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Dando cumprimento à alínea f), artigo 5º, do Dec. Lei 55/2018A, venho por este meio apresentar 

o relatório anual da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola do Agrupamento D. Carlos I 

(E.E.C.E.). O mesmo, que será apresentado ao Conselho Pedagógico, aborda os seguintes tópicos 

elencados na E.E.C.E.:  

a) Grau de consecução dos objetivos estabelecidos;  

b) Desenvolvimento e impacto dos diferentes domínios e ações, bem como a forma como estas se 

articulam para promover o sucesso dos alunos;  

c) Articulação entre a E.E.C.E. e o Plano Anual de Atividades;  

d) Estratégias de Melhoria a implementar.  

  

Em cada escola do Agrupamento D. Carlos I foi cumprido o objetivo de transversalidade a todo o 

Projeto Educativo da E.E.C.E., tendo sido identificados e priorizados os domínios de Educação para a 

Cidadania a trabalhar para cada nível de educação e ensino.  

Para a identificação e priorização dos Domínios, atrás referidos, consideraram-se como referência 

a Estratégia Nacional para a Cidadania e o Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória.  

Quando assumi o cargo no ano letivo de 2021_2022, tomei conhecimento de que se estabelecera 

já uma equipa de trabalho, nomeada pela Senhora Diretora e presidida pelas Coordenadoras de Diretores 

de Turma no final do ano letivo de 2020-2021, que definira os atuais temas de trabalho para cada ano e 

semestre, procurando na distribuição dos domínios que não se verificasse uma repetição dos mesmos. A 

abordagem aos domínios escolhidos privilegiou o contributo de cada um deles para o desenvolvimento 

dos princípios, dos valores e das áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (Anexo 1).  

De referir, contudo, que a pedido dos docentes do Subdepartamento de História, e por uma 

questão de coesão de conteúdos programáticos, apresentei um pedido junto da Direção para se efetuar 

uma troca nos domínios trabalhados no 7.º ano com aqueles trabalhados pelo grupo de Geografia no 9.º 

ano, tendo-se trocado a lecionação do domínio “Instituições e participação democrática” com o de 

“Desenvolvimento Sustentável”. 

De igual modo, foi aprovada em Conselho Pedagógico a proposta de acrescentar o domínio 

“Mundo do Trabalho” no 9.º ano, no âmbito do qual foi possível trabalhar o tema da “Orientação 

Vocacional” ministrada pelos Serviços de Psicologia e Orientação Escolar.  
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Desde 2016, com a publicação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, foi opção 

deste Agrupamento que a disciplina fosse lecionada pelos Diretores de Turma. No entanto, no ano letivo 

de 2021_2022, procurando promover de uma forma transversal as competências previstas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e preconizadas pela Estratégia Nacional para a Cidadania, a 

dinamização da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento foi atribuída pela Direção, na sua maioria, a 

docentes de áreas específicas.  

Pretendeu-se com esta nova opção, facilitar a articulação com outras disciplinas previstas na 

matriz, privilegiando o trabalho-projeto, e desenvolver competências de pesquisa que incrementassem o 

trabalho autónomo por parte dos alunos.  

Assim sendo a lecionação da disciplina foi a que se segue: 

 
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 
  

PROFESSORES 
 

 
TURMAS 

 
DOMÍNIOS 

 
1.º SEMESTRE 

 

 
1.º SEMESTRE 

 
 

5.º ANO 
 

Docentes de 
HGP 

 

200, Rita Batista 5.º F, 5.º G, 5.º H  
 
Direitos Humanos  
 
Interculturalidade 

 
Desenvolvimento 
Sustentável 
 
Educação Ambiental 

200, Luísa Feijóo 
 

5.º A, 5.º B, 5.º C, 5.º D 

200, Maria Moscoso 
 

5.º E 

 
 

6.º ANO 
 

Docentes de 
C.N. 

 

210, Ana Nascimento 
 

6.º B  
Saúde 
 
Sexualidade 
 
Igualdade de género 

 
Media 
Risco 
Literacia financeira e 
educação para o 
consumo 

290, João Balseiro 
 

6.º C 

230, Marta Pinto 
 

6.º A, 6.º D, 6.º F 

230, Sónia Moura 
 

6.º E, 6.º G 

*De forma a maximizar o tempo de Cidadania e Desenvolvimento, promovendo a utilização de meios tecnológicos e a 
implementação do PADDE (Plano de Ação para Desenvolvimento Digital das Escolas) do Agrupamento, manteve-se a 
oferta de 90 minutos de TIC no 2.º Ciclo, sendo 45 minutos em coadjuvação com o docente de CD.   

 
* Para uma gestão eficaz dos recursos humanos existentes na escola algumas turmas tiveram um docente de 
Cidadania de outro Grupo de Recrutamento. 
 

 
7.º ANO 

 
Docentes de 

História 
 

400, Fernanda Azevedo 
 

7.º B, 7.º C, 7.º D, 7.º E  
 
Interculturalidade 
 
Direitos humanos 

 
Desenvolvimento 
Sustentável 
 
Educação ambiental 

400, Ricardo Silva 
 

7.º A, 7.º F, 7.º G 

 
 
 
 

8.º ANO 
 

Docentes de 
C.N. e F.Q.  

 

510, Ana Rolim 
 

8.º A  
 
Saúde 
 
Igualdade de género  
 
Sexualidade 
 

 
 
Literacia financeira e 
educação para o 
consumo 
 
Empreendedorismo 

500, Cristina Ribeiro 
 

8.º E  

520, Elsa Florêncio 
 

8.º C, 8.º D 

510, Luísa Vieira 
 

8.º B 

520, Sofia Menezes 
 

8.º F, 8.º G 
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9.º ANO 
 

Docentes de 
GEO 

420, Ana Falcão 
 

9.º C, 9.º D, 9.º F  
Media 
 
Segurança 
Rodoviária 
 
Risco 

 
Direitos Humanos 
 
Instituições e 
participação 
democrática 
 
Segurança, Defesa 
e Paz 

420, Fernanda Vaz 
 

9.º B, 9.º E, 9.º G 

500, Teresa Martins  
 

9.º H 

290, João Balseiro 
 

9.º A 

 
A abordagem dos domínios deverá privilegiar o contributo de cada um deles para o desenvolvimento dos princípios, 
dos valores e das áreas de competência do PASEO.  
 

 
A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania – E.N.E.C. – é uma das linhas transversais a todo o P.E., 
identificando e priorizando os domínios a trabalhar em cada nível de educação e ensino.  
 

De referir que esta opção de atribuir a lecionação da disciplina a docentes de áreas específicas 

não reuniu consenso por parte dos dezoito docentes que estiveram à frente da disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento. A grande maioria manifestou desagrado por não dar a disciplina à sua Direção de 

Turma e dar a disciplina a outras turmas das quais não eram Diretores de Turma. Dois destes docentes 

lamentaram ainda o facto de assegurarem a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento a turmas às quais 

não davam mais nenhuma disciplina, tornando-se difícil conhecer os alunos e avaliá-los. 

Esta opção estratégica deverá por conseguinte ser repensada no próximo ano letivo de 2022_23, 

uma vez que a opinião geral dos docentes referidos é que a atribuição da disciplina ao diretor de turma 

facilita um trabalho curricular transversal, de cooperação interdisciplinar e entre grupos/turmas, com 

impacto positivo nas aprendizagens dos alunos; promove a diversidade e ecletismo das atividades 

desenvolvidas; e simplifica a planificação e organização das atividades nas reuniões da Equipa 

Pedagógica/Conselho de Turma. 

Também, com o objetivo de maximizar o tempo de Cidadania e Desenvolvimento, promovendo a 

utilização de meios tecnológicos e a implementação do P.A.D.D.E. (Plano de Ação para Desenvolvimento 

Digital das Escolas) do Agrupamento, manteve-se a oferta de 90 minutos de TIC no 2.º Ciclo, com 45 

minutos em coadjuvação com o docente de Cidadania e Desenvolvimento. No entanto, dada a escassez 

de recursos humanos não foi possível implementar estas coadjuvações.  

No que concerne aos critérios de avaliação, e uma vez que os anteriormente definidos se 

apresentavam muito incipientes e desatualizados, decidi reformulá-los em conformidade com as Áreas de 

Competências do P.A.S.E.O. e as ponderações recentemente aprovadas em Conselho Pedagógico 

(Domínio Cognitivo-Operatório [70%] e Domínio Sócio-Afetivo-Organizativo [30%]).  
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Os mesmos foram unanimemente aprovados em reunião de Cidadania e Desenvolvimento e 

oportunamente apresentados em Conselho Pedagógico, onde foram por sua vez ratificados e divulgados 

junto da comunidade educativa (Anexo 2). 

De referir que no ano letivo de 2021_2022, foi votado em Conselho Pedagógico se a 

Coordenadora da E.E.C.E. deveria ter assento permanente neste órgão. Assim sendo, estive presente em 

todas as reuniões ordinárias e extraordinárias e dei o meu contributo, sobretudo nas questões 

relacionadas com a Cidadania e Desenvolvimento.  

No presente ano letivo apresentei alguns exemplos de planificação para a disciplina de Cidadania 

e Desenvolvimento e solicitei aos colegas que lecionavam esta disciplina que efetuassem a sua 

planificação anual por turma ou conjunta por nível de escolaridade. As mesmas revelaram-se um 

instrumento de referência crucial para o trabalho desenvolvido. 

Em relação à avaliação dos alunos na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento no 2º e 3º ciclos, 

os novos critérios de avaliação revelaram-se adequados a uma avaliação essencialmente formativa, 

contínua e sistemática, e também adaptada aos alunos, às atividades e aos contextos.  

Este facto é evidenciado pela elevada taxa de sucesso dos alunos. Vejamos: 

 

No 2º CEB, 100% dos alunos atingiram sucesso, com 75,76% de sucesso de qualidade no 5.º ano e 

57,79% de sucesso de qualidade no 6.º ano (Classificação de 4 e 5).  

No 7.º ano, 99% dos alunos atingiram sucesso, com 90% de sucesso de qualidade. No 8.º ano, 98% 

dos alunos atingiram sucesso, com 82% de sucesso de qualidade. No 9.º ano, 100% dos alunos atingiram 

sucesso, com 81% de sucesso de qualidade. Ou seja, no 3º ciclo, 99% dos alunos apresentam sucesso, dos 

quais 84,33% sucesso de qualidade. A percentagem residual de insucesso no 3º ciclo (0,89%), refere-se a 

alunos com elevado nível de absentismo ou abandono escolar. 

No que concerne aos alunos que frequentam o Ensino Artístico Especializado, 100% dos alunos 

atingiram sucesso, com 86,33% de sucesso de qualidade.  

As opções metodológicas adotadas, de uma forma global refletiram os interesses e opiniões 

manifestadas pelos alunos, não descurando, contudo, as aprendizagens essenciais em todos os níveis de 

educação e de ensino manifestando um ecletismo curricular.  

Na Educação Pré-Escolar, os domínios selecionados foram abordados nas várias áreas (Formação 

Pessoal e Social, Expressão e Comunicação e Conhecimento do Mundo), tendo sido realizadas todas as 

atividades previstas no primeiro e segundo semestres com base no projeto “Segredos da Floresta”.  
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De acordo com a Coordenadora do Pré-escolar “a transversalidade curricular na abordagem dos 

domínios de Cidadania e Desenvolvimento selecionados, de acordo com os normativos e referências, está 

expresso nos planos e projetos: nos trabalhos de articulação com os outros níveis de ensino e registado 

nos Planos Curriculares das docentes da Educação Pré-Escolar; e na “Educação na Cidadania” no 1º CEB.  

 Nos Jardins de Infância do Agrupamento foram realizadas algumas atividades previstas no P.A.A. 

do segundo semestre, relacionadas com a “Educação para a Cidadania” que culminaram com as 

comemorações do “Dia da Cidadania ’22”, mais concretamente o Jardim de Infância D. Carlos I e Jardim 

de Infância do Ral. Os restantes estabelecimentos desenvolveram o tema, no âmbito da Formação 

Pessoal e Social das crianças, abordando aspetos como os valores e atitudes, os direitos e deveres das 

crianças e ainda a Educação Ambiental. 

No Jardim de Infância do Ral foi construído um “Laço Azul” de grandes dimensões, tendo as 

famílias participado na sua construção, resultando num intercâmbio entre a escola e a família acerca das 

conceções e valores da cidadania, subjacente à realização desta atividade.     

No Jardim de Infância da Carlos I houve uma maior participação nas comemorações do “Dia da 

Cidadania ’22” tendo a articulação e ações de colaboração sido mais expressivas. Primeiramente todo um 

trabalho em sala de aula, onde a sensibilização ao tema foi desenvolvida com as crianças, para que se 

familiarizassem com termos e conceitos relacionados com os direitos e deveres dos cidadãos ao mesmo 

tempo que se dava grande ênfase à Paz no Mundo.    

Em termos de atividades concretas destaca-se a colaboração dos alunos do 9.º D no apoio à 

explicação da lenda dos “Tsurus” e sua construção em origami com as crianças do pré-escolar bem como 

a participação em outras atividades organizadas ao longo do dia na escola sede. Em sala de aula, salienta-

se a pintura de uma T-shirt, executada pelas crianças e a confeção de um lanche comemorativo do dia.  

Nos restantes Jardins de Infância, o “Dia da Cidadania ’22” não foi comemorado de forma tão 

expressiva, mas nos seus Planos Curriculares, e na avaliação dos mesmos, é referido que a “Cidadania” ou 

“Ser Cidadão” assentou num trabalho de sensibilização e de respeito pelo Meio Ambiente, culminando 

com um conjunto de ações: manutenção do espaço exterior da escola; educação para a sustentabilidade 

do planeta; enfâse na construção de hortas pedagógicas em articulação com toda a comunidade escolar; 

e criação de “Brigadas de Limpeza”. 
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No 1.º Ciclo, tendo como referencial o Plano de Inovação em vigor, a Cidadania e 

Desenvolvimento articulou diretamente com a área de “Saúde na Mesa” e Educação Física, no domínio 

da Saúde. Os restantes domínios foram abordados transversalmente e de acordo com os interesses dos 

alunos.  

E.B. Várzea de Sintra 
 

Domínios de 
competências 

Atividades realizadas/a realizar Concretização 

 
 
 
 
 
 

Direitos humanos 

 
- Realização de Assembleias de Núcleo 
semanalmente onde são analisados os 
conflitos que ocorrem durante a 
semana registados na folha do “Não 
gostei”, analisam-se as situações 
positivas da folha do “Gostei” e 
apresentam-se as “Sugestões”. 
- As consequências dos conflitos ou 
maus comportamentos são discutidas 
na Assembleia, são votadas e decididas 
neste órgão. 
- Realização de autoavaliação diária do 
trabalho realizado e comportamento e 
heteroavaliação semanal pelo núcleo. 
- Realização da autorregulação das 
aprendizagens através da avaliação 
semanal do seu Plano Individual de 
Trabalho (PIT). 
 

- Realizadas ao longo do 
ano (mesmo no período de 
Ensino à Distância). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Realizadas ao longo do 
ano. 
 
- Realizadas ao longo do 
ano. 
 

 
 

Igualdade de 
Género 

 
- Realização de ações de sensibilização 
com as enfermeiras da saúde escolar: 
mudanças na adolescência, aparelho 
reprodutor feminino e masculino, 
esclarecimento de dúvidas sobre a 
reprodução e sobre as diferenças entre 
géneros. 
 

 
- Realizadas no final do 1º 
semestre. 

 
 
 
 

Educação 
Ambiental/ 

Desenvolvimento 
Sustentável 

 
- Separação diária dos lixos nas salas 
de aula. 
- Reutilização de materiais nas 
atividades de expressão plástica, na 
construção de máscaras e construções, 
lembranças e enfeites de Natal, 
Páscoa, Dia da Família, Dia da Criança. 
- Ações de sensibilização para evitar o 
lixo no recreio: recolha do lixo no 
espaço exterior com a ajuda das A.O.. 

- Realizada ao longo do ano. 
 
 
 
 
 
 
- Realizadas ao longo do 
ano. 
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- Ações de sensibilização da redução 
do plástico na escola.  
No Dia da Família, utilizar as canecas 
de casa e não copos de plástico no 
pequeno-almoço com a família. 
No dia da alimentação, Dia da Criança 
e Dia das Aulas ao Ar Livre, utilização 
da palamenta do refeitório (talheres, 
copos e pratos). 
- Realização de atividades ao ar livre na 
escola e na Quinta da Ribafria e Aldeia 
do Vale, com atividades de 
conhecimento e respeito pela 
Natureza que promovem o 
desenvolvimento da consciência 
ambiental. 
- A.E.C. “Oficinas da Terra” que 
promove atividades de proximidade 
com as plantas e animais existentes no 
espaço escolar. O seu conhecimento, 
estudo e proteção promovem um 
maior respeito pelos mesmos. 
- Visualização do espetáculo “O 
Planeta Limpo de Filipe Pinto” sobre a 
preservação da água do mundo.  
 

 
- Realizada parcialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- Realizadas ao longo do 
ano. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saúde 

 
- Participação no projeto “Sintra 
Cresce Saudável” promovido pela 
Câmara Municipal de Sintra, como 
Oferta Complementar. Este projeto 
defende a política dos “Lanches 
Saudáveis”, alimentação equilibrada e 
saudável e redução do desperdício 
alimentar. 
Diariamente há a observação, análise e 
auto e heteroavaliação dos lanches e 
registo na grelha dos lanches.  
- Comemoração do Dia da Alimentação 
com atividades diversas (construção da 
roda alimentar, pirâmide alimentar, 
visualização de pequenos filmes, 
canções sobre a alimentação saudável, 
elaboração de comidas saudáveis: 
sopa da pedra, pão, bolinhas 
energéticas, patés, espetadas de fruta, 
salada de fruta, bolachinhas de aveia e 
maçã…). 
- Realização de ações de sensibilização 
com as enfermeiras da saúde escolar e 
higienistas sobre a escovagem correta 
dos dentes, perigos para a saúde, 

- Realizada ao longo do ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Realizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Realizada no final do 1º 
semestre. 
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primeiros socorros… 
- Inscrição no projeto S.O.B.E. (Saúde 
Oral Bibliotecas Escolares) que 
promove a saúde oral das crianças e a 
escovagem diária dos dentes na 
escola. 
- Criação de uma dramatização sobre a 
história “O menino que detestava 
escovas de dentes” pelo núcleo da 
Iniciação. 
- Criação de uma canção sobre a 
lavagem dos dentes pelo NCA. 
- Realização regular de educação físico-
motora, 1h por semana, pelo Prof. do 
grupo e a Prof. Coadjuvante: Carla 
Vaqueiro (NCA e NCC) 
- Existência da A.E.C. de Educação 
Física, 1h semanal ou 2h (NI). 
- Realização de sessões de 
aprendizagem e consolidação do uso 
da bicicleta. 
- Exploração dos perigos do tabaco, 
álcool e drogas (conteúdo de Estudo 
do Meio) através de trabalhos de 
pesquisa, entrevistas, elaboração de 
cartazes, apresentação dos trabalhos 
(NCB). 
- Acolhimento do Projeto Família ao 
Judo. [2x por semana as crianças 
podiam fazer a sua aula de judo no 
ginásio da escola. 2ª feira e 4ª feira (JI) 
3ª e 5ª 1º ciclo.] 
 

 
 
 
- Realizada 
 
 
 
 
- Realizada 
 
 
 
- Realizada 
 
- Realizada ao longo do ano. 
 
 
- Realizada ao longo do ano. 
- Realizada no 1º semestre. 
 
- Realizada no 1º semestre. 
 
 
 
 
- Realizada ao longo do ano. 
 

 
 

Segurança 
Rodoviária 

 
- Exploração da temática em Estudo do 
Meio. Observação de sinais de 
trânsito, pesquisar as principais regras 
de trânsito, dramatizar situações de 
peões e condutores, elaboração de 
semáforos com materiais reutilizados 
(NCA). 
 

- Realizada no 2º semestre, 
parcialmente. 

 
 

Parceiros 
 

- Saúde Escolar (Centro de Saúde) 
- Câmara Municipal de Sintra  
- “Patarecos” IPSS responsável pelas 
AEC. 
- Associação “Aldeia do Vale” 
- Academia de Judo União 
Mucifalense. 
- Movimento Bloom (Escola da 
Floresta) 
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E.B. de Lourel 

De acordo com o relatório da Coordenadora de Estabelecimento e relativamente à E.B. de Lourel, 

“todos os objetivos estabelecidos no documento “E.E.C.E.” foram cumpridos, permitindo a aquisição de 

novas competências, ao nível da educação para a Cidadania. Os temas foram amplamente debatidos nas 

Assembleias de Núcleo, sendo a Assembleia uma mais-valia, num processo de tomada de consciência 

cívica, na autorregulação de comportamentos e na partilha de ideias.  

Todas as atividades realizadas tiveram como objetivo desenvolver nos alunos competências das 

várias áreas curriculares, definidas no Projeto Curricular do 1.º Ciclo, tais como: respeitar os colegas, agir 

positivamente em situações de conflito; colaborar e participar em projetos que visam uma mudança de 

atitude/comportamento; utilizar o computador e outros dispositivos digitais como apoio ao processo de 

trabalho, investigar e pesquisar; selecionar informação relevante, de modo a produzir uma opinião 

fundamentada; observar e comentar diferentes universos visuais, exprimindo as sensações que eles lhe 

transmitem.  

Transversalmente, favoreceu ainda a aprendizagem da leitura / interpretação leitora, escrita e 

comunicação oral, análise e interpretação de dados, unidades de medida, números e operações e o uso 

de diferentes materiais e técnicas para expressar contextos e situações. No que se refere à área de Estudo 

do Meio, os domínios estabelecidos nos Planos das Escolas abrangeram uma grande parte das 

competências definidas para esta área. 

Todas as atividades realizadas foram integradas no P.A.A. da escola. O Plano Municipal de 

Promoção da Utilização da Bicicleta (P.M.P.U.B.) foi uma mais-valia no desenvolvimento do domínio da 

Segurança Rodoviária, assim como o “Projeto Saúde na Mesa” no domínio da Saúde. No domínio da 

Educação Ambiental e Sustentabilidade, tem existido uma preocupação crescente com a recolha do lixo 

para reciclagem, na reutilização de cartão e plásticos, e na limpeza de espaços públicos. Contudo, todos 

os objetivos são transversais ao currículo e nesse sentido estão sempre presentes nas aprendizagens 

realizadas ao longo do ano.” 

E.B. D. Carlos I 

De acordo com o relatório da Coordenadora de Estabelecimento e relativamente à E.B. D. Carlos I, 

“Durante o ano letivo foram atingidos todos os objetivos relativamente à área curricular de Cidadania. Os 

temas foram abordados e discutidos nas Assembleias de Núcleo, sendo esta uma mais-valia, num 

processo de tomada de consciência cívica quer na autorregulação de comportamentos quer na partilha de 

ideias, emoções e sentimentos. 
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As atividades propostas nesta área tiveram como objetivo desenvolver competências cívicas tais 

como identificar situações de bullying e agir contra elas, respeitar os colegas, agir positivamente em 

situações de conflito; colaborar e participar em projetos que visam uma mudança de 

atitude/comportamento; adotar comportamentos saudáveis a nível alimentar e higiene, expressar as suas 

emoções de forma equilibrada.  

Todas as atividades realizadas foram integradas no P.A.A. da escola cruzando transversalmente 

com as outras áreas curriculares, e no “Projeto Saúde na Mesa” no domínio da saúde. No domínio da 

educação ambiental e sustentabilidade tem existido uma preocupação crescente com a recolha do lixo 

para reciclagem; na reutilização de cartão, plásticos; na limpeza de espaços públicos. 

 

Nos Cursos de Educação e Formação de jovens de nível básico (C.E.F.), a componente do currículo 

Cidadania e Desenvolvimento desenvolveu-se com o contributo de todas as disciplinas e componentes de 

formação, como expresso nos planos de turma.  

 

Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, Cidadania e Desenvolvimento funcionou enquanto 

disciplina autónoma no currículo dos alunos, com uma carga horária semanal de 45 minutos, sob a 

responsabilidade de um/a docente, constituindo-se como espaço potenciador da valorização de uma 

abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se verificou a interligação 

curricular com outras disciplinas, ao nível das aprendizagens. 

A colaboração com a coordenação pedagógica de 2º e 3º Ciclos, nomeadamente com as 

Coordenadoras dos Diretores de Turma, revelou-se muito positiva. Os documentos e registos necessários 

para os conselhos de turma foram articulados bem como as metodologias e estratégias de atuação e 

planificação.   

As atividades previstas no Plano Anual de Atividades (P.A.A.) e Planos de Turma foram cumpridas 

no 1º e 2.º Semestres. De uma forma global caracterizaram-se por apresentarem uma articulação 

curricular entre diferentes disciplinas ou áreas disciplinares (Anexo 4). 

No presente ano letivo, e também dando cumprimento ao objetivo enunciado no documento 

Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola do Agrupamento D. Carlos I, articulei atividades de 

âmbito artístico e cultural com o Coordenador do Projeto Cultural de Escola. 
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Ao longo do ano letivo divulguei as notícias que foram saindo no SITE da Cidadania, 

https://cidadania.dge.mec.pt/, e partilhei regularmente na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento da 

Classroom um conjunto de documentos orientadores e recursos úteis, tais como a Plataforma de Literacia 

e Educação para os Media Em linha (LEME); o Portal RTP Ensina; Manuais Educativos, Legislação, e os 

Referenciais da Direção-Geral da Educação.  

Apoiei os dezoito docentes que estiveram à frente da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

na metodologia de projeto e na elaboração da planificação anual e monitorizei o trabalho desenvolvido 

através de contactos informais e reuniões regulares.  

Alguns aspetos de melhoria a implementar no próximo ano letivo de 2022_2023, serão a 

constituição de uma equipa de coordenação., composta por elementos de cada ciclo, com o intuito de 

coordenar a articulação vertical e horizontal da E.E.C.E., e a implementação, de forma mais sistemática, 

da aplicação de inquéritos e realização de assembleias de turma.  

Embora tivesse acompanhado o processo inerente ao Orçamento Participativo das Escolas e 

tivesse dado a conhecer em reunião de Cidadania as duas propostas que foram a votação no dia 24 de 

março de 2022, o mesmo foi este ano organizado pela Direção.  

De referir que na qualidade de Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania de 

Escola do Agrupamento D. Carlos I, estive presente num painel com a Inspeção Geral de Educação no dia 

20 de janeiro. Na sequência do relatório de Avaliação Externa, procedi ainda à elaboração de um parecer 

para o Conselho Pedagógico sobre as conclusões do mesmo.  

O “Dia da Cidadania ’22” teve lugar a 13 de maio e foi inteiramente dedicado às comemorações 

do dia, não havendo portanto lugar à realização de atividades letivas. O mesmo subordinou-se ao tema 

aglutinador “A Paz” e teve como mote “A D. Carlos I educa para a Paz!”. 

Em articulação com a Direção, colaborei ativamente com todos os docentes na planificação e 

consecução do “Dia da Cidadania ’22” cujo sucesso foi por demais evidente, sobretudo por ter envolvido 

presencialmente toda a comunidade educativa da escola sede e os Núcleos de Consolidação da Várzea de 

Sintra e Lourel, parceiros e entidades externas ao Agrupamento.  

 Procedi ainda à elaboração e calendarização do programa do “Dia da Cidadania ’22” que 

transformei posteriormente num desdobrável para ser distribuído por toda a comunidade educativa bem 

como publicado nas plataformas digitais do Agrupamento (Anexo 3).  

https://cidadania.dge.mec.pt/
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Todas as 48 turmas da escola sede estiveram diretamente implicadas em pelo menos uma das 

muitas atividades desenvolvidas: exposições, palestras, momentos artísticos e culturais, atividades 

desportivas, aulas de alunos para alunos, murais com mensagens de paz, recolha de bens para instituições 

solidárias, um leilão de trabalhos de alunos, um cordão humano, entoação do hino da escola, formação 

coletiva da palavra “Paz” e tantas outras.  

As comemorações do “Dia da Cidadania ’22” serviram ainda para dar resposta aos objetivos 

especificados no documento Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola do Agrupamento D. 

Carlos I, de promover a partilha de práticas entre ciclos e escolas e as parcerias com a comunidade, sendo 

exemplo disso as parcerias estabelecidas com a Câmara Municipal de Sintra e O Chão de Oliva, Centro de 

Difusão Cultural em Sintra, o Projeto UBUNTU, Programa Eco-Escolas, a E.P.A.V. e Escola de Recuperação 

do Património, a Raiz Editora, a Amnistia Internacional, as Academias “Ai a Dança”, a Unicef, a Empresa 

de Animação e Recriação Histórica “Câmara dos Ofícios”, a Igreja de S. Miguel, etc.. 

https://becredcarlosi.blogspot.com/2022/05/dia-da-cidadania-22.html 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y8tf-Hyqh8 

Sem dúvida que as comemorações do “Dia da Cidadania ’22” em muito contribuíram para muitos 

dos objetivos delineados na E.N.E.C., nomeadamente a realização de aprendizagens por parte dos alunos 

através de uma participação plural e responsável, na construção de si como cidadãs/ãos que se unem 

para o advento de sociedades mais justas e inclusivas, no quadro da democracia, do respeito pela 

diversidade e da defesa dos Direitos Humanos.  

 
 

Sintra, 24 de julho de 2022 
 

A Coordenadora da E.E.C.E. 
 

Sandra Maria F. G. Pratas e Sousa 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://becredcarlosi.blogspot.com/2022/05/dia-da-cidadania-22.html
https://www.youtube.com/watch?v=0Y8tf-Hyqh8
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Anexo 1 
 

Proposta de organização dos diferentes domínios para a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

Ano letivo 2021-2022 

 
 

 

Notas: 
1. A organização dos domínios por anos de escolaridade e por semestre foi realizada tendo em conta as possíveis articulações entre eles. 

2. CEF*- De acordo com a ENEC, estes domínios desenvolvem-se com o contributo de todas as disciplinas e componentes de Formação. 

3. Nos primeiro ciclo e pré-escolar, os domínios são integrados transversalmente no currículo. 
 

Anexo 2 
 

 
 
 

Pré-escolar 1º 
ciclo 

2º ciclo 3º ciclo 
CEF* 

 
1º 

 
2º 

 
1º 

 
2º 

 
3º 
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Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento 
Critérios de Avaliação Específicos (Dec. Lei 55/2018, de 6 de julho)  Ano letivo: 2021/2022 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS 
A – Linguagem e textos 
B – Informação e Comunicação 

C – Raciocínio e resolução de problemas 

D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 

H – Sensibilidade estética e artística 

I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

 

Domínios/ 

Competências 

 

Aprendizagens 

Áreas de 

Competências 

do PASEO 

 

Ponderação 

Processos de recolha de 

informação p/avaliação 

 
Domínio 

Cognitivo-

Operatório  
 
(Conhecimentos e 

Capacidades) 

 

[70%] 

Conhecimento e 

compreensão dos 

Domínios 

de Educação para a 

Cidadania 

_ Conhecer, adquirir e compreender conceitos/informação sobre os domínios abordados, 
reconhecendo que os seus atos e decisões afetam a sua saúde, bem-estar e ambiente. 

_ Relacionar os conhecimentos adquiridos e aplicá-los a novas situações/contextos. 

_ Articular saberes de diferentes áreas do conhecimento para aprofundar os domínios 
abordados. 

 

 

 

A, B, C, D, 

F, H, I, J 

 

 

 

 

[70%] 

 

 

 

 
_ Fichas de trabalho;  

_ Produções, utilizando 

diferentes suportes; 
_ Portefólio de trabalhos 

realizados; 

_ Trabalho de pares/grupo/ 
individual/projeto; 

_ Participação oral na aula; 

_ Apresentações e debates; 
_ Plano Individual de trabalho; 

_ Fichas de Autoavaliação.  

Desenvolvimento de 

Trabalho(s)/Projeto(s) 

sobre os Domínios de 

Educação para a 

Cidadania 

 

_ Selecionar e organizar informação relevante, a partir de fontes diversificadas. 

_ Tratar, produzir e comunicar, com rigor, informação relacionada com os domínios 
abordados. 

_ Planificar e desenvolver trabalhos/projetos. 

_ Tomar decisões para resolver problemas. 
_ Refletir, exprimir e fundamentar ideias e opiniões críticas, oralmente e por escrito, sobre 

os domínios abordados. 

Domínio 

Sócio-

Afetivo-

Organizativo 

 
(Atitudes e 

Valores) 

 

[30%] 

 

CONDUTA SOCIAL 
(Comportamento) 

_ Revelar espírito crítico e criatividade. 

_ Adotar uma postura correta durante a aula e outras atividades / projectos desenvolvidos.  
_ Revelar autonomia. 

_ Respeitar e ser tolerante com os outros. 

_ Demonstrar sentido de interajuda e cooperação.  

 

 

C, D, E, F, 

G 

 

[15%] 

 

 
 

_ Registos de observação 

de aula em grelha 
_ Observação direta 

 

CONDUTA NO 

TRABALHO 
(Responsabilidade; 

Organização; Autonomia;) 

_ Ser assíduo e pontual. 

_ Trazer o material necessário para a aula. 

_ Realizar as tarefas propostas atempadamente. 
_ Revelar brio e rigor nas tarefas realizadas. 

_ Demonstrar capacidade de avaliação do trabalho realizado. 

 

[15%] 

Avaliação 

quantitativa 
NÍVEIS DE DESEMPENHO – DESCRITORES 

 

Nível 5 

O/A aluno(a) revelou bastantes conhecimentos em relação aos temas abordados e empenhou-se sempre em procurar informação essencial, relacionando e articulando saberes/conhecimentos adquiridos. Revelou um 

sentido crítico bastante esclarecido face às temáticas desenvolvidas, refletindo, exprimindo e fundamentando opiniões. Manifestou bastante interesse pelas atividades propostas e participou ativamente nelas, com muita 

responsabilidade, brio, interajuda, cooperação e autonomia. Adotou sempre posturas adequadas à sala de aula e durante a realização de outras atividades e projetos e revelou sempre respeito pelos outros. 

 

Nível 4 

O/A aluno(a) revelou conhecimentos em relação aos temas abordados e empenhou-se quase sempre em procurar informação essencial, relacionando e articulando saberes/conhecimentos adquiridos. Revelou um 

sentido crítico bastante esclarecido face às temáticas desenvolvidas, refletindo, exprimindo e fundamentando opiniões. Manifestou interesse pelas atividades propostas e participou ativamente nelas, demonstrando 

responsabilidade, brio, interajuda, cooperação e autonomia. 

Adotou posturas adequadas à entrada, durante e/ou saída das aulas e revelou respeito pelos outros. 

 

Nível 3 

O/A aluno(a) revelou alguns conhecimentos em relação aos temas abordados e empenhou-se em procurar informação essencial, procurando relacionar e articular saberes/conhecimentos adquiridos. Revelou algum 

sentido crítico face às temáticas desenvolvidas. 

Manifestou algum interesse pelas atividades propostas e participou nelas, demonstrando alguma responsabilidade, brio, interajuda, cooperação e/ou autonomia. Adotou posturas adequadas à entrada, durante e/ou saída 

das aulas e revelou respeito pelos outros. 

 O/A aluno(a) revelou escassos conhecimentos em relação aos temas abordados e empenhou-se pouco em procurar informação essencial. Manifestou desinteresse pelas atividades propostas e não participou nelas, não 

demonstrando muita responsabilidade, brio, interajuda e cooperação ou autonomia. Não adotou sempre posturas adequadas à entrada, durante e/ou saída das aulas e nem sempre revelou respeito pelos outros. 
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Nível 2 

Nível 1 O/A aluno(a) não revelou quaisquer conhecimentos em relação aos temas abordados e não se empenhou em procurar informação essencial. Manifestou total desinteresse pelas atividades propostas. Recusou-se a 

participar nelas, não demonstrando qualquer sentido de responsabilidade, brio, interajuda e cooperação. Não adotou posturas adequadas à entrada, durante e/ou saída das aulas. Não revelou respeito pelos outros. 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
 

Articulações Curriculares 

 

5.º A 

Primeiro 

Semestre 

 

Luísa Feijóo 

 

 

Domínio e Temas 
Articulação Curricular (disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

 

No domínio dos 

Direitos Humanos, 

começou por se abordar 

o tema dos Direitos 

Humanos na vertente 

política. 

 

 

 

 

Temas dos Direitos 

Humanos nas vertentes 

sociais, civis e culturais, 

A propósito da realização das eleições 

autárquicas foram utilizadas propostas 

de trabalho elaboradas pela UNICEF. 

“Tenho voto na matéria”. Os alunos 

realizaram uma atividade denominada 

“Jogo dos sinónimos” e foram 

visualizados vídeos de RTP Ensina. 

 

 

 

 

 

 

Professores de 

TIC, Cidadania e 

Desenvolvimento, 

HGP e Português. 

Realização de uma atividade 

denominada “Barómetro de atitudes”, 

perante o desafio da argumentação de 

frases polémicas em que os alunos 

teriam que tomar uma posição, 

concordando, discordando, ou não 

tendo opinião. As frases colocadas à 

discussão estiveram relacionadas com 

os princípios dos Direitos Humanos, 

consagrados na Convenção e os alunos 

identificaram-nos durante a atividade. 

   

 

Interculturalidade 

Realização de trabalhos de grupo sobre 

diversos temas interculturais, partindo 

da imagem  

“A cultura como um iceberg”, 

utilizando as funcionalidades da 

classroom. 

 

Uma aula foi utilizada para ser feita a reportagem fotográfica e atualização das fotos 

dos alunos para o E360. Cinco aulas foram utilizadas para a explicação das diversas 

funcionalidades da classroom. 

 

 

 

 

 

 

5.º B 

Primeiro 

Semestre 

 

Luísa Feijóo 

 

Domínio e Temas 
Articulação Curricular (disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

 

No domínio dos 

Direitos Humanos, 

começou por se abordar 

o tema dos Direitos 

Humanos na vertente 

A propósito da realização das eleições 

autárquicas foram utilizadas propostas 

de trabalho elaboradas pela UNICEF. 

“Tenho voto na matéria”. Os alunos 

realizaram uma atividade denominada 

“Jogo dos sinónimos” e foram 

visualizados vídeos de RTP Ensina. 

 

 

 

 

 

 

Professores de 
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 política. 

 

 

 

 

 

 

Temas dos Direitos 

Humanos nas vertentes 

sociais, civis e culturais, 

Realização de uma atividade 

denominada “Barómetro de atitudes”, 

perante o desafio da argumentação de 

frases polémicas em que os alunos 

teriam que tomar uma posição, 

concordando, discordando, ou não tendo 

opinião. As frases colocadas à discussão 

estiveram relacionadas com os 

princípios dos Direitos Humanos, 

consagrados na Convenção e os alunos 

identificaram-nos durante a atividade. 

TIC, Cidadania e 

Desenvolvimento

, HGP e 

Português. 

   

 

Interculturalidade 

Realização de trabalhos de grupo sobre 

diversos temas interculturais, partindo 

da imagem  

“A cultura como um iceberg”, utilizando 

as funcionalidades da classroom. 

 

Uma aula foi utilizada para ser feita a reportagem fotográfica e atualização das fotos 

dos alunos para o E360. Cinco aulas foram utilizadas para a explicação das diversas 

funcionalidades da classroom. Uma aula foi utilizada para realizar uma assembleia de 

turma e preparar a reunião intercalar (os alunos do ensino articulado têm aulas no 

Conservatório no dia do ADT). 

 

 

5.º C 

Primeiro 

Semestre 

 

Luísa Feijóo 

 

 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

 

No domínio dos 

Direitos Humanos, 

começou por se abordar 

o tema dos Direitos 

Humanos na vertente 

política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas dos Direitos 

Humanos nas vertentes 

sociais, civis e culturais, 

A propósito da realização das 

eleições autárquicas foram 

utilizadas propostas de trabalho 

elaboradas pela UNICEF. “Tenho 

voto na matéria”. Os alunos 

realizaram uma atividade 

denominada “Jogo dos 

sinónimos” e foram visualizados 

vídeos de RTP Ensina. 

 

 

 

 

 

 

Professores de TIC, 

Cidadania e 

Desenvolvimento, 

HGP e Português. 
Realização de uma atividade 

denominada “Barómetro de 

atitudes”, perante o desafio da 

argumentação de frases polémicas 

em que os alunos teriam que 

tomar uma posição, concordando, 

discordando, ou não tendo 

opinião. As frases colocadas à 

discussão estiveram relacionadas 

com os princípios dos Direitos 

Humanos, consagrados na 

Convenção e os alunos 

identificaram-nos durante a 
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atividade. 

   

 

Interculturalidade 

Realização de trabalhos de grupo 

sobre diversos temas 

interculturais, partindo da 

imagem  

“A cultura como um iceberg”, 

utilizando as funcionalidades da 

Classroom. 

 

Uma aula foi utilizada para ser feita a reportagem fotográfica e atualização das fotos 

dos alunos para o E360. Cinco aulas foram utilizadas para a explicação das diversas 

funcionalidades da Classroom. 

 

 

5.º D 

Primeiro 

Semestre 

 

Luísa Feijóo 

 

 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

 

No domínio dos 

Direitos Humanos, 

começou por se abordar 

o tema dos Direitos 

Humanos na vertente 

política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas dos Direitos 

Humanos nas vertentes 

sociais, civis e culturais, 

A propósito da realização das 

eleições autárquicas foram 

utilizadas propostas de trabalho 

elaboradas pela UNICEF. “Tenho 

voto na matéria”. Os alunos 

realizaram uma atividade 

denominada “Jogo dos 

sinónimos” e foram visualizados 

vídeos de RTP Ensina. 

 

 

 

 

 

 

Professores de TIC, 

Cidadania e 

Desenvolvimento, 

HGP e Português. 
Realização de uma atividade 

denominada “Barómetro de 

atitudes”, perante o desafio da 

argumentação de frases polémicas 

em que os alunos teriam que 

tomar uma posição, concordando, 

discordando, ou não tendo 

opinião. As frases colocadas à 

discussão estiveram relacionadas 

com os princípios dos Direitos 

Humanos, consagrados na 

Convenção e os alunos 

identificaram-nos durante a 

atividade. 

   

 

Interculturalidade 

Realização de trabalhos de grupo 

sobre diversos temas 

interculturais, partindo da 

imagem  

“A cultura como um iceberg”, 

utilizando as funcionalidades da 

Classroom. 

 

Uma aula foi utilizada para ser feita a reportagem fotográfica e atualização das 
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fotos dos alunos para o E360. Cinco aulas foram utilizadas para a explicação das 

diversas funcionalidades da Classroom. 

 

 

 

 

5.º E 

Primeiro 

Semestre 

 

Maria Moscoso 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Interculturalidade 

 Cidadania - Pesquisa e 

apresentação de trabalhos em 

PowerPoint sobre variadas 

culturas/países do Mundo. 

Português- Leitura e 

comentário da obra “O meu 

amigo ZecaTum-tum e os 

outros” de José Fanha que 

aborda o tema. 

Ed. Musical – Continuar 

(criar) o RAP que aparece no 

livro e cantá-lo. 

TIC – apoio na elaboração 

dos PowerPoint e ajuda na 

utilização da Classroom para 

enviar trabalhos, etc. 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 

da turma. 

 

 

  

 

 

5.º F 

Primeiro 

Semestre 

 

Rita Batista 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

No domínio dos 

Direitos Humanos, 

começou por se 

abordar o tema dos 

Direitos Humanos na 

vertente política. 

 

 

 

 

Temas dos Direitos 

Humanos nas vertentes 

sociais, civis e 

culturais, 

 

A propósito da realização das 

eleições autárquicas foram 

utilizadas propostas de 

trabalho elaboradas pela 

UNICEF. “Tenho voto na 

matéria”. Os alunos 

realizaram uma atividade 

denominada “Jogo dos 

sinónimos” e foram 

visualizados vídeos de RTP 

Ensina. 

Professores de 

TIC, Cidadania e 

Desenvolvimento, 

HGP e Português. 

Realização de uma atividade 

denominada “Barómetro de 

atitudes”, perante o desafio da 

argumentação de frases 

Professores de 

TIC, Cidadania e 

Desenvolvimento, 

HGP e Português. 
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 polémicas em que os alunos 

teriam que tomar uma 

posição, concordando, 

discordando, ou não tendo 

opinião. As frases colocadas à 

discussão estiveram 

relacionadas com os 

princípios dos Direitos 

Humanos, consagrados na 

Convenção e os alunos 

identificaram-nos durante a 

atividade. 

 

 

5.º G 

Primeiro 

Semestre 

 

Rita Batista 

 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

No domínio dos 

Direitos Humanos, 

começou por se 

abordar o tema dos 

Direitos Humanos na 

vertente política. 

 

 

 

 

 

A propósito da realização das 

eleições autárquicas foram 

utilizadas propostas de 

trabalho elaboradas pela 

UNICEF. “Tenho voto na 

matéria”. Os alunos 

realizaram uma atividade 

denominada “Jogo dos 

sinónimos” e foram 

visualizados vídeos de RTP 

Ensina. 

Professores de 

TIC, Cidadania e 

Desenvolvimento, 

HGP e Português. 

 

Temas dos Direitos 

Humanos nas vertentes 

sociais, civis e 

culturais. 

 

Realização de uma atividade 

denominada “Barómetro de 

atitudes”, perante o desafio da 

argumentação de frases 

polémicas em que os alunos 

teriam que tomar uma 

posição, concordando, 

discordando, ou não tendo 

opinião. As frases colocadas à 

discussão estiveram 

relacionadas com os 

princípios dos Direitos 

Humanos, consagrados na 

Convenção e os alunos 

identificaram-nos durante a 

atividade. 

Professores de 
TIC, Cidadania e 
Desenvolvimento, 
HGP e 
Português. 

 

 

5.º H 

Primeiro 

Semestre 

 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

No domínio dos 

A propósito da realização das 

eleições autárquicas foram 
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Rita Batista 

 

Direitos Humanos, 

começou por se 

abordar o tema dos 

Direitos Humanos na 

vertente política. 

 

 

 

 

 

utilizadas propostas de 

trabalho elaboradas pela 

UNICEF. “Tenho voto na 

matéria”. Os alunos 

realizaram uma atividade 

denominada “Jogo dos 

sinónimos” e foram 

visualizados vídeos de RTP 

Ensina. 

Temas dos Direitos 

Humanos nas vertentes 

sociais, civis e 

culturais. 

 

Realização de uma atividade 

denominada “Barómetro de 

atitudes”, perante o desafio da 

argumentação de frases 

polémicas em que os alunos 

teriam que tomar uma 

posição, concordando, 

discordando, ou não tendo 

opinião. As frases colocadas à 

discussão estiveram 

relacionadas com os 

princípios dos Direitos 

Humanos, consagrados na 

Convenção e os alunos 

identificaram-nos durante a 

atividade. 

 

 

 

6.º A 

Primeiro 

Semestre 

 

Marta Pinto 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

Saúde, Sexualidade e 

Igualdade de género 

 

Cidadania, Ciências Naturais 

e TIC 

 

Professores das 

disciplinas e 

respetivos alunos 

 

 

 

6.º B 

Primeiro 

Semestre 

 

Ana 

Nascimento 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Saúde 

Trabalhos de grupo sobre os 

benefícios de uma vida 

saudável 

Professora de CeD 

e de Português 

Alunos 

Sexualidade 
Pesquisa e debate sobre o 

tema 

Professora de CeD 

Professora de CN 

Alunos 

Igualdade de Género 

Pesquisa e debate sobre o 

tema 

Trabalho de pares 

BECRE 

Professora de CeD 

e de Português 

Alunos 
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6.º C 

Primeiro 

Semestre 

 

João Balseiro 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Saúde 

Trabalhos de grupo sobre 

Saúde, Alimentação Saudável, 

Prática Desportiva, 

Vacinação, Hábitos de Vida 

Saudáveis. 

CD e Educação Física 

Professores das 

disciplinas e 

alunos 

 

Igualdade de Género 

Trabalhos de grupo sobre a 

Igualdade de género no 

Trabalho, no salário, nas 

profissões… 

Professores das 

disciplinas e 

alunos 

 

 

6.º D 

Primeiro 

Semestre 

 

Marta Pinto 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

Saúde, Sexualidade e 

Igualdade de género 

Cidadania, Ciências Naturais 

e TIC 

Professores das 

disciplinas e 

respetivos alunos 

 

 

 

 

6.º E 

Primeiro 

Semestre 

 

Sónia Moura 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Saúde e bem-estar 

Actividades Físicas e 

Aptidões Físicas 

 

Trabalhos de grupo sobre os 

benefícios do desporto e os 

benefícios de uma 

alimentação saudável 

alunos da turma e 

professora da 

disciplina 

Igualdade de Género 

 

trabalho e debate na turma 

sobre este assunto 

alunos da turma e 

professora da 

disciplina 

 

 

 

6.º F 

Primeiro 

Semestre 

 

Marta Pinto 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Saúde, Sexualidade e 

Igualdade de género 

 

Cidadania, Ciências Naturais 

e TIC 

Professores das 

disciplinas e 

respetivos alunos 
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6.º G 

Primeiro 

Semestre 

 

Sónia Moura 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Saúde e bem-estar 

Actividades Físicas e 

Aptidões Físicas 

 

Trabalhos de grupo sobre os 

benefícios do desporto e os 

benefícios de uma 

alimentação saudável 

alunos da turma e 

professora da 

disciplina 

Igualdade de Género 

 

Trabalho e debate na turma 

sobre este assunto 

alunos da turma e 

professora da 

disciplina 

 

 

 

 

 

7.º A 

Primeiro 

Semestre 

 

Ricardo Silva 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

Os Direitos Humanos 

  

Interculturalidade 

 

  

 

 

7.º B 

Primeiro 

Semestre 

 

Fernanda 

Azevedo 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Os Direitos Humanos 

 

Banda Desenhada sobre 

algumas personalidades que 

defendem os Direitos 

Humanos 

CD,História, 

 

 

Interculturalidade 

Realização de trabalhos sobre 

algumas culturas. 

Português, 

Expressão 

Artística 

 

 

7.º C 

Primeiro 

Semestre 

 

Fernanda 

Azevedo 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Os Direitos Humanos 
 

Realização de trabalhos sobre 

os Direitos Humanos 

(Dramatizações, Reportagens 

e Entrevistas) 

CD, História.  

Biblioteca 

Interculturalidade 
 

Realização de trabalhos sobre 

algumas culturas. 

 

 

 

7.º D 

Primeiro 

Semestre 

 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Os Direitos Humanos Realização de trabalhos sobre 

os Direitos Humanos ( 

CD,História, 

Português 
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Fernanda 

Azevedo 

Dramatizações , Reportagens 

e Entrevistas) 

Interculturalidade Realização de trabalhos sobre 

algumas culturas. 

Exposição- Descobrir outras 

culturas 

CD, História.  

Biblioteca 

 

 

7.º E 

Primeiro 

Semestre 

 

Fernanda 

Azevedo 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Os Direitos Humanos Realização de trabalhos sobre 

os Direitos Humanos ( 

Dramatizações , Reportagens 

e Entrevistas) 

CD,História, 

Português 

Interculturalidade Realização de trabalhos sobre 

algumas culturas. Exposição -

Descobrir outras culturas 

CD, História.  

Biblioteca 

 

 

7.º F 

Primeiro 

Semestre 

 

Ricardo Silva 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Os Direitos Humanos Não houve Não houve 

 

 

Interculturalidade 

 

  

 

 

7.º G 

Primeiro 

Semestre 

 

Ricardo Silva 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

Os Direitos Humanos 

  

Interculturalidade 

 

  

 

 

 

8.º A 

Primeiro 

Semestre 

 

Ana Rolim 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

 

Não houve Não houve 

 

 

  

 

 

8.º B 

Primeiro 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. CARLOS I  Relatório EECE 2021/2022 

27 

 

Semestre 

 

Luísa Vieira 

Igualdade de género 

Sexualidade 

 

Trabalhos de grupo 

apresentações sobre Igualdade 

de género. 

Alunos e 

professora de 

cidadania 

 

 

 

  

 

 

8.º C 

Primeiro 

Semestre 

 

Elsa Florêncio 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

Desenvolvimento 

Sustentável - 

Alterações Climáticas 

 

 

 

CN - Aumento do efeito de 

estufa e suas consequências. 

Palestra sobre as Alterações 

Climáticas dada pela 

Campanha Linha Vermelha e 

uma atividade de tricô e 

crochê aberta à comunidade 

escolar, como forma de 

chamada de atenção para esta 

problemática. 

Visualização do documentário 

“Before the Flood”, com 

posterior reflexão escrita 

sobre o mesmo. 

Leitura de uma notícia sobre a 

COP 26 que decorreu em 

Novembro com posterior 

reflexão escrita. 

Elaboração de PowerPoints 

sobre várias vertentes deste 

tema com posterior 

apresentação e debate no 

grupo turma. 

 

Professora e  

alunos 

Campanha Linha 

Vermelha 

Desenvolvimento 

Sustentável - Produção 

e consumo 

sustentáveis 

Desenvolvimento Sustentável 

- Produção e consumo 

sustentáveis 

Desenvolvimento 

Sustentável - 

Produção e 

consumo 

sustentáveis 

 

 

8.º D 

Primeiro 

Semestre 

 

Elsa Florêncio 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Desenvolvimento 

Sustentável - 

Alterações climáticas 

CN - Aumento do efeito de 

estufa e suas consequências. 

Palestra sobre as Alterações 

Climáticas dada pela 

Professora e  

alunos 

 

Campanha Linha 
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Campanha Linha Vermelha e 

uma atividade de tricô e 

crochê aberta à comunidade 

escolar, como forma de 

chamada de atenção para esta 

problemática. 

Visualização do documentário 

“Before the Flood”, com 

posterior reflexão escrita 

sobre o mesmo. 

Leitura de uma notícia sobre a 

COP 26 que decorreu em 

Novembro com posterior 

reflexão escrita. 

 

 

CN - Gestão de resíduos; 

Problemática dos plásticos. 

Limpeza no exterior da 

escola. 

Recolha de beatas no exterior 

da escola. 

Produção de cartazes acerca 

da poluição provocada pelas 

beatas e sua colocação no 

exterior da escola. 

 

Vermelha 

 

Desenvolvimento 

Sustentável - Produção 

e consumo 

sustentáveis 

CN - Aumento do efeito de 

estufa e suas consequências. 

Palestra sobre as Alterações 

Climáticas dada pela 

Campanha Linha Vermelha e 

uma atividade de  tricô e 

crochê aberta à comunidade 

escolar, como forma de 

chamada de atenção para esta 

problemática. 

Visualização do documentário 

“Before the Flood”, com 

posterior reflexão escrita 

sobre o mesmo. 

Leitura de uma notícia sobre a 

COP 26 que decorreu em 

Novembro com posterior 

reflexão escrita. 

 

 

CN - Gestão de resíduos; 

Problemática dos plásticos. 

Limpeza no exterior da 

Professora e 

alunos 
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escola. 

Recolha de beatas no exterior 

da escola. 

Produção de cartazes acerca 

da poluição provocada pelas 

beatas e sua colocação no 

exterior da escola. 

 

 

 

 

 

8.º E 

Primeiro 

Semestre 

 

Cristina 

Ribeiro 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

“Igualdade de género” CD e História 

Trabalhos e debates sobre o 

tema 

Professores e 

alunos 

Alimentação e Saúde EF e CD 

Relacionar aptidão física e 
saúde . Identificar os fatores 
associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das 
capacidades motoras 

Professores e 

alunos 

Alimentação e Saúde CD e FRANCÈS 

Trabalhos e debates sobre  o 
tema 

  

Professores e 

alunos 
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8.º F 

Primeiro 

Semestre 

 

Sofia Menezes 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Saúde - Educação 

alimentar 

 

CN - alimentação saudável; 

dieta mediterrânica. 

Recolha e tratamento de 

informação;  reflexões 

individuais. 

Professora e 

alunos 

Sexualidade- Relações 

afetivas 

CN - Sexualidade; Relações e 

redes sociais. 

Debates. 

 

Professora e 

alunos 

 

 

8.º G 

Primeiro 

Semestre 

 

Sofia Menezes 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Saúde -Educação 

alimentar 

 

CN - alimentação saudável; 

Dieta mediterrânica. 

Recolha  e tratamento de 

informação; reflexões 

individuais. 

Professora e 

alunos 

Sexualidade- Relações 

afetivas 

CN - Sexualidade; Relações e 

redes sociais. 

Debates. 

Professora e 

alunos 

 

 

9.º A 

Primeiro 

Semestre 

 

João Balseiro 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Media 

 

Trabalhos sobre a história dos 

Jornais, dos canais de Tv, da 

Radio e debate sobre alguns 

temas. 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 

Segurança Rodoviária 

 

C.D., F.Q. e Geografia 

Trabalhos sobre a Prevenção 

e segurança rodoviária 

(Cidadania e 

Desenvolvimento) em 

articulação com Fisico-

Química. Um grupo fez em 

parceria comumaturma do 1º 

ciclo. 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 

 

 

 

9.º B 

Primeiro 

Semestre 

 

Fernanda Vaz 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Media Geografia e C.D. 

Redes sociais: uma moeda 

com duas faces. 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 
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 Atividade: Organização de 

um debate com desempenho 

de papéis 

 

da turma. 

Segurança Rodoviária C.D., F.Q. e Geografia 

Trabalhos sobre a Prevenção 

e segurança rodoviária 

(Cidadania e 

Desenvolvimento) em 

articulação com Fisico-

Química. 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 

da turma. 

 

 

 

9.º C 

Primeiro 

Semestre 

 

Ana Falcão 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Media Geografia e C.D. 

Redes sociais: “Duas faces da 

mesma moeda” 

Atividade: Organização de 

um debate com desempenho 

de papéis - "Prós e contras” 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 

da turma. 

Segurança Rodoviária C.D., F.Q. e Geografia 

Trabalhos sobre a Prevenção 

e segurança rodoviária 

(Cidadania e 

Desenvolvimento) em 

articulação com Físico 

Química 

 

 

Professora e 

alunos 

Turma do 1º ciclo 

 

 

 

 

9.º D 

Primeiro 

Semestre 

 

Ana Falcão 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Media Geografia e C.D. 

Redes sociais: “Duas faces da 

mesma moeda” 

Atividade: Organização de 

um debate com desempenho 

de papéis - "Prós e contras” 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 

da turma. 

Segurança Rodoviária C.D., F.Q. e Geografia 

Trabalhos sobre a Prevenção 

e segurança rodoviária 

(Cidadania e 

Desenvolvimento) em 

articulação com Físico 

Professora e 

alunos 

Pai da aluna 

Guadalupe - 

Federação 

Portuguesa de 
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Química 

 

 

Ciclismo 

Turma do 1º ciclo 

 

 

9.º E 

Primeiro 

Semestre 

 

Fernanda Vaz 

 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Media Geografia e C.D. 

Redes sociais: uma moeda 

com duas faces. 

Atividade: Organização de 

um debate com desempenho 

de papéis 

 

 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 

da turma. 

Segurança Rodoviária C.D., F.Q. e Geografia 

Trabalhos sobre a Prevenção 

e segurança rodoviária 

(Cidadania e 

Desenvolvimento) em 

articulação com Fisico-

Química 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 

da turma. 

 

9.º F 

Primeiro 

Semestre 

 

Ana Falcão 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Media Geografia e C.D. 

Redes sociais: “Duas faces da 

mesma moeda” 

Atividade: Organização de 

um debate com desempenho 

de papéis - "Prós e contras” 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 

da turma. 

Segurança Rodoviária C.D., F.Q. e Geografia 

Trabalhos sobre a Prevenção 

e segurança rodoviária 

(Cidadania e 

Desenvolvimento) em 

articulação com Físico 

Química 

 

 

Professora e 

alunos 

Turma do 1º ciclo 

 

 

9.º G 

Primeiro 

Semestre 

 

Fernanda Vaz 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

Media Geografia e C.D. 

Redes sociais: uma moeda 

com duas faces. 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 
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 Atividade: Organização de 

um debate com desempenho 

de papéis 

 

da turma. 

Segurança Rodoviária CC.D., F.Q. e Geografia 

Trabalhos sobre a Prevenção 

e segurança rodoviária 

(Cidadania e 

Desenvolvimento) em 

articulação com Fisico-

Química 

 

Professores das 

disciplinas 

referidas e alunos 

da turma. 

 

 

9.º H 

Primeiro 

Semestre 

 

Teresa Martins 

Domínio e Temas 

Articulação Curricular 

(disciplinas/ 

conteúdos/atividades) 

Intervenientes/ 

parcerias 

 

Segurança Rodoviária 

Pesquisa e elaboração de 

cartazes 

Palestra de acidentes 

rodoviários e prevenção 

Professora e 

alunos da turma 

Bombeiros 

voluntários de 

Sintra 

Media Visualização da reportagem 

sobre as redes socias da TVI 

Powerpoint sobre os 

diferentes meios de 

comunicação 

Professora e 

alunos da turma 

Risco Pesquisa e elaboração de 

powerpoint sobre os 

diferentes riscos naturais 

Professora e 

alunos 

 
 


