmos. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Os propostos pela professora - trabalhos de pesquisa e apresentação oral, participação em debates e leitura conjunta de livros. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 6D 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Laura Monteiro 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género X  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade   Risco.  

Desenvolvimento sustentável   Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 6E 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Carla Andril Carla Andril 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Cidadania  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade   Risco.  

Desenvolvimento sustentável   Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Cidadania  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

Cidadania 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Foram dinamizados os temas: Igualdade de género, Média, Bullying, internet segura e Violência doméstica. 

A abordagem foi feita através de vídeos educacionais e leitura em grupo de livros da biblioteca escolar relacionados com os temas. 

Foram feitas 2 sessões com a Escola Segura em sala de aula. 

Foram feitos trabalhos escritos e posteriormente apresentados aos colegas, posteriormente foram feitos debates sobre os mesmos. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Os propostos pela professora - trabalhos de pesquisa e apresentação oral, participação em debates e leitura conjunta de livros. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 6F 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Helena Gonçalves Ana Teixeira 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Cidadania e 
desenvolvimento 

 Segurança rodoviária;  

Interculturalidade   Risco.  

Desenvolvimento sustentável   Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

 Promoção e dinamização de opiniões dos alunos tendo como base vários vídeos sobre a igualdade salarial, as diferenças salariais entre 

géneros e o vídeo "Maria da fronteira, mulher cigana". A docente dinamizou as aulas promovendo e incentivando a participação dos 

alunos com vista à promoção do espírito crítico, chamando-lhes a atenção para a importância da argumentação e do respeito pelas 

diversas opiniões. A docente fez-lhes ainda notar que o importante é a discussão das ideias e nunca que essa mesma discussão tenha 

como base a diferença de género. 

 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Trabalhos de grupo onde foram discutidas e analisadas ideias sobre o que os alunos visualizaram (referido em cima). Apresentação à 

turma das diversas opiniões. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 7A 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Helena Hermenegildo João Pinto Basto 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
Cidadania 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Cidadania, Ed. Física  Segurança rodoviária; Projeto de Turma 

Interculturalidade Cidadania, EV, Português   Risco.  

Desenvolvimento sustentável Geografia e Ciências 
Naturais 

 Empreendedorismo 
 

Educação ambiental Ciências Naturais  Mundo do trabalho  

Saúde Ed. Física  Segurança, Defesa e paz História 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
Cidadania 

 Bem-estar animal 
 

Media; Cidadania, TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática. História 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Discursos preparados pelos alunos e simulação das votações em democracia (Grécia Antiga e atualidade). 

Debate de ideias sobre a violência da Guerra e  a importância da Paz. 

Em cada tema dado em Cidadania e Desenvolvimento, predominou uma estratégia didática distinta, nomeadamente, no que concerne aos 

Direitos Humanos partiu-se da atividade “Maratona de Cartas” da Amnistia Internacional e da apresentação dos caso em causa, na 

Igualdade de Género foi mais expositiva, num diálogo vertical descendente, na Interculturalidade recorreu-se ao trabalho de pesquisa e 

exposição dos mesmos por parte dos alunos e finalmente, os Média foram abordados com debate e diálogo vertical e horizontal. 

Em vários tópicos a Geografia abordou a sustentabilidade, especificamente no tema da Localização abordou-se a exposição solar e a 

eficiência energética. Na Hidrografia tratou-se da gestão dos recursos hídricos e seus impactos. 

Educação ambiental e Desenvolvimento sustentável 

Foi abordado o tema Ciência geológica e sustentabilidade da Vida na Terra em Ciências Naturais. 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 7B 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Helena Hermenegildo Ana Simões 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
Cidadania 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Cidadania  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Cidadania, EV, Português  Risco.  

Desenvolvimento sustentável Geografia, Ciências Naturais  Empreendedorismo  

Educação ambiental Ciências Naturais  Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz História 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Cidadania, TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática. História 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Discursos preparados pelos alunos e simulação das votações em democracia (Grécia Antiga e atualidade). 

Debate de ideias sobre a violência da Guerra, a importância da Paz. 

Em cada tema dado em Cidadania e Desenvolvimento, predominou uma estratégia didática distinta, nomeadamente, no que concerne aos 

Direitos Humanos partiu-se da atividade “Maratona de Cartas” da Amnistia Internacional e da apresentação dos caso em causa, na 

Igualdade de Género foi mais expositiva, num diálogo vertical descendente, na Interculturalidade recorreu-se ao trabalho de pesquisa e 

exposição dos mesmos por parte dos alunos e finalmente, os Média foram abordados com debate e diálogo vertical e horizontal. 

Em vários tópicos a Geografia abordou a sustentabilidade, especificamente no tema da Localização abordou-se a exposição solar e a 

eficiência energética. Na Hidrografia tratou-se da gestão dos recursos hídricos e seus impactos. 

Educação ambiental e Desenvolvimento sustentável 

Foi abordado o tema Ciência geológica e sustentabilidade da Vida na Terra em Ciências Naturais. 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 7C 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Helena Hermenegildo Susana Távora 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
Cidadania 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Cidadania  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Cidadania, EV, Projeto, 
História, Português 

 Risco.  

Desenvolvimento sustentável Geografia, Ciências Naturais  Empreendedorismo  

Educação ambiental Ciências Naturais, EV  Mundo do trabalho  

Saúde SPO, Projeto  Segurança, Defesa e paz História 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Cidadania, TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática. História 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Discursos preparados pelos alunos e simulação das votações em democracia (Grécia Antiga e atualidade). 

Debate de ideias sobre a violência da Guerra e a importância da Paz. 

Em cada tema dado em Cidadania e Desenvolvimento, predominou uma estratégia didática distinta, nomeadamente, no que concerne aos 

Direitos Humanos partiu-se da atividade “Maratona de Cartas” da Amnistia Internacional e da apresentação dos caso em causa, na 

Igualdade de Género foi mais expositiva, num diálogo vertical descendente, na Interculturalidade recorreu-se ao trabalho de pesquisa e 

exposição dos mesmos por parte dos alunos e finalmente, os Média foram abordados com debate e diálogo vertical e horizontal. 

Em vários tópicos a Geografia abordou a sustentabilidade, especificamente no tema da Localização abordou-se a exposição solar e a 

eficiência energética. Na Hidrografia tratou-se da gestão dos recursos hídricos e seus impactos. 

Educação ambiental e Desenvolvimento sustentável 

Foi abordado o tema Ciência geológica e sustentabilidade da Vida na Terra em Ciências Naturais. 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Projeto 2P_Prevenção Positiva ( Escola Segura, Saúde escolar +Contigo, “Línguas para que vos quero”, etc); 

Projeto “Construir caminhos de mudança” (SPO aplicado a toda a turma, em várias sessões na aula de Cidadania); 

Projeto “Dar @Língua” ( tendo ficado um aluno em 7º lugar a nível nacional); 

Projeto “Assess@Learning” (grupo teste na experiência europeia da European Schoolnet; 

Projeto DAC “Cadeira Intercultural”; 

Projeto SEGURANET: Desafios Seguranet; 

Torneio TIKA`22 (Fundação Altice), tendo um aluno ficado em 2º lugar a nível nacional.  
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 7D 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Rita Costa Rita Costa 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Cidadania e 
Desenvolvimento 

 Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Cidadania e 
Desenvolvimento, Ed. 
Visual, Proj. Turma, Físico-
Química, História, Inglês, … 

 Risco. 

 

Desenvolvimento sustentável Ciências Naturais  Empreendedorismo  

Educação ambiental Ciências Naturais, Geografia, 
Cidadania e 
Desenvolvimento 

 Mundo do trabalho 
 

Saúde Projeto Turma  Segurança, Defesa e paz História 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Cidadania e 
Desenvolvimento, TIC 

 Voluntariado 
 

Instituições e participação 
democrática. História, Projeto Turma 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Discursos preparados pelos alunos e simulação das votações em democracia (Grécia Antiga e atualidade). 

Debate de ideias sobre a violência da Guerra e a importância da Paz. 

Educação ambiental e Desenvolvimento sustentável 

Foi abordado o tema Ciência geológica e sustentabilidade da Vida na Terra em Ciências Naturais. 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

Em vários tópicos a Geografia abordou a sustentabilidade, especificamente no tema da Localização abordou-se a exposição solar e a 

eficiência energética. Na Hidrografia tratou-se da gestão dos recursos hídricos e seus impactos. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

- Projeto “Cadeira Intercultural” 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 7E 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Ana Carolina Aurélio Luísa Afonso 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
Projeto Turma 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Projeto Turma  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Projeto Turma 
Projeto 
“Penso,falo,escrevo…logo 
existo!-A Filosofia das 
palavras”. 

 Risco. 

 

Desenvolvimento sustentável Ciências Naturais | Físico-
Química 
CD| Geografia 

 Empreendedorismo 
 

Educação ambiental Ciências naturais | Físico-
Química | CD 

 Mundo do trabalho 
 

Saúde   Segurança, Defesa e paz História 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática. História 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Em Projeto Turma foram discutidos os temas sempre que surgiram situações que levavam ao desenvolvimento desse tema. 

Discursos preparados pelos alunos e simulação de votações (Grécia Antiga e atualidade) 

Debate sobre a violência da Guerra, estratégias adotadas ontem e hoje e a importância da Paz. 

Educação ambiental e Desenvolvimento sustentável 

Foi abordado o tema Ciência geológica e sustentabilidade da Vida na Terra em Ciências Naturais, Cidadania e Desenvolvimento e em 

Físico-Química. 

A turma também participou numa Palestra no museu marítimo de Ílhavo sobre a preservação da água. 

à disciplina de Ciências Naturais. Na disciplina de Físico-Química a turma participou na Palestra “Isto não é lixo'' em articulação com a 

Biblioteca da escola. 

No âmbito do projeto turma, nas disciplinas de Cidadania e de Físico-Química,  os alunos elaboraram trabalhos de pesquisa e 

construíram artefactos sobre a reciclagem da água e dos materiais, culminando na realização de duas exposições, no átrio de entrada da 

escola, para toda a comunidade educativa. Ainda no âmbito das temáticas do projeto Turma os alunos decoraram 4 cadeiras 

interculturais de acordo com as temáticas desenvolvidas.  

No âmbito do Projeto “Penso,falo,escrevo…logo existo!-A Filosofia das palavras”, nas disciplinas de OPTE, de Cidadania do 

Desenvolvimento e de Físico-Química os alunos elaboraram trabalhos que também foram expostos no átrio de entrada da escola. 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

Em vários tópicos a Geografia abordou a sustentabilidade, especificamente no tema da Localização abordou-se a exposição solar e a 

eficiência energética. Na Hidrografia tratou-se da gestão dos recursos hídricos e seus impactos. 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Projeto “Cadeira Intercultural”. | Projeto “Penso,falo,escrevo…logo existo!-A Filosofia das palavras”. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 7F 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Anabela Ribeiro 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
Cidadania  

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Cidadania   Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Cidadania   Risco.  

Desenvolvimento sustentável Geografia  Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Cidadania Português; TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

TIC 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Discursos preparados pelos alunos e simulação de votações (Grécia Antiga e atualidade) 

Debate sobre a violência da Guerra, estratégias adotadas ontem e hoje e a importância da Paz. 

Pesquisa e seleção de informações sobre os “media” e construção de powerpoints, inseridos num padlet. 

Análise de casos específicos no âmbito dos “Direitos Humanos”, “Igualdade de Género” e “Interculturalidade” e debate sobre os mesmos. 

Na disciplina de TIC foram realizados debates em sala de aula sobre temáticas relacionadas com os Media (FakeNews) e outros temas 

relacionados com a segurança digital (Bullying, direitos e dependências online) inseridos na atividade dos Desafios SeguraNet. 

Em vários tópicos a Geografia abordou a sustentabilidade, especificamente no tema da Localização abordou-se a exposição solar e a 

eficiência energética. Na Hidrografia tratou-se da gestão dos recursos hídricos e seus impactos. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Projeto 2P (também foi utilizada a aula de Cidadania e Desenvolvimento) 

Cadeira Intercultural (também foi utilizada a aula de Cidadania e Desenvolvimento) 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 8A 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Fernanda Soares Fernanda Soares 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos História e Cidadania; 
Português 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

Cidadania; Francês 

Igualdade de género Francês, Português  Segurança rodoviária; Francês 

Interculturalidade Geografia; Francês, 
Português 

 Risco.  

Desenvolvimento sustentável CN  Empreendedorismo  

Educação ambiental CN  Mundo do trabalho  

Saúde Cidadania, Francês e CN  Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
Cidadania; Francês 

Media; TIC, Francês; Português  Voluntariado Francês 

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

CN-objetivos curriculares: estudo dos 

ecossistemas e preservação da natureza. 

No âmbito do PES, trabalhos sobre 

Saúde e dieta mediterrânica. 

Geografia: Objectivos curriculares: 

Compreender a importância dos 

factores de identidade das populações 

no mundo contemporâneo. 

Francês - o trabalho consistiu na 

reflexão sobre as várias temáticas como 

ponto de partida para as restantes 

tarefas a dinamizar (reflexão, discussão, 

elaboração de cartazes, divulgação nas 

redes sociais do agrupamento, 

participação no torneio de pétanque 

inter-turmas, elaboração de um google 

slides conjunto, aliando os 

conhecimentos das TIC aos das 

temáticas abordadas. Os alunos 

envolveram-se com entusiasmo em 

todas estas dinâmicas. 

Cidadania: Direitos Humanos - 

visualização, na íntegra, o filme “A 

Ganha-Pão” e de preenchimento de um 

guião de exploração do filme e da 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, versão abreviada da Amnistia 

Internacional. criação e apresentação de 

um anúncio para TV/Internet ou redes 

sociais, de 1 a 3 minutos, onde 

publicitaram/sensibilizaram um artigo 

da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Partilha dos trabalhos num 

“mural virtual”, comum a todas as 

turmas, divulgado dia dez de dezembro, 

dia Internacional dos Direitos Humanos. 

Saúde - dinâmica/atividade “rol-play” 

denominada de “Panela-de-Pressão”, 

onde os mesmos, por grupos, foram 

alternando os papéis de pressionado e 

opressor perante diversos cenários de 

atos ilícitos ou perigosos. subtema 

“Violência no Namoro” -  criação de 

crachás “Corações” em cartão com 

mensagens alusivas ao tema “Não à 

Violência no Namoro” distribuídos pela 

comunidade escolar no dia 14 de 

fevereiro. subtema Comportamentos 

Aditivos realização e debate em turma 

de apresentações multimédia com os 

seguintes temas: tabaco e saúde; 

problemas ligados ao consumo de 

bebidas alcoólicas; problemas ligados ao 

consumo de outras substâncias 

psicoativas e comportamentos aditivos 

sem substâncias. Instituições e 

participação democrática - 25 de abril 

de 1974, foi criado um cartaz e cravos 

de origami comemorativos dos quarenta 

e oito anos de liberdade. Literacia 

financeira e Educação para o consumo - 

subtemas: orçamento familiar, 

poupança, produtos financeiros básicos 

e consumo - Estes subtemas foram 

trabalhados, em aula, recorrendo a 

dinâmicas/simulações de grupo, 

debates, visualização e análise de 

documentos. Media - tema trabalhado 

de forma transversal a todos os temas.

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Cadeira Intercultural | CN - Trabalhos de pesquisa sobre recursos naturais e áreas protegidas em Portugal (ecoescolas) | PES Dieta 
mediterrânica. | Projeto de DAC “Memórias”. | SEGURANET: Desafios Seguranet | FR - Redes Sociais e Internet_regras de segurança 
(elaboração e afixação de cartazes; divulgação nas redes sociais do AEI); Igualdade de Género - visionamento de vídeo e reflexão conjunta; 
La Saint-Valentin - elaboração de mensagens; reflexão sobre as emoções; afixação e divulgação nas redes;Interculturalidade e Saúde e bem 
estar - Torneio de pétanque inter turmas; La Gastronomie Française/alimentation et santé - realização de um google slides conjunto. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 8B 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Fernanda Soares Mª João Monteiro 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
História e Cidadania 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

Cidadania 

Igualdade de género   Segurança rodoviária; Francês 

Interculturalidade TEA; Geografia  Risco.  

Desenvolvimento sustentável CN  Empreendedorismo  

Educação ambiental CN  Mundo do trabalho  

Saúde Cidadania , CN e Inglês  Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Francês; TIC  Voluntariado Cidadania 

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

Francês 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

CN-objetivos curriculares: estudo dos 

ecossistemas e preservação da natureza. 

Trabalhos sobre saúde e  dieta 

mediterrânica 

Francês: Objetivos Curriculares: Segurança 

na Internet; Regras de circulação para 

peões; bicicletas e automóveis 

(desenvolvimento de competências sobre 

leitura, compreensão, gramática e 

produção de texto). 

Geografia: Objectivos curriculares: 

Compreender a importância dos factores 

de identidade das populações no mundo 

contemporâneo. 

Cidadania: Direitos Humanos - visualização, 

na íntegra, o filme “A Ganha-Pão” e de 

preenchimento de um guião de exploração 

do filme e da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, versão abreviada da 

Amnistia Internacional. criação e 

apresentação de um anúncio para 

TV/Internet ou redes sociais, de 1 a 3 

minutos, onde publicitaram/sensibilizaram 

um artigo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Partilha dos trabalhos 

num “mural virtual”, comum a todas as 

turmas, divulgado dia dez de dezembro, dia 

Internacional dos Direitos Humanos.  

Saúde - dinâmica/atividade “rol-play” 

denominada de “Panela-de-Pressão”, onde 

os mesmos, por grupos, foram alternando 

os papéis de pressionado e opressor 

perante diversos cenários de atos ilícitos ou 

perigosos. subtema “Violência no Namoro” 

-  criação de crachás “Corações” em cartão 

com mensagens alusivas ao tema “Não à 

Violência no Namoro” distribuídos pela 

comunidade escolar no dia 14 de fevereiro. 

subtema Comportamentos Aditivos 

realização e debate em turma de 

apresentações multimédia com os 

seguintes temas: tabaco e saúde; 

problemas ligados ao consumo de bebidas 

alcoólicas; problemas ligados ao consumo 

de outras substâncias psicoativas e 

comportamentos aditivos sem substâncias. 

Instituições e participação democrática - 25 

de abril de 1974, foi criado um cartaz e 

cravos de origami comemorativos dos 

quarenta e oito anos de liberdade. Literacia 

financeira e Educação para o consumo - 

subtemas: orçamento familiar, poupança, 

produtos financeiros básicos e consumo - 

Estes subtemas foram trabalhados, em 

aula, recorrendo a dinâmicas/simulações 

de grupo, debates, visualização e análise de 

documentos. Media - tema trabalhado de 

forma transversal a todos os tema.

. 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

CN - Trabalhos de pesquisa sobre recursos naturais e áreas protegidas em Portugal (ecoescolas) 

PES - Saúde e Dieta mediterrânica. | Projeto de DAC “Memórias”. | TEA - Cadeiras interculturais | Inglês (no âmbito) do PES - Saúde 

Mental e Prevenção da Violência - Poemas sobre diferenças e sua aceitação (nomeadamente os alunos estrangeiros a serem integrados na 

turma - ucranianos) | SEGURANET: Desafios Seguranet 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 8C 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Fernanda Soares Teresa Freitas 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos História e Cidadania, 
Português 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

Cidadania 

Igualdade de género  Português  Segurança rodoviária; Francês 

Interculturalidade Geografia, Português  Risco.  

Desenvolvimento sustentável CN  Empreendedorismo  

Educação ambiental CN  Mundo do trabalho  

Saúde Cidadania; CN  Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Francês; TIC, Português  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

CN-objetivos curriculares: estudo dos ecossistemas e preservação da natureza. No âmbito do PES, trabalhos sobre saúde e dieta 

mediterrânica.  

Francês: Objetivos Curriculares: Segurança na Internet; Regras de circulação para peões; bicicletas e automóveis (desenvolvimento de 

competências sobre leitura, compreensão, gramática e produção de texto). 

Geografia: Objectivos curriculares: Compreender a importância dos factores de identidade das populações no mundo contemporâneo. 

Cidadania: Direitos Humanos - visualização, na íntegra, o filme “A Ganha-Pão” e de preenchimento de um guião de exploração do filme e 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, versão abreviada da Amnistia Internacional. criação e apresentação de um anúncio para 

TV/Internet ou redes sociais, de 1 a 3 minutos, onde publicitaram/sensibilizaram um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Partilha dos trabalhos num “mural virtual”, comum a todas as turmas, divulgado dia dez de dezembro, dia Internacional dos Direitos 

Humanos.  

Saúde - dinâmica/atividade “rol-play” denominada de “Panela-de-Pressão”, onde os mesmos, por grupos, foram alternando os papéis de 

pressionado e opressor perante diversos cenários de atos ilícitos ou perigosos. subtema “Violência no Namoro” -  criação de crachás 

“Corações” em cartão com mensagens alusivas ao tema “Não à Violência no Namoro” distribuídos pela comunidade escolar no dia 14 de 

fevereiro. subtema Comportamentos Aditivos realização e debate em turma de apresentações multimédia com os seguintes temas: 

tabaco e saúde; problemas ligados ao consumo de bebidas alcoólicas; problemas ligados ao consumo de outras substâncias psicoativas e 

comportamentos aditivos sem substâncias. Instituições e participação democrática - 25 de abril de 1974, foi criado um cartaz e cravos de 

origami comemorativos dos quarenta e oito anos de liberdade. Literacia financeira e Educação para o consumo - subtemas: orçamento 

familiar, poupança, produtos financeiros básicos e consumo - Estes subtemas foram trabalhados, em aula, recorrendo a 

dinâmicas/simulações de grupo, debates, visualização e análise de documentos. Media - tema trabalhado de forma transversal a todos os 

temas. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

CN - Trabalhos de pesquisa sobre recursos naturais e áreas protegidas em Portugal (eco escolas). 

PES - Dieta mediterrânica. | Projeto de DAC “Memórias”. | Cadeira Intercultural | SEGURANET: Desafios Seguranet 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 8D 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Joana Neto Rui Diniz 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
Cidadania 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

Cidadania 

Igualdade de género   Segurança rodoviária; Francês 

Interculturalidade Geografia  Risco.  

Desenvolvimento sustentável CN; FQ  Empreendedorismo  

Educação ambiental CN; FQ  Mundo do trabalho  

Saúde Cidadania  Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Francês; Cidadania; TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática. Cidadania 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

CN-objetivos curriculares: estudo dos ecossistemas e preservação da natureza. 

FQ - objetivos curriculares: Reações químicas - emissão de gases poluentes. 

Francês: Objetivos curriculares: Segurança na Internet; Regras de circulação para peão; bicicletas e automóveis 

(desenvolvimento de competências sobre leitura, compreensão, gramática e produção de texto). 

Geografia: Objectivos curriculares: Compreender a importância dos factores de identidade das populações no mundo contemporâneo. 

Cidadania: Direitos Humanos - visualização, na integra, o filme “A Ganha-Pão” e de preenchimento de um guião de exploração do filme e 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, versão abreviada da Amnistia Internacional. criação e apresentação de um anúncio para 

TV/Internet ou redes sociais, de 1 a 3 minutos, onde publicitaram/sensibilizaram um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Partilha dos trabalhos num “mural virtual”, comum a todas as turmas, divulgado dia dez de dezembro, dia Internacional dos Direitos 

Humanos.  

Saúde - dinâmica/atividade “rol-play” denominada de “Panela-de-Pressão”, onde os mesmos, por grupos, foram alternando os papéis de 

pressionado e opressor perante diversos cenários de atos ilícitos ou perigosos. subtema “Violência no Namoro” -  criação de crachás 

“Corações” em cartão com mensagens alusivas ao tema “Não à Violência no Namoro” distribuídos pela comunidade escolar no dia 14 de 

fevereiro. subtema Comportamentos Aditivos realização e debate em turma de apresentações multimédia com os seguintes temas: 

tabaco e saúde; problemas ligados ao consumo de bebidas alcoólicas; problemas ligados ao consumo de outras substâncias psicoativas e 

comportamentos aditivos sem substâncias. Instituições e participação democrática - 25 de abril de 1974, foi criado um cartaz e cravos de 

origami comemorativos dos quarenta e oito anos de liberdade. Literacia financeira e Educação para o consumo - subtemas: orçamento 

familiar, poupança, produtos financeiros básicos e consumo - Estes subtemas foram trabalhados, em aula, recorrendo a 

dinâmicas/simulações de grupo, debates, visualização e análise de documentos. Media - tema trabalhado de forma transversal a todos os 

temas. 
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8D Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

CN - Trabalhos de pesquisa sobre recursos naturais e áreas protegidas em Portugal (ecoescolas) 

Eco-Escolas - Reflexão sobre a importância da separação do lixo. No dia 22 de abril comemoramos o Dia da Terra, com o visionamento de 

um vídeo e diálogo sobre os comportamentos ambientais dos cidadãos e a sustentabilidade do planeta. Cinco alunos da turma realizaram 

uma recolha voluntária de lixo na Ria de Aveiro, na zona de Ílhavo, no dia 25 de março. Estes alunos criaram uma fotorreportagem que foi 

publicada na plataforma dos Jovens Repórteres Para o Ambiente. 

FQ e DAC - Trabalhos de pesquisa sobre emissão de gases poluentes e elaboração de um cartaz informatizado. 

SEGURANET:  

         - Desafios Seguranet 

         - Líderes Digitais (participação dos alunos Francisca Serra e Miguel Louro)) 

Cidadania - participação num encontro com o deputado da Assembleia da República Rui Cruz, numa sessão do Parlamento dos Jovens, no 

dia 17 de dezembro. Desafio de Natal da Associação de Estudantes, foi elaborada uma Coroa de Natal com materiais reciclados / 

reutilizados. Projeto Medcom, sobre alimentação mediterrânica, dinamizada pela Nutricionista Dra Regina, a registar que os alunos da 

turma concluíram os seus trabalhos e apresentações alusivas ao tema “Os 10 Princípios da Dieta Mediterrânica”. 

 

  



 

Anexo_2 Avaliação da Cidadania, Turmas 2.º, 3.º Ciclos; Ensino Secundário e Profissional. Pag. 80 

 

ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 8E 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Nilza Amaral Cristina Barbosa 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
Cidadania 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

Cidadania 

Igualdade de género   Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Geografia  Risco.  

Desenvolvimento sustentável CN; FQ  Empreendedorismo  

Educação ambiental CN; FQ  Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
Ciências Naturais 

 Bem-estar animal 
 

Media; TIC  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática. Cidadania 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Educação ambiental e Desenvolvimento 

sustentável 

Conteúdos desenvolvidos ao longo do ano na 

disciplina de Ciências Naturais. 

Sexualidade: 

CN - Os alunos de Biologia do 12º ano 

dinamizaram uma sessão sobre manipulação 

da fertilidade numa aula de Ciências 

Naturais. 

FQ - objetivos curriculares: Reações químicas 

- emissão de gases poluentes. No âmbito do 

DAC, os alunos construíram um cartaz 

informatizado resultante da fusão dos 

trabalhos de pesquisa elaborados 

inicialmente, sobre os poluentes do ar e suas 

consequências. 

Geografia: Objectivos curriculares: 

Compreender a importância dos factores de 

identidade das populações no mundo 

contemporâneo. 

Cidadania: Direitos Humanos - visualização, 

na íntegra, o filme “A Ganha-Pão” e de 

preenchimento de um guião de exploração 

do filme e da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, versão abreviada da 

Amnistia Internacional. criação e 

apresentação de um anúncio para 

TV/Internet ou redes sociais, de 1 a 3 

minutos, onde publicitaram/sensibilizaram 

um artigo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Partilha dos trabalhos 

num “mural virtual”, comum a todas as 

turmas, divulgado dia dez de dezembro, dia 

Internacional dos Direitos Humanos.  

Saúde - dinâmica/atividade “rol-play” 

denominada de “Panela-de-Pressão”, onde 

os mesmos, por grupos, foram alternando os 

papéis de pressionado e opressor perante 

diversos cenários de atos ilícitos ou 

perigosos. subtema “Violência no Namoro” -  

criação de crachás “Corações” em cartão 

com mensagens alusivas ao tema “Não à 

Violência no Namoro” distribuídos pela 

comunidade escolar no dia 14 de fevereiro. 

subtema Comportamentos Aditivos 

realização e debate em turma de 

apresentações multimédia com os seguintes 

temas: tabaco e saúde; problemas ligados ao 

consumo de bebidas alcoólicas; problemas 

ligados ao consumo de outras substâncias 

psicoativas e comportamentos aditivos sem 

substâncias. Literacia financeira e Educação 

para o consumo - subtemas: orçamento 

familiar, poupança, produtos financeiros 

básicos e consumo - Estes subtemas foram 

trabalhados, em aula, recorrendo a 

dinâmicas/simulações de grupo, debates, 

visualização e análise de documentos. Media 

- tema trabalhado de forma transversal a 

todos os temas.
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8E Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Eco-Escolas - Reflexão sobre a importância da separação do lixo. No dia 22 de abril comemoramos o Dia da Terra, com o visionamento 

de um vídeo e diálogo sobre os comportamentos ambientais dos cidadãos e a sustentabilidade do planeta. 

FQ e DAC - Trabalhos de pesquisa sobre emissão de gases poluentes, elaboração de um cartaz informatizado, e planificação e 

construção da “Cadeira das chuvas ácidas”. Este trabalho foi feito em articulação interdisciplinar com quase todos os professores da 

turma, com disponibilização de tempo das suas aulas e com ajuda na orientação dos alunos. 

SEGURANET: Desafios Seguranet       
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 8F 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Fernanda Soares Teresa Bela 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos Português, Cidadania e 
História 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

Cidadania 

Igualdade de género Português  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade   Risco.  

Desenvolvimento sustentável CN  Empreendedorismo  

Educação ambiental CN  Mundo do trabalho  

Saúde Cidadania e CN  Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; TIC, Português  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Cidadania: Direitos Humanos - visualização, na íntegra, o filme “A Ganha-Pão” e de preenchimento de um guião de exploração do filme e 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, versão abreviada da Amnistia Internacional. criação e apresentação de um anúncio para 

TV/Internet ou redes sociais, de 1 a 3 minutos, onde publicitaram/sensibilizaram um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Partilha dos trabalhos num “mural virtual”, comum a todas as turmas, divulgado dia dez de dezembro, dia Internacional dos Direitos 

Humanos.  

Saúde - dinâmica/atividade “rol-play” denominada de “Panela-de-Pressão”, onde os mesmos, por grupos, foram alternando os papéis de 

pressionado e opressor perante diversos cenários de atos ilícitos ou perigosos. subtema “Violência no Namoro” -  criação de crachás 

“Corações” em cartão com mensagens alusivas ao tema “Não à Violência no Namoro” distribuídos pela comunidade escolar no dia 14 de 

fevereiro. subtema Comportamentos Aditivos realização e debate em turma de apresentações multimédia com os seguintes temas: 

tabaco e saúde; problemas ligados ao consumo de bebidas alcoólicas; problemas ligados ao consumo de outras substâncias psicoativas e 

comportamentos aditivos sem substâncias. Instituições e participação democrática - 25 de abril de 1974, foi criado um cartaz e cravos de 

origami comemorativos dos quarenta e oito anos de liberdade. Literacia financeira e Educação para o consumo - subtemas: orçamento 

familiar, poupança, produtos financeiros básicos e consumo - Estes subtemas foram trabalhados, em aula, recorrendo a 

dinâmicas/simulações de grupo, debates, visualização e análise de documentos. Media - tema trabalhado de forma transversal a todos os 

temas. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

- Projeto de DAC “Memórias”. 
- Cadeira Intercultural 
     CN- No âmbito do PES, trabalhos sobre Saúde e dieta mediterrânica; Trabalhos de pesquisa sobre  áreas protegidas em Portugal 

(ecoescolas) 

SEGURANET: Desafios Seguranet 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 8G 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Ana Carolina Aurélio Ana Carolina Aurélio 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos Cidadania | Físico-Química| 
Geografia|  
Português 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; Francês 

Igualdade de género Português, Francês  Segurança rodoviária; Francês 

Interculturalidade Cidadania| Físico-Química| 
Geografia|  
Francês, EMRC 

 Risco. 
 

Desenvolvimento sustentável CN  Empreendedorismo  

Educação ambiental Cidadania | Físico-Química | 
Geografia CN EMRC 

 Mundo do trabalho 
 

Saúde Ciências Naturais| Físico-
Química| Francês 

 Segurança, Defesa e paz EMRC 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Francês, Português  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Dada a faixa de idade dos alunos foram selecionados os temas acima mencionados, por forma a ir de encontro às suas necessidades físicas 

e psicológicas.  O trabalho realizado incluiu: trabalhos de pesquisa, seleção de informação, tratamento da informação e elaboração final 

de trabalhos, nomeadamente construção de artefactos, de pôsteres e de embelezamento de cadeiras, no âmbito do projeto “Cadeiras 

Interculturais”. 

A envolvência dos alunos foi muito boa, visto terem abraçado as temáticas em causa, apresentando as suas ideias, reflexões e 

principalmente o seu contributo no trabalho de pares e em pequeno/grande grupo. Considero, após a reflexão final feita na última aula 

pelos alunos, de um ano muito produtivo, muito entusiasmo, solidariedade e feedback. Os seus trabalhos foram expostos ao longo do ano 

letivo. 

Francês - o trabalho consistiu na reflexão sobre as várias temáticas como ponto de partida para as restantes tarefas a dinamizar (reflexão, 

discussão, elaboração de cartazes, divulgação nas redes sociais do agrupamento, participação no torneio de pétanque inter-turmas, 

elaboração de um google slides conjunto, aliando os conhecimentos das TIC aos das temáticas abordadas. Os alunos envolveram-se com 

entusiasmo em todas estas dinâmicas. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Projeto da “cadeira intercultural”. 

Projeto de DAC “Direitos Humanos”. 

CN-  No âmbito do PES, trabalhos sobre Saúde e dieta mediterrânica; Intervenção no compostor da escola e Trabalhos de pesquisa sobre  

áreas protegidas em Portugal (ecoescolas) 

FR - Redes Sociais e Internet_regras de segurança (elaboração e afixação de cartazes; divulgação nas redes sociais do AEI); Igualdade de 

Género - visionamento de vídeo e reflexão conjunta; La Saint-Valentin - elaboração de mensagens; reflexão sobre as emoções; afixação e 

divulgação nas redes;Interculturalidade e Saúde e bem estar - Torneio de pétanque interturmas. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 9A 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Luísa Rodrigues 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos Francês, História; Cidadania 
EMRC 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Francês  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Francês; Cidadania EMRC  Risco.  

Desenvolvimento sustentável FQ, Geografia EMRC  Empreendedorismo  

Educação ambiental Francês  Mundo do trabalho Francês; História 

Saúde 
 

 Segurança, Defesa e paz Geografia, Francês, 
História, Cidadania, 
EMRC 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Francês  Voluntariado FQ, Geografia, Francês 

Instituições e participação 
democrática. História, Cidadania 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Físico-Química 

Desenvolvimento sustentável e Voluntariado: 

Os alunos executaram brinquedos com material reutilizável, 

apresentaram-os no bloco E a toda a comunidade educativa  , 

expuseram-os no bloco B e agora estão ao dispor dos mais 

novos na biblioteca da Escola Básica José Ferreira Pinto Basto . 

Estes  serão oferecidos a uma instituição. 

Visionamento de partes do filme “Diamante de Sangue”, 

análise e debate; pesquisa de informação e realização de 

trabalhos sobre a ação das Organizações Governamentais e 

Organizações Não Governamentais para atenuar os contrastes 

de desenvolvimento e manter a paz.  

Francês - Foram discutidos os temas, numa perspetiva 

transversal com os temas da disciplina. Visionaram-se vídeos 

alusivos às diferentes temáticas, realizaram-se exposições 

orais, cartazes físicos e em padlet.  

No que respeita ao tema interculturalidade, a turma participou 

no Projeto Erasmus + Locall com a construção de uma  Cadeira 

intercultural  e que consistiu na transformação de  cadeiras 

comuns em cadeiras ilustrativas de países diferentes. 

Repensou-se ainda a  interculturalidade na escola através da 

alimentação com a pesquisa de receitas de um país diferente  e 

procedeu-se à sensibilização dos alunos para o respeito das 

diferenças culturais. 

Os alunos envolveram-se com entusiasmo em todas estas 

dinâmicas. 

História e Cidadania- Foram analisados textos e documentos no 

âmbito dos temas e conteúdos programáticos, Vídeos; foram 

realizadas pesquisas e debates  em que os alunos se 

envolveram. Elaboração de Cartazes para celebrar o Dia 

Internacional dos Direitos Humanos e para evocar o 25 de Abril 

com participação num Padlet nacional e do agrupamento. 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Comunicar em ciência - Construção e divulgação  dos Brinquedos com Física. 

SEGURANET: Desafios Seguranet 

Francês - Mundo do Trabalho - profissão de sonho (realização de ppt e apresentação oral à turma); Igualdade de género - visionamento de 

vídeo e reflexão conjunta; Sustentabilidade e ecologia - visionamento de vídeos, discussão e reflexão - elaboração de cartazes com as regras 

a seguir para uma vida mais sustentável; Cooperação e Solidariedade internacional - pesquisa em grupo sobre uma ONG e construção de um 

padlet/Turma com todas as ONG pesquisadas; Saúde e Bem- estar e interculturalidade - participação no projeto Local-Erasmus +/Cadeira 

intercultural e ainda no Torneio de pétanque com todas as turmas de francês do AEI 

Cidadania-  participação no projeto Local-Erasmus +/Cadeira intercultural  

História e Cidadania - participação no Clube de Cinema com visionamento de filmes ou excertos para ilustrar e debater determinados temas. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 9B 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Vera Ladeira Vera Ladeira 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
Francês 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Francês  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Francês  Risco.  

Desenvolvimento sustentável FQ, Geografia, Francês  Empreendedorismo  

Educação ambiental Francês  Mundo do trabalho Francês 

Saúde   Segurança, Defesa e paz Geografia, Francês 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Francês  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Físico-Química 

Desenvolvimento sustentável e Voluntariado: 

Os alunos executaram brinquedos com material reutilizável, 

apresentaram-os no bloco E a toda a comunidade educativa  , 

expuseram-os no bloco B e agora estão ao dispor dos mais novos 

na biblioteca da Escola Básica José Ferreira Pinto Basto . Estes  

serão oferecidos a uma instituição. 

Visionamento de partes do filme “Diamante de Sangue”, análise e 

debate; pesquisa de informação e realização de trabalhos sobre a 

ação das Organizações Governamentais e Organizações Não 

Governamentais para atenuar os contrastes de desenvolvimento e 

manter a paz. 

Francês - Foram discutidos os temas, numa perspetiva transversal 

com os temas da disciplina. Visionaram-se vídeos alusivos às 

diferentes temáticas, realizaram-se exposições orais, cartazes 

físicos e em padlet.  

No que respeita ao tema interculturalidade, a turma participou no 

Projeto Erasmus + Locall com a construção de uma  Cadeira 

intercultural  e que consistiu na transformação de  cadeiras 

comuns em cadeiras ilustrativas de países diferentes. Repensou-se 

ainda a  interculturalidade na escola através da alimentação com a 

pesquisa de receitas de um país diferente  e procedeu-se à 

sensibilização dos alunos para o respeito das diferenças 

culturais.Os alunos envolveram-se com entusiasmo em todas 

estas dinâmicas. 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Comunicar em ciência - Construção e divulgação  dos Brinquedos com Física. 

SEGURANET:  

         - Desafios Seguranet 

Francês - Mundo do Trabalho - profissão de sonho (realização de ppt e apresentação oral à turma); Igualdade de género - 

visionamento de vídeo e reflexão conjunta; Sustentabilidade e ecologia - visionamento de vídeos, discussão e reflexão - elaboração 

de cartazes com as regras a seguir para uma vida mais sustentável; Cooperação e Solidariedade internacional - pesquisa em grupo 

sobre uma ONG e construção de um padlet/Turma com todas as ONG pesquisadas; Saúde e Bem- estar e interculturalidade - 

participação no projeto Local-Erasmus +/Cadeira intercultural e ainda no Torneio de pétanque.   

- Líderes Digitais (participação da aluna Leila Antunes) 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 9C 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Filipe Tavares Filipe Tavares 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
Cid, EMRC, Francês 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Francês  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Cid, EMRC, Francês  Risco.  

Desenvolvimento sustentável Cid, EMRC,G, Francês  Empreendedorismo  

Educação ambiental Cid, EMRC, Francês  Mundo do trabalho Francês 

Saúde   Segurança, Defesa e paz Cid, EMRC,G, Francês 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Francês  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Físico-Química 

Desenvolvimento sustentável e Voluntariado: 

Os alunos executaram brinquedos com material reutilizável, 

apresentaram-os no bloco E a toda a comunidade educativa  , 

expuseram-os no bloco B e agora estão ao dispor dos mais novos 

na biblioteca da Escola Básica José Ferreira Pinto Basto . Estes  

serão oferecidos a uma instituição. 

Visionamento de partes do filme “Diamante de Sangue”, análise e 

debate; pesquisa de informação e realização de trabalhos sobre a 

ação das Organizações Governamentais e Organizações Não 

Governamentais para atenuar os contrastes de desenvolvimento e 

manter a paz. 

Francês - Foram discutidos os temas, numa perspetiva transversal 

com os temas da disciplina. Visionaram-se vídeos alusivos às 

diferentes temáticas, realizaram-se exposições orais, cartazes 

físicos e em padlet.  

No que respeita ao tema interculturalidade, a turma participou no 

Projeto Erasmus + Locall com a construção de uma Cadeira 

intercultural  e que consistiu na transformação de  cadeiras 

comuns em cadeiras ilustrativas de países diferentes. Repensou-se 

ainda a  interculturalidade na escola através da alimentação com a 

pesquisa de receitas de um país diferente  e procedeu-se à 

sensibilização dos alunos para o respeito das diferenças 

culturais.Os alunos envolveram-se com entusiasmo em todas 

estas dinâmicas. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Comunicar em ciência - Construção e divulgação dos Brinquedos com Física. 

SEGURANET: Desafios Seguranet 

Francês - Mundo do Trabalho - profissão de sonho (realização de ppt e apresentação oral à turma); Igualdade de género - visionamento de 

vídeo e reflexão conjunta; Sustentabilidade e ecologia - visionamento de vídeos, discussão e reflexão - elaboração de cartazes com as regras 

a seguir para uma vida mais sustentável; Cooperação e Solidariedade internacional - pesquisa em grupo sobre uma ONG e construção de um 

padlet/Turma com todas as ONG pesquisadas; Saúde e Bem- estar e interculturalidade - participação no projeto Local-Erasmus +/Cadeira 

intercultural e ainda no Torneio de pétanque. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 9D 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Filipe Tavares Isabel M. Fernandes Ramos 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
História, Francês, EMRC 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Francês  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Francês EMRC  Risco.  

Desenvolvimento sustentável Geo, Francês EMRC  Empreendedorismo Francês 

Educação ambiental Francês EMRC  Mundo do trabalho Francês 

Saúde 
 

 Segurança, Defesa e paz História, Geo, Francês 
EMRC 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Francês  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática. História 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Visualização de vídeos com testemunhos sobre o Holocausto e 

debate de ideias. 

Debate de ideias sobre a importância da Democracia. 

Debate de ideias sobre os conceitos de guerra e paz. 

Pesquisas sobre a Primeira Guerra Mundial e a participação dos 

“Ílhavos na Grande Guerra” 

Análise de vídeo  sobre a Guerra Colonial. 

Debate sobre as Organizações promotoras da Paz. 

Físico-Química 

Desenvolvimento sustentável e Voluntariado: 

Os alunos executaram brinquedos com material reutilizável, 

apresentaram-os no bloco E a toda a comunidade educativa  , 

expuseram-os no bloco B e agora estão ao dispor dos mais novos na 

biblioteca da Escola Básica José Ferreira Pinto Basto . Estes serão 

oferecidos a uma instituição. 

Visionamento de partes do filme “Diamante de Sangue”, análise e 

debate; pesquisa de informação e realização de trabalhos sobre a 

ação das Organizações Governamentais e Organizações Não 

Governamentais para atenuar os contrastes de desenvolvimento e 

manter a paz. 

Francês - Foram discutidos os temas, numa perspetiva transversal 

com os temas da disciplina. Visionaram-se vídeos alusivos às 

diferentes temáticas, realizaram-se exposições orais, cartazes físicos 

e em padlet.  

No que respeita ao tema interculturalidade, a turma participou no 

Projeto Erasmus + Locall com a construção de uma  Cadeira 

intercultural  e que consistiu na transformação de  cadeiras comuns 

em cadeiras ilustrativas de países diferentes. Repensou-se ainda a  

interculturalidade na escola através da alimentação com a pesquisa 

de receitas de um país diferente  e procedeu-se à sensibilização dos 

alunos para o respeito das diferenças culturais.Os alunos 

envolveram-se com entusiasmo em todas estas dinâmicas. 
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Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Visualização de vídeos com testemunhos sobre o Holocausto e debate de ideias. 

Debate de ideias sobre a importância da Democracia. 

Debate de ideias sobre os conceitos de guerra e paz. 

Pesquisas sobre a Primeira Guerra Mundial e a participação dos “Ílhavos na Grande Guerra” 

Análise de vídeo  sobre a Guerra Colonial. 

Debate sobre as Organizações promotoras da Paz. 

Francês - Mundo do Trabalho - profissão de sonho (realização de ppt e apresentação oral à turma); Igualdade de género - visionamento de 

vídeo e reflexão conjunta; Sustentabilidade e ecologia - visionamento de vídeos, discussão e reflexão - elaboração de cartazes com as regras 

a seguir para uma vida mais sustentável; Cooperação e Solidariedade internacional - pesquisa em grupo sobre uma ONG e construção de um 

padlet/Turma com todas as ONG pesquisadas; Saúde e Bem- estar e interculturalidade - participação no projeto Local-Erasmus +/Cadeira 

intercultural e ainda no Torneio de pétanque. 

Comunicar em ciência - Construção e divulgação  dos Brinquedos com Física. 

SEGURANET: Desafios Seguranet 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 9E 
Ensino Básico – Prof Cidadania: Vera Ladeira Cristina Ludovico 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
História 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género   Segurança rodoviária;  

Interculturalidade   Risco.  

Desenvolvimento sustentável Geografia  Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz História, Geografia 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media;   Voluntariado Geografia 

Instituições e participação 
democrática. História 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Visualização de vídeos com testemunhos sobre o Holocausto e 

debate de ideias. 

Debate de ideias sobre a importância da Democracia. 

Debate de ideias sobre os conceitos de guerra e paz. 

Pesquisas sobre a Primeira Guerra Mundial e a participação dos 

“Ílhavos na Grande Guerra” 

Análise de vídeo  sobre a Guerra Colonial. 

Debate sobre as Organizações promotoras da Paz. 

 

Físico-Química 

Desenvolvimento sustentável e Voluntariado: 

Os alunos executaram brinquedos com material reutilizável, 

apresentaram-os no bloco E a toda a comunidade educativa  , 

expuseram-os no bloco B e agora estão ao dispor dos mais novos 

na biblioteca da Escola Básica José Ferreira Pinto Basto . Estes  

serão oferecidos a uma instituição. 

Visionamento de partes do filme “Diamante de Sangue”, análise e 

debate; pesquisa de informação e realização de trabalhos sobre a 

ação das Organizações Governamentais e Organizações Não 

Governamentais para atenuar os contrastes de desenvolvimento e 

manter a paz. 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

Visualização de vídeos com testemunhos sobre o Holocausto e debate de ideias. 

Debate de ideias sobre a importância da Democracia. 

Debate de ideias sobre os conceitos de guerra e paz. 

Pesquisas sobre a Primeira Guerra Mundial e a participação dos “Ílhavos na Grande Guerra” 

Análise de vídeo  sobre a Guerra Colonial. 

Debate sobre as Organizações promotoras da Paz. 

Comunicar em ciência - Construção e divulgação  dos Brinquedos com Física. 

 

 



 

Anexo_2 Avaliação da Cidadania, Turmas 2.º, 3.º Ciclos; Ensino Secundário e Profissional. Pag. 90 

 

ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 10A 
Ensino Secundário - DT Augusta Baptista 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
Filosofia 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género   Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Filosofia; Inglês  Risco. Inglês 

Desenvolvimento sustentável  Biologia e Geologia  Empreendedorismo Inglês 

Educação ambiental   Biologia e Geologia  Mundo do trabalho Inglês 

Saúde  Biologia e Geologia  Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal  

Media;  Inglês  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Dado que os temas foram tratados de uma forma transversal nas diferentes disciplinas, todos os alunos se envolveram com empenho e 

dedicação nas atividades desenvolvidas. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

No âmbito do desenvolvimento do currículo da disciplina de Biologia e Geologia os alunos desenvolveram um trabalho de investigação 

sobre os efeitos de ocupação antrópica (cobertura vegetal do solo: ajardinado ou selvagem) na Biodiversidade de invertebrados presente 

no solo da escola (ESJCCG). Este projeto envolveu os alunos de modo muito empenhado, permitindo trabalhar as temáticas de 

desenvolvimento sustentável e educação ambiental de modo integrado com a exploração de conceitos curriculares. O resultado foi 

apresentado à comunidade numa exposição que esteve patente no átrio do Bloco B durante o mês de junho. 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 10B 
Ensino Secundário - DT Alexandra Fernandes 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
EMRC; Filosofia 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

EMRC 

Igualdade de género Filosofia  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade EMRC; Inglês; Filosofia  Risco.  

Desenvolvimento sustentável EMRC; FQA; BG  Empreendedorismo EMRC 

Educação ambiental EMRC; FQA;BG  Mundo do trabalho EMRC 

Saúde Ed. Física; BG  Segurança, Defesa e paz EMRC 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Inglês  Voluntariado EMRC 

Instituições e participação 
democrática. EMRC 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Participação na comemoração do dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Colaboração na exposição “Mulheres Filósofas”. 

Dinamização do desafio “Ser diferente é fixe!” (todos os alunos colaboraram e aderiram com bastante entusiasmo). 

Participação no Dia Eco -Escolas 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

PES e ECO ESCOLAS  

 

No âmbito do desenvolvimento do currículo da disciplina de  Biologia e Geologia os alunos desenvolveram um trabalho de investigação 

sobre os efeitos de ocupação antrópica (cobertura vegetal do solo: ajardinado ou selvagem) na Biodiversidade de invertebrados presente 

no solo da escola (ESJCCG). Este projeto envolveu os alunos de modo muito empenhado, permitindo trabalhar as temáticas de 

desenvolvimento sustentável e educação ambiental de modo integrado com a exploração de conceitos curriculares. O resultado foi 

apresentado à comunidade numa exposição que esteve patente no átrio do Bloco B durante o mês de junho 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 10C 
Ensino Secundário - DT Fernando Santos 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos EMRC Filosofia História A 
História B 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

EMRC História B 

Igualdade de género História A História B  Segurança rodoviária; História B 

Interculturalidade EMRC Filosofia, Geografia, 
Inglês História B, História A 

 Risco. História B 

Desenvolvimento sustentável EMRC, Espanhol, Geografia, 
Economia 

 Empreendedorismo 
EMRC 

Educação ambiental EMRC História B  Mundo do trabalho EMRC História B 

Saúde Educação Física  Segurança, Defesa e paz EMRC, História A 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media;  Inglês, História B  Voluntariado EMRC, História B 

Instituições e participação 
democrática. EMRC História A História B 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

História B Economia 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Leitura de textos sobre cidades ecológicas e discussão de ideias. (Espanhol) 

Análise de textos e documentos de época no âmbito dos conteúdos programáticos; Vídeos; debates (História A). Os alunos colaboraram 

de forma empenhada. 

Os movimentos migratórios em Portugal (país de emigrantes e imigrantes) análise de dados estatísticos e seleção de medidas e 

consequências que têm efeito nas estruturas /comportamentos demográficos e sociais da população do território português. 

As possibilidades de exploração sustentável dos recursos de Portugal no subsolo, energéticos, hídricos e marítimos evidenciando reflexão 

crítica e argumentação fundamentada. 

Os alunos cooperaram em trabalho de grupo,visionaram vídeos alusivos às instituições democráticas,  fomentaram o debate e criaram 

exposição para revelar à comunidade educativa o seu projeto em interdisciplinaridade com História B e Economia. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

HIstória B “Como o Estado-Nação contribui para as Desigualdades Sociais” 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 10D 
Ensino Secundário - DT Lucília Costa 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Psicologia  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Psicologia, Inglês  Risco.  

Desenvolvimento sustentável Psicologia  Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Inglês  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Participação no desafio “Ser diferente é fixe!” 

Realização de um debate sobre “Igualdade de género - a sociedade de ontem, hoje e amanhã”. 

 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 10E 
Ensino Secundário - DT Alice Rocha 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género   Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Inglês  Risco.  

Desenvolvimento sustentável   Empreendedorismo  

Educação ambiental   Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Inglês  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 
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ANO LETIVO 2021/2022 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 10E 1 
Ensino Secundário - DT Eduarda Cardoso 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género   Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Inglês; A.I.  Risco.  

Desenvolvimento sustentável A.I.  Empreendedorismo  

Educação ambiental A.I.  Mundo do trabalho  

Saúde   Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
 

 Bem-estar animal 
 

Media; Inglês  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Participação no desafio “Ser diferente é fixe!” (os alunos aderiram à iniciativa com bastante entusiasmo e de forma motivada). 

Visionamento de um documentário e realização de trabalhos alusivos ao tema “Desenvolvimento sustentável e educação ambiental”. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 
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ANO LETIVO 2021/2022 Turma 11A 
Ensino Secundário CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  - DT Clara Silva 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
EMRC Filosofia 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

EMRC 

Igualdade de género   Segurança rodoviária; Espanhol 

Interculturalidade EMRC  Risco.  

Desenvolvimento sustentável Espanhol, EMRC; FQ; BG  Empreendedorismo EMRC 

Educação ambiental Espanhol, EMRC; BG; FQ 
 
 

 Mundo do trabalho 
EMRC 

Saúde Espanhol; Ed. Física  Segurança, Defesa e paz EMRC 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
Biologia  e Geologia 
Projeto Saber para Ser + 

 Bem-estar animal 
 

Media;   Voluntariado EMRC 

Instituições e participação 
democrática. EMRC 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Leitura de textos; visionamento de vídeos e anúncios publicitários; discussão e síntese de ideias; realização  de um projeto de férias 

ecológicas (espanhol). 

Participação em três sessões dinamizadas por  uma equipa de médicos do Centro de Saúde, sob o tema da Sexualidade e Saúde 

Reprodutiva, no segundo semestre. 

Participação de alguns alunos no conselho eco escolas, no primeiro e segundo semestres. 

Participação no Dia eco escolas. 

Realização de trabalhos e exposições no átrio do bloco B. 

Momentos de reflexão sobre valores ambientais e a importância da sustentabilidade. 

Identificação de algumas plantas da Escola. 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

PES 

Eco escolas 
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ANO LETIVO 2021/2022 Turma 11B 
Ensino Secundário CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  - DT Luísa Rodrigues 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
EMRC; Inglês; Filosofia 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

EMRC 

Igualdade de género Filosofia  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade EMRC; Inglês  Risco.  

Desenvolvimento sustentável EMRC; FQ; BG  Empreendedorismo EMRC 

Educação ambiental BG; FQ, EMRC; Inglês; Clube 
Europeu 

 Mundo do trabalho 
EMRC; Inglês 

Saúde Ed. Física  Segurança, Defesa e paz EMRC 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
BG 

 Bem-estar animal 
 

Media;   Voluntariado EMRC 

Instituições e participação 
democrática. EMRC 

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Participação em três sessões na intervenção de uma equipa de médicas do Centro de Saúde, sob o tema da Sexualidade e Saúde 

Reprodutiva, no segundo semestre. 

Participação no Dia Mundial da Alimentação, no primeiro semestre. 

Participação de alguns alunos no  conselho eco escolas, no primeiro semestre. 

Participação no Dia eco escolas. 

Realização de trabalhos e exposições no átrio do bloco B. 

Momentos de reflexão sobre valores ambientais e a importância da sustentabilidade. 

Participação na comemoração do dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Colaboração na exposição “Mulheres Filósofas”. 

Dinamização do desafio “Ser diferente é fixe!” 

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

PES  

ECO ESCOLAS 
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ANO LETIVO 2021/2022 Turma 11C 
Ensino Secundário CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  - DT Maria Anjos B. 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos Português; Inglês; História A  Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Português  Segurança rodoviária; Espanhol 

Interculturalidade Espanhol; Inglês; Geografia  Risco.  

Desenvolvimento sustentável Espanhol  Empreendedorismo Português 

Educação ambiental Espanhol; Inglês  Mundo do trabalho Inglês; História A 

Saúde Educação Física; espanhol  Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
Português; Inglês; História A  Bem-estar animal Português L2 

Media; Português  Voluntariado  

Instituições e participação 
democrática. 

Espanhol; Inglês; Geografia  Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

Espanhol 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

Leitura de textos; visionamento de vídeos e anúncios publicitários; 

discussão e síntese de ideias; realização de cartazes sobre 

comportamentos ecológicos; padlet sobre cidades sustentáveis;  

realização  de um projeto de férias ecológicas (espanhol). 

Abordagem do tema saúde através da problemática da nutrição e 

higiene pessoal. 

Análise de textos e documento de época no âmbito dos conteúdos 

programáticos; Vídeos; debates; elaboração de Cartazes 25 de Abril  -

Padlet nacional e do agrupamento (História A) 

Participação em três sessões dinamizadas por uma equipa de médicos 

do Centro de Saúde, sob o tema da Sexualidade e Saúde Reprodutiva, 

no segundo semestre.  

Clube de cinema - Português: visionamento de filmes e/ou trailers 

como ponto de partida para temáticas a abordar ou intertextualidade 

com obras abordadas na disciplina. Elaboração de exposições escritas, 

artigos de opinião e/ou apreciações críticas. 

Direitos Humanos - Português: Partindo do documento DUDH, os 

alunos repensaram os direitos humanos e o seu (in)cumprimento, com 

a pesquisa de notícias dos media que o comprovasse, Elaborando um 

comentário crítico a propósito.  

Igualdade de género - Português: Visionamento de uma reportagem; 

leitura de excertos das obras «Amor de Perdição» e «Os Maias» - 

reflexão sobre a condição da mulher ontem e hoje. 

Educação Física - discussão em grupo sobre a importância da higiene, 

da nutrição e da prática regular de  exercício físico para a manutenção 

da boa condição física e psicológica. 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

PES 

Clube Europeu 

Clube de cinema - Português e História A: visionamento de filmes e/ou trailers como ponto de partida para temáticas a abordar ou 

intertextualidade com obras abordadas na disciplina. 

Elaboração de um painel com os trabalhos elaborados no âmbito da temática «Direitos Humanos». 

Cadeira Intercultural - Participação na cerimónia de inauguração da exposição da Cadeira Intercultural, com a declamação de um poema 

em Espanhol. 
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ANO LETIVO 2021/2022 Turma 12A 
Ensino Secundário CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  - DT Rosa Lau 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos EMRC  Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

EMRC 

Igualdade de género Psicologia B Ed.Física  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Psicologia B, EMRC  Risco.  

Desenvolvimento sustentável Biologia Química, EMRC  Empreendedorismo Física, EMRC 

Educação ambiental Biologia Química  Mundo do trabalho EMRC 

Saúde Biologia Psicologia B   Segurança, Defesa e paz EMRC 

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
Ed.Física   Bem-estar animal 

Química 

Media; Biologia  Voluntariado EMRC 

Instituições e participação 
democrática. 

  Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

QUÍMICA 

Desenvolvimento sustentável: Foi realizada uma Visita de 

estudo à Estação científica de ílhavo, com demonstração/ 

síntese da produção de biodiesel. Nas aulas foram abordados 

os conteúdos relativos à unidade: “Combustíveis, energia e 

ambiente”, nomeadamente, a problemática da dependência 

energética, os combustíveis fósseis, os recursos não renováveis 

e renováveis de energia, as alternativas como os 

biocombustíveis e o hidrogénio. 

Educação ambiental: realizada uma palestra do movimento 

cívico e ambientalista “Não lixes!” Nas aulas foram abordados 

os conteúdos relativos à unidade: “Plásticos, vidros e novos 

materiais”, nomeadamente, os polímeros, a triagem e 

reciclagem e as alternativas aos plásticos.  

Bem-estar animal: Foram realizados debates/ discussões sobre 

a temática “Bem-estar animal”. 

BIOLOGIA 

Sexualidade: Foram abordados conteúdos relativos à unidade 

“Reprodução e manipulação da fertilidade” Os alunos 

realizaram trabalhos sobre a manipulação da fertilidade. Dois 

grupos de alunos dinamizaram sessões sobre os métodos 

contracetivos em 4 turmas do 9.º ano e uma turma do 8.º ano. 

Saúde: Nas aulas foram abordados conteúdos sobre o sistema 

imunitário e doenças associadas. 

Realizaram uma exposição com posters de divulgação científica 

sobre a Biotecnologia no diagnóstico e terapêutica de doença 

com uma linguagem simples e atrativa para toda a comunidade 

escolar. 

Educação ambiental e desenvolvimento sustentável: 

Foram lecionadas quatro aulas relativas à temática: 

“Crescimento populacional e sustentabilidade”, onde foram 

realizados debates orientados. 

Física 

Empreendedorismo: Os alunos assistiram a uma palestra sobre 

espectroscopia Raman, onde tiveram contacto com as novas 

experiências e estudos em curso sobre a aplicação esta 

radiação no descoberta de novos materiais e meios de 

diagnóstico de saúde. 

Voluntariado: Os alunos executaram brinquedos com materiais 

reutilizáveis e expuseram-os. Estes  serão oferecidos a uma 

instituição.
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12A Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

QUÍMICA 

Foi divulgada a notícia no jornal da Escola sobre a Visita de 

estudo à Estação científica de Ílhavo, com demonstração/ 

síntese da produção de biodiesel. Foi feito um apelo a toda a 

comunidade escolar para armazenar o óleo de fritar usado e 

depositar nos oleões destinados a recolher esses óleos, para 

reciclar. 

Nas aulas de caráter laboratorial os alunos determinaram a 

entalpia de combustão de diferentes álcoois, com a respetiva 

elaboração do relatório sobre a atividade prática. Refletiram 

e discutiram a problemática da dependência energética assim 

como  as alternativas aos combustíveis fósseis. 

Os alunos produziram em laboratório bioplásticos a partir do 

amido de milho. 

Os alunos editaram e publicaram um vídeo sobre a 

problemática dos plásticos e produziram um bioplástico a 

partir do amido do leite. 

BIOLOGIA 

Saúde e Sexualidade 

Os alunos realizaram trabalhos sobre a manipulação da 

fertilidade. Dois grupos  dinamizaram sessões sobre os 

métodos contracetivos em 4 turmas do 9.º ano e uma turma 

do 8.º ano. 

Realizaram uma exposição com posters de divulgação 

científica sobre a Biotecnologia no diagnóstico e terapêutica 

de doença com uma linguagem simples e atrativa para toda a 

comunidade escolar
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ANO LETIVO 2021/2022 Turma 12B 
Ensino Secundário CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  - DT José Esteves 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos 
 

 Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Psicologia  Segurança rodoviária;  

Interculturalidade Psicologia  Risco.  

Desenvolvimento sustentável Biologia, Química  Empreendedorismo  

Educação ambiental Biologia, Química  Mundo do trabalho  

Saúde Biologia  Segurança, Defesa e paz  

Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
Biologia 

 Bem-estar animal 
Química 

Media;   Voluntariado Física 

Instituições e participação 
democrática.  

 Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos 

QUÍMICA 

Desenvolvimento sustentável: Foi realizada uma Visita de estudo à 

Estação científica de ílhavo, com demonstração/ síntese da produção 

de biodiesel. Nas aulas foram abordados os conteúdos relativos à 

unidade: “Combustíveis, energia e ambiente”, nomeadamente, a 

problemática da dependência energética, os combustíveis fósseis, os 

recursos não renováveis e renováveis de energia, as alternativas 

como os biocombustíveis e o hidrogénio. 

Educação ambiental: realizada uma palestra do movimento cívico e 

ambientalista “Não lixes!” Nas aulas foram abordados os conteúdos 

relativos à unidade: “Plásticos, vidros e novos materiais”, 

nomeadamente, os polímeros, a triagem e reciclagem e as 

alternativas aos plásticos.  

Bem-estar animal: Foram realizados debates/ discussões sobre a 

temática “Bem-estar animal”. 

BIOLOGIA 

Sexualidade: Foram abordados conteúdos relativos à unidade 

“Reprodução e manipulação da fertilidade” Os alunos realizaram 

trabalhos sobre a manipulação da fertilidade. Dois grupos de alunos 

dinamizaram sessões sobre os métodos contracetivos em 4 turmas 

do 9.º ano e uma turma do 8.º ano. 

Saúde: Nas aulas foram abordados conteúdos sobre o sistema 

imunitário e doenças associadas. 

Realizaram uma exposição com posters de divulgação científica sobre 

a Biotecnologia no diagnóstico e terapêutica de doença com uma 

linguagem simples e atrativa para toda a comunidade escolar. 

Educação ambiental e desenvolvimento sustentável: 

Foram lecionadas quatro aulas relativas à temática: “Crescimento 

populacional e sustentabilidade”, onde foram realizados debates 

orientados. 

Física 

Empreendedorismo: Os alunos assistiram a uma palestra sobre 

espectroscopia Raman, onde tiveram contacto com as novas 

experiências e estudos em curso sobre a aplicação esta radiação no 

descoberta de novos materiais e meios de diagnóstico de saúde. 

Voluntariado: Os alunos executaram brinquedos com materiais 

reutilizáveis e expuseram-os. Estes  serão oferecidos a uma 

instituição.
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12B Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

QUÍMICA 

Foi divulgada a notícia no jornal da Escola sobre a Visita de estudo 

à Estação científica de Ílhavo, com demonstração/ síntese da 

produção de biodiesel. Foi feito um apelo a toda a comunidade 

escolar para armazenar o óleo de fritar usado e depositar nos 

oleões destinados a recolher esses óleos, para reciclar. 

Nas aulas de caráter laboratorial os alunos determinaram a entalpia 

de combustão de diferentes álcoois, com a respetiva elaboração do 

relatório sobre a atividade prática. Refletiram e discutiram a 

problemática da dependência energética assim como as 

alternativas aos combustíveis fósseis. 

Os alunos produziram em laboratório bioplásticos a partir do amido 

de milho. 

Os alunos editaram e publicaram um vídeo sobre a problemática 

dos plásticos e produziram um bioplástico a partir do amido do 

leite. 

BIOLOGIA 

Saúde e Sexualidade 

Os alunos realizaram trabalhos sobre a manipulação da fertilidade. 

Dois grupos dinamizaram sessões sobre os métodos contracetivos 

em 4 turmas do 9.º ano e uma turma do 8.º ano. 

Realizaram uma exposição com posters de divulgação científica 

sobre a Biotecnologia no diagnóstico e terapêutica de doença com 

uma linguagem simples e atrativa para toda a comunidade escolar
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ANO LETIVO 2021/2022 Turma 12C 
Ensino Secundário CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  - DT Nilza Amaral 

 

 
Domínios a desenvolver 

Disciplinas  Domínios a desenvolver Disciplinas 

Direitos humanos   Literacia financeira e educação 
para o consumo; 

 

Igualdade de género Psicologia  Segurança rodoviária;  
Interculturalidade Psicologia; Geografia  Risco.  
Desenvolvimento sustentável Geografia  Empreendedorismo  
Educação ambiental Geografia  Mundo do trabalho  
Saúde Ed. Física  Segurança, Defesa e paz  
Sexualidade (diversidade, direitos, 

saúde sexual e reprodutiva); 
  Bem-estar animal  

Media;   Voluntariado  
Instituições e participação 
democrática. 

Geografia  Outros (de acordo com as necessidades 

de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola) 

 

 

Breve Síntese do trabalho realizado e envolvimento dos alunos  

 

Projetos e dinamismos em que a turma se envolveu 

 

 

 

 


