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1. Introdução 
 

A “Estratégia nacional de educação para a Cidadania” (ENEC) estabelece os 

princípios orientadores para a implementação da componente de Cidadania e 

desenvolvimento no sistema educativo português, sendo consagrada, a 

operacionalização curricular e as normas orientadoras de desenvolvimento no decreto-

Lei nº 55/2018 de 6 de julho, Artigo 1º, Artigo 4º, nº1, alínea r), Artigo 15º e na Portaria 

223-A/2018 de 3 Agosto. 

 Considerando que a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) 

reúne um conjunto de direitos e deveres que devem estar presentes na formação das 

nossas crianças e dos jovens, para que no futuro sejam adultos e adultas com uma 

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

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

cidadania democrática, compete à escola garantir uma preparação adequada para o 

exercício de uma cidadania ativa, esclarecida e que prepare os alunos para a 

compreensão mútua entre as pessoas, de pertenças e culturas diferentes e o 

desenvolvimento de uma ética do género humano, de acordo com uma cidadania 

inclusiva. 

 “A escola constitui um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da 

cidadania e nela se refletem preocupações transversais à sociedade, que envolvem 

diferentes dimensões da educação para a cidadania (...)”. A cidadania deve estar 

embutida na própria cultura de escola assente numa lógica de participação e de 

corresponsabilização. A Educação para a Cidadania é, pois, uma missão de toda a escola.  

Este plano constitui-se como um instrumento de trabalho que visa implementar a 

componente de formação que integra as matrizes curriculares-base, Cidadania e 

Desenvolvimento, e contribuir para o desenvolvimento de atitudes e comportamentos de 

diálogo e no respeito pelos outros, alicerçando modos de estar em sociedade que tenham 

como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da 

democracia e da justiça social. 
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2. Finalidades 

 

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento integra as componentes do currículo 

nacional e é desenvolvida nas escolas segundo três abordagens complementares: 

natureza transdisciplinar no 1ºciclo do ensino básico, disciplina autónoma nos 2º e 

nos 3º ciclos do ensino básico e, novamente, transdisciplinar no ensino secundário. 

Deve ser uma disciplina integradora das diversas áreas do saber, que atravessa toda 

a prática educativa e que supõe, para além de uma dinâmica curricular,  também uma 

vivência de escola, coerente e sistemática, alargada ao contexto em que esta se 

insere.  

Apelar à participação dos alunos, ao desenvolvimento do seu sentido crítico e da 

capacidade de argumentação requer que a própria escola se abra a essa mesma 

participação e ao diálogo no processo de tomada de decisão. 

Deste modo, a Educação para a Cidadania pode ser desenvolvida em função das 

necessidades e problemas específicos da comunidade educativa, em articulação e 

em resposta a objetivos definidos no projeto educativo do agrupamento 

 

3. Aprendizagens Esperadas 

 

A componente curricular Cidadania e Desenvolvimento contribuirá para a consecução do 

perfil dos alunos à saída da escolaridade básica e evidenciará as grandes dimensões que 

são valorizadas no Projeto Educativo do Agrupamento. A escola deve ser um espaço 

curricular privilegiado para que as crianças e jovens desenvolvam competências para uma 

cultura de democracia e aprendizagens com impacto na atitude cívica individual, no 

relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural.  

Propõe-se, assim, que o quadro de referência desta componente curricular vise os 

seguintes objetivos gerais: 

• Desenvolver competências pessoais e sociais enquadradas numa cultura de 

democracia; 

• Promover pensamento crítico e criativo; 

• Desenvolver o gosto pelo trabalho em equipa. 

• Desenvolver competências de participação ativa, autónoma, plural e 

responsável; 

• Desenvolver sensibilidade estética e artística; 

• Cooperar em tarefas e projetos comuns. 
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4. Domínios, Temas e Aprendizagens 

 

 

 

1.º Grupo - obrigatório para todos os ciclos de escolaridade (porque se trata de áreas 

transversais e longitudinais). 

2.º Grupo - trabalhado pelo menos em dois ciclos do ensino básico.    

3.º Grupo - com aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.º Grupo 

 

 
2.º Grupo 

 

 
3.º Grupo 

 

 

➢ Direitos Humanos  

➢ Igualdade de Género  

➢ Interculturalidade 

➢ Desenvolvimento 

Sustentável  

➢ Educação Ambiental 

➢ Saúde 

 

➢ Sexualidade  

➢ Media  

➢ Instituições e 

participação 

democrática  

➢ Literacia financeira e 

educação para o 

consumo  

➢ Segurança rodoviária 

➢ Risco 

 

➢ Empreendedorismo  

➢ Mundo do Trabalho  

➢ Segurança, Defesa e Paz  

➢ Bem-estar animal  

➢ Voluntariado  

➢ Outras 
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Domínios, Temas a desenvolver  

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

  1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

D
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Direitos Humanos X    X  X   
Igualdade Género  X    X   X  

Interculturalidade   X X  X  X   

Desenvolvimento 
Sustentável 

X X X X X     X  

Educação  
Ambiental 

X X X X X   X    

Saúde – Alimentação 
Saudável 

X X X X X    X  

D
o
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s 
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ri
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ar

a 
d
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 c
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n
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n
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Sexualidade X X      X   
Media      X  X  

Instituição e Participação 
Democrática 

     X    X  

Literacia Financeira e 
Educação para o Consumo 

   X  X     

Risco   X X     X  

Segurança Rodoviária X    X   X    

D
o

m
ín

io
s 

o
p

ci
o

n
ai
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Empreendedorismo          
Mundo do Trabalho          

Segurança, Defesa e Paz          

Bem-estar animal X X X X      

Voluntariado       X   
Outro          

 

 

Ciclo Ensino 
Básico 

Ano de 
escolaridade 

Calendarização Domínios / Temas 

2º Ciclo 
 

5º Ano 

1º Período 
- Saúde – Alimentação saudável 

- Direitos Humanos 

2º Período 
- Educação Ambiental 

- Desenvolvimento Sustentável 

3º Período 
- Desenvolvimento Sustentável (Cont.) 

- Segurança Rodoviária 

6º Ano 

1º Período 
- Interculturalidade 

- Igualdade Género 

2º Período 
- Literacia Financeira e Educação para o Consumo 

- Media 

3º Período - Instituições e Participação Democrática 

3º Ciclo 
 

7º Ano 

1º Período 
- Direitos Humanos  

- Voluntariado 

2º Período - Educação Ambiental 

3º Período - Segurança Rodoviária 

8º Ano 1º Período - Media 
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2º Período 
- Interculturalidade 

- Sexualidade 

3º Período - Saúde – Alimentação saudável 

9º Ano 

1º Período 
- Igualdade de Género 

- Instituições e Participação Democrática 

2º Período 
- Instituições e Participação Democrática (cont.) 

- Riscos 

3º Período - Desenvolvimento Sustentável 

Nota: Ao longo do ano será implementado o Projeto Eco-Escola com a realização de atividades em todos 

os anos letivos e o Projeto “Engenheiras por um dia”, nas turmas do 9.º ano. 

 

A abordagem a estes domínios deverá privilegiar 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 (PA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Princípios: base humanista, saber, aprendizagem, inclusão, coerência e flexibilidade, adaptabilidade e ousadia,  

sustentabilidade e estabilidade. 

Valores: responsabilidade e integridade; excelência e exigência; curiosidade, reflexão e inovação; cidadania e  

participação; liberdade. 

Áreas de competências: Linguagens e Textos; Informação e Comunicação; Pensamento crítico e pensamento 

criativo, Raciocínio e Resolução de Problemas; Saber Científico, Técnico e Tecnológico; Relacionamento Interpessoal;  

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; Bem-estar, Saúde e Ambiente; Sensibilidade Estética e Artística e Consciência 

e Domínio do Corpo. 
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5. Parcerias a estabelecer 

 

De acordo com o projeto a desenvolver, apresentam-se sugestões de parcerias que 

cada Conselho de Turma poderá estabelecer: 

➢ Autarquias locais (Câmara Municipal de Esposende e Juntas de Freguesia) 

➢ Parque Natural Litoral Norte (PNLN) 

➢ Bombeiros Voluntários de Esposende e de Fão 

➢ Guarda Nacional Republicana (GNR) 

➢ Centro de saúde de Esposende e de Fão 

➢ ANIESP (Associação Animal de Esposende)  

➢ Associação de Pais e Encarregados de Educação das escolas 

➢ Biblioteca Escolar 

➢ Grupos da comunidade e do voluntariado 

➢ Meios de comunicação social local 

➢ Empresas  

➢ ONG (Organizações Não Governamentais) 

➢ Associações juvenis 

➢ Outros 

 

6. Metodologia 

 

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

indutora à aplicação em experiências reais de participação e de vivência da cidadania, de 

forma adequada a cada nível de educação e de ensino.  

      Metodologias pedagógicas ativas utilizando estratégias como:  

➢ Trabalho de grupo  

➢ Trabalho de projeto  

➢ Debates ou dramatizações  

➢ Pesquisa orientada de textos e imagens  

➢ Visionamento de vídeos, documentários e DVDs  

➢ Presença na escola de membros da comunidade e convidados  

➢ Leitura, análise e discussão de documentos de origem diversificada 

➢ Preenchimento de inquéritos  

➢ Produção de textos e / ou imagens  
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➢ Palestras e ações de sensibilização 

➢ Visitas de estudo  

➢ Aulas no exterior    

➢ Participação na campanha “Miúdos a votos” 

➢ Participação no “Orçamento Participativo da Escola” 

➢ Colaboração no Programa Educação para a Saúde 

➢ Participação em Projetos:   

• “Eco-Escolas”; 

• “Engenheiras por um dia” 

• Parlamento Jovem 

7. Avaliação 

Tendo em conta as características desta componente, a avaliação deverá ter lugar 

de forma contínua e sistemática, adaptada aos avaliados, às atividades e aos contextos em 

que ocorre. Os critérios de avaliação devem considerar o impacto da participação dos 

alunos nas atividades realizadas na escola e na comunidade. 

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

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

e demonstradas por cada aluno e aluna através de evidências. (…)  

           Assim, as formas de recolha de informação deverão ser diversificadas e devem ser 

utilizadas diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, valorizando o desenvolvimento 

de atividades.   

No 1.º ciclo do ensino básico a avaliação da componente de CD, integrada 

transversalmente no currículo, é qualitativa e da responsabilidade do(a) docente titular de 

turma. 

No 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a avaliação na disciplina de CD é proposta pelo(a) 

docente da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e é da responsabilidade do 

Conselho de Turma. Compreende as modalidades formativa e sumativa. A avaliação 

sumativa, a realizar no final de cada período, expressa-se de forma qualitativa e 

quantitativa, na escala de 1 a 5, contando para a progressão ou retenção do aluno.     

 

8. Instrumentos de Avaliação 

 

 - Grelhas de avaliação de trabalho de grupo.  

- Grelhas de observação das aulas. 
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- Rubricas 

- Ficha de autoavaliação.  

 

9. Planificação (em Anexo) 

Apresentam-se as propostas de planificação dos temas em desenvolver com os 

alunos neste ano letivo (em anexo).  

 

 

10. Avaliação das aprendizagens dos alunos (Critérios em anexo) 

 
Recomenda-se o recurso a metodologias e a instrumentos de avaliação 

diversificados, valorizando as modalidades diagnóstica e formativa, que não deve limitar-se 

a uma avaliação de conhecimentos teóricos de cada um dos domínios da Cidadania e 

Desenvolvimento. 

11.  Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola 
 

  No final do ano letivo, o professor responsável pela componente do currículo de 

Cidadania e Desenvolvimento elabora um relatório final, elencando as atividades 

desenvolvidas e o contributo para a concretização do Plano Estratégico da Educação para 

a Cidadania. Esse relatório será enviado para o Coordenador de Estratégia de Educação 

para a cidadania na Escola. Este, por sua vez, apresentará um relatório anual, que será 

divulgado e aprovado em sede do Conselho Pedagógico. 

 

12. Legislação e Documentos de Referência 

 

Aprendizagens essenciais homologadas pelos Despachos n.º 6944-A/ 2018, de 19 de julho, 

e n.º 8476-A/2018, de 31 de agosto, – estabelecem a base comum de referência para a 

aprendizagem de todos os alunos, isto é, o denominador curricular comum. 

 
Decreto-lei n.º 54/2018 de 6 de julho – estabelece os princípios e as normas que garantem 

a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade de necessidades e 

potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos 

processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa. 

 

Decreto-lei n.º 55/2018 de 6 de julho – estabelece o currículo dos ensinos básico e 

secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das 

aprendizagens, de forma a garantir as competências previstas no Perfil dos alunos à saída 
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da escolaridade obrigatória. 

 

Despacho nº 5908/2017, de 5 de julho, é autorizada, em regime de experiência pedagógica, 

a implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e 

secundário, no ano escolar de 2017/2018. 

 
Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória homologada pelo Despacho n.º 
6478/2017 de 26 de julho – estabelece a matriz de princípios, valores e áreas competências 
a que deve obedecer o desenvolvimento do currículo. 
 
 
Projeto Educativo do Agrupamento de escolas António Correia de Oliveira - documento de 
natureza pedagógica, consagrado na lei, que orienta toda a ação educativa da escola, no 
respeito pelas suas caraterísticas e recursos, tendo em vista a construção da sua autonomia 
no quadro legal em vigor 
 
 
Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto – procede à regulamentação das ofertas educativas 
do ensino básico previstas no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 
 
Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto - procede à regulamentação dos cursos científico-
humanísticos, a 
que se refere a alínea a) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Anexos: 
 

▪  Planificações 

▪  Critérios de Avaliação 

 
 
 



 

 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 
 

Componente: Cidadania e Desenvolvimento  1.º Ciclo 

 

Temas Objetivos / Descritores 
Sugestões de Ações e Estratégicas de Ensino * 

(Orientadas para o Perfil dos Alunos) 
Projetos /Parcerias 

 
 

1º PERÍODO: Tema 1 e 2 
 
 

 Tema 1 
 Saúde: 
. Alimentação Saudável 
. Exercício físico 
. Higiene pessoal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
✓ Dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e 

valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões 
adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental. 
 

✓ Compreender a importância de adotar regimes alimentares 
saudáveis. 

 
✓ Conhecer a roda dos alimentos. 
 
✓ Compreender a necessidade de uma alimentação variada. 
 
✓ Saber escolher alimentos saudáveis. 
 
✓ Promover nos alunos hábitos de consumo diário de legumes e 

frutas. 
 
✓ Conhecer normas de higiene alimentar. 
 
✓ Reconhecer e aplicar normas de higiene do corpo. 
 
✓ Ajudar os alunos a adquirir e aperfeiçoar bons hábitos de higiene 

pessoais e alimentares. 
 
✓ Reconhecer a importância de posturas corretas e exercício físico. 
 
✓ Promover a relação Escola – Família, Escola – Centro de Saúde e / 

ou outras instituições / recursos comunitários. 
 
 

 
 
 

 
- Visionamento de vídeos e imagens sobre o tema/ 
trabalhos de expressão plástica sobre os mesmos; (A); 
(B); (C):(D); (F). 
 
- Atividades relacionadas com o Dia Mundial da 
Alimentação. 
 
- Elaboração de receitas / lanches saudáveis com 
produtos locais e da época. 
 
 
-Promoção de estratégias que envolvam a criatividade 
por parte do aluno. 
A); (C):(D); (J). 
 
 
 
- Conhecer e explorar a roda dos alimentos. 
 
 -  Construir a roda dos alimentos. 
 
- Atividades planeadas no projeto “Hortifruti” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Articulação com o projeto 
“Hortifruti” da Câmara 
Municipal de Esposende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tema 2: 
 
Sexualidade 

   .Noção de corpo 
  .Conhecimento e 
valorização do corpo 
 

 

 
 
✓ Reconhecer a identidade sexual. 
 
✓ Reconhecer partes constituintes do corpo. 
      
✓ Promover Educação Sexual, de uma forma estruturada e 

sustentada. 
 
✓ Conhecer e valorizar o corpo. 
 
✓ Reconhecer a identidade sexual e papel de género. 
 
✓ Reconhecer a importância dos afetos no relacionamento 

interpessoal. 
 
✓ Promover a importância da família e dos amigos no crescimento 

afetivo do indivíduo. 
 
✓ Aumentar os fatores de proteção e diminuir os comportamentos 

de risco dos alunos. 
   
✓ Educar para a saúde. 

 
-Realização das atividades propostas no projeto Presse. 
 
Atividade 1- Quem sou Eu? 
 
Atividade 2- Se eu fosse… 
 
Atividade 3- Com o meu corpo Eu posso… 
 
Atividade 4- O Puzzle do corpo 
 
Atividade 8- Objetos de Higiene pessoal 
 
Atividade 9- Higiene corporal 
 
(A); (B); (G; (I); (J). 
 
 

 
 
 
 
Articulação com o projeto 
“Presse” – Centro de Saúde 
Esposende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Articulação e Parceria com o  
programa ACP Kids.- ( Educação 
Rodoviária do Automóvel Clube 
de Portugal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º PERÍODO: Tema 3  e 4 
 

Tema 3: 
 

Segurança rodoviária 
 

✓ Identificar e adotar comportamentos adequados enquanto 
passageiros de automóvel ligeiro ou de transporte coletivo. 

 
✓ Conhecer alguns sinais de trânsito. 
 
✓ Respeitar as ordens das autoridades enquanto peão, ciclista ou 

passageiro. 
 

✓ Aprender regras do código da estrada. Regras de segurança 
rodoviária. 

✓ Tornar-se embaixador das boas práticas junto doa pais e amigos: 
1. Como atravessar a rua, com e sem passadeira; 
2. Como circular na via pública; 
3. Como circular de bicicleta na via pública; 
4. Como andar num automóvel em segurança; 
5. Como respeitar a sinalética na estrada; 
6. Como usar o colete reflector. 

 

- Simulação do ambiente rodoviário num circuito, as 
crianças experimentam na prática como atravessar 
corretamente a rua, a importância de colocar sempre o 
cinto de segurança, o significado dos sinais de trânsito, 
porque nunca devem correr atrás da bola em direção à 
estrada, entre outros. 
 
- Visionamento de vídeos. 
 
- Ação de sensibilização em parceria com O programa 
ACP Kids. 
 
Realização de jogos. 
 
Cuidador de si próprio e do outro. 
(B);(E);(F);(G). 
 



 

 
Tema 4:  

Educação Ambiental 
 
. Ambiente 

 
✓ Mudar hábitos sociais, de forma a reduzir a sinistralidade 

rodoviária e assim contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida das populações. 
 

✓ Alterar hábitos pessoais que contribuem para a diminuição da 
poluição do meio ambiente. 

 
✓ Reconhecer o meio ambiente como património universal que 

por todos deve ser preservado. 
 
✓ Manifestar atitudes positivas conducentes à preservação do 

ambiente próximo sendo capaz de apresentar propostas de 
intervenção, nomeadamente comportamentos que visemos três 
“R” 

 
✓ Respeitar os seres vivos de modo a proporcionar-lhes as 

melhores condições de vida. 
       

 

-Debates, observação de imagens, elaboração de 

cartazes… 
 
-Promover um debate sobre o “Respeito pelos Seres 

Vivos”, recorrendo às vivências dos alunos, orientando-o 
no sentido de os alunos perceberem que todos os seres 
vivos merecem ser respeitados. 
A); (B); (G):(I); (J). 
 
 
- incentivo à investigação/ pesquisa, selecção e 
tratamento de informação, com apoio do professor. 
(C);(D);(F);(H);(I). 
 

 
Articulação com o projecto de 
Educação Ambiental, da 
Esposende Ambiente e Centro 
de Educação Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulação com o Projeto 
“Mais Cidadania”. 
 
 

 

3º PERÍODO – Tema 5 

 

Direitos Humanos 
 .Direitos e Deveres dos 

alunos 
 
. Educação para o 

desenvolvimento 
 
. Igualdade de género 
 
  

 
✓ Participar na vida da escola e do dia-a-dia. 

 
✓ Favorecer a integração dos alunos na turma e na escola. 

 
✓ Desenvolver regras de convivência e de respeito mútuo. 

 
✓ Reconhecer a importância do cumprimento das regras (na sala de 

aula, fora da sala de aula, na rua, em casa…). 
 

✓ Aprender a estar na sala de aula, na rua… 
 

✓ Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, 
de responsabilidade, na relação com os que lhe são próximos. 
 

✓ Respeitar e defender os direitos fundamentais das pessoas. 
 

✓ Desenvolver os valores do direito à diferença. 
 

✓ Repudiar a discriminação assente na diferença. 
 
 

 
-Promoção de estratégias que impliquem por parte do 

aluno (Jogos, Elaboração de cartazes…) 
 
- escutar os  outros e pedir a palavra;  
 
- respeitar o principio de cortesia; 
 
- usar formas de tratamento adequadas. 
(B);(C);(D);(E);(F);(G). 
 
-Promoção de estratégias que induzam: 
 
- ações solidárias que concorram para o bem - estar de 
outros. 
- respeito pelas diferenças individuais. 
(A);(B);(E);(F);(H). 
 



 

Avaliação: 

➢ Observação e demonstração do interesse, empenho e trabalho do aluno em sala de aula. 

➢ Trabalhos realizados pelos alunos. 

 
 

Nota:  

• As ações estratégicas a realizar são orientações e cada docente adequará ao perfil do grupo / turma de acordo com as suas características, interesses e capacidades. 

•  No 1º ciclo, a componente de Cidadania e Desenvolvimento é de integração curricular transversal e por isso esta planificação será objeto de interdisciplinaridade. 
 

A planificação foi elaborada com base no documento “ Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”. 

(A) - Linguagens 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
PLANIFICAÇÃO ANUAL 

 

Área Disciplinar: Cidadania e Desenvolvimento  5.º ANO 

 

Temas Objetivos / Descritores 
Sugestões de Ações e Estratégicas de Ensino * 

(Orientadas para o Perfil dos Alunos) 

Processos de Recolha 
de Informação 

 
 

1º PERÍODO: 
 

 Tema 1 
 Saúde: 

Desafio 
Ser cidadão em tempo 
de pandemia 

A escola em tempo de 
pandemia – os 
cuidados de higiene e 
as regras sanitárias 

 
 

. Alimentação Saudável 

. Exercício físico 

Desafio 
“Vivemos para comer 
ou 
Comemos para viver?” 
 
 
 
 

 
✓ Conhecer o plano de contingência da escola para a Covid 19. 
✓ Dotar os jovens de conhecimentos sobre a pandemia que estamos a 

viver. 
✓ Incutir nos alunos o respeito pelas regras e dos cuidados de higiene 

para evitar o contágio. 
✓ Reforçar a higienização das mãos e dos espaços como forma de 

redução do contágio. 
✓ Reconhecer a importância do cumprimento do Plano de vacinação no 

controlo de doenças epidémicas.  
✓ Dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores 

que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua 
saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental. 

✓ Continuar a incutir hábitos de higiene e saúde oral. 
✓ Compreender a importância de adotar regimes alimentares 

saudáveis. 
✓ Reconhecer a dieta mediterrânica como a mais equilibrada para a 

nossa alimentação. 
✓ Incutir nos alunos o hábito de consultar a informação nutricional das 

embalagens. 
✓ Compreender a informação nutricional das embalagens. 
✓ Compreender a influência da família, dos pares, dos media e da 

tecnologia nas escolhas alimentares. 
✓ Promover nos alunos hábitos de consumo diário de legumes e frutas. 
✓ Promover a relação Escola – Família, Escola – Centro de Saúde e / ou 

outras instituições / recursos comunitários. 
 
 

 
- Leitura e análise do plano de contingência da escola. 
 
- Visualização de vídeos sobre a pandemia 
 
- Visualização de vídeos sobre os cuidados a ter 
 
- Leitura e análise de notícias e outros documentos sobre 
a temática; (A); (B); (D). 
 
- Pesquisa, análise e apresentação de informação sobre o 
tema; (A); (B); (C); (D); (E); (F); (G); (I); (J). 
 
- Visionamento de vídeos / documentários sobre o tema e 
redação de textos críticos sobre os mesmos; (A); (B); (D); 
(F). 
 
- Convite a entidades (UCC) para apresentação do 
programa de Promoção da Saúde em meio escolar com 
orientação de enfermeiro e de nutricionista. 
 
- Elaboração de receitas / lanches saudáveis com produtos 
locais e da época. 
 
- Realização de um trabalho final com base em informação 
recolhida pelos alunos (dramatização; orientação de 
alunos na hora da refeição; realização de uma 
apresentação multimédia); (A); (B); (C); (D); (E); (F); (I). 

 
 
- Trabalho Individual 
(grelhas de observação); 
 
 
- Debate sobre o tema em 
estudo. 
 
 
- Trabalho de pesquisa; 
 
 
- Apresentação oral do(s) 
trabalho(s) realizado(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tema 2 
 

Direitos Humanos 
Desafio 
“Ser Cidadão: que 

direitos e que 
deveres?” 

 
✓ promover a valorização dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais 

 
✓ Conhecer os direitos das crianças 

✓ Reconhecer situações de violação dos direitos das crianças. 

✓ Sensibilizar as crianças e jovens para as questões da cidadania e da 

igualdade, assim como os vários atores que com eles/as contactam 

no meio escolar, contribuindo desta forma para o desenvolvimento 

de uma sociedade mais inclusiva. 

✓  Contribuir para um conhecimento mais aprofundado sobre os 

direitos humanos e a cidadania, assim como para a formação de 

cidadãos/ãs mais responsáveis e participativos/as. 

✓   Promover a reflexão no meio escolar sobre as questões da 

igualdade, da cidadania dos direitos humanos relacionando-as com as 

situações de pobreza e de exclusão social e de trabalho infantil. 

✓   Sensibilizar para a importância do envolvimento de “todos/as” na 

luta por um mundo livre de exclusão e pobreza, partindo dos 

cidadãos/ãs mais jovens que têm nas mãos a grande missão de 

construírem um mundo melhor.  

 
- Leitura e análise de notícias e outros documentos sobre 
a temática; (A); (B); (D) 
 
- Visionamento de vídeos e excertos de 
filmes/documentários e redação de textos críticos sobre 
os mesmos; (A); (B); (D); (F) 
 
- Visionamento do discurso de Malala Youzafezai na ONU; 
 
- Redação de textos de opinião sobre a temática da 
importância da escola na formação do cidadão; (A); (B); 
(D). 
 
-Analisar situações de violação dos direitos humanos e dos 
direitos das crianças, nomeadamente do direito à 
educação e exploração do trabalho infantil. 
- Visionamento de vídeos e debate sobre o assunto. 
- Contributo para a Maratona de Cartas – Amnistia 
Internacional -; (A);( B); (D); (F). 
 
- Análise de casos históricos ou da atualidade de violação 
dos Direitos Humanos; (A); (B); (D) 
 
- Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); (F) 
 
 
 
 



 

 

2º PERÍODO: 
 
 

Tema 3: 
Educação Ambiental  

 
Desafio 
“Como melhorar o 
Ambiente?” 

 
 
 
 
Tema 4: 
Desenvolvimento 

Sustentável 
 

 

 
✓ Promover um processo de consciencialização ambiental, de 

promoção de valores, de mudança de atitudes e de comportamentos 
face ao ambiente. 
 

✓ Sensibilizar os alunos para os impactos ambientais decorrentes do 
desperdício alimentar, do excesso de embalagens e do desperdício de 
água. 

 

✓ Interpretar e avaliar a realidade envolvente, para formular e debater 
argumentos, para sustentar posições e opções. 

 
✓ Sensibilizar os alunos para a “Hora do Planeta” 

 
 
✓ Conhecer o conceito de sustentabilidade. 

✓ Dar exemplos de boas práticas em matéria de sustentabilidade. 

✓ Compreender a importância da ética e da cidadania nas questões 

ambientais e da sustentabilidade 

✓ Conhecer os objetivos do desenvolvimento sustentável 

✓ Reconhecer contributos para o desenvolvimento sustentável 

 

 
- Leitura e análise de notícias e outros documentos sobre 
a temática; (A); (B); (D). 
 
- Visionamento de vídeos e excertos de 
filmes/documentários e redação de textos críticos sobre 
os mesmos; (A); (B); (D); (F). 
 
- Visitas ao Centro de Educação Ambiental de Esposende. 
 
 
- Realização de campanhas de sensibilização para “Reduzir 
e Separar”. 
 
 
 
- Visualização de vídeos sobre a sustentabilidade 
 
- Articulação com o projeto “Desperdício Alimentar: 
menos é mais” da Câmara Municipal de Esposende. 
 
- Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); (F); (G). 
 

 
 

3º PERÍODO  
Tema 5 

 

Segurança rodoviária 
 

Desafio 
“Viajamos com 
segurança?” 

 

 
✓ Promover comportamentos cívicos de forma a alterar hábitos sociais, 

de forma a reduzir a sinistralidade rodoviária. 
 

✓ Promover comportamentos cívicos dos alunos enquanto peões e 
ciclistas. 

 
✓ Identificar e adotar comportamentos adequados enquanto 

passageiros de automóvel ligeiro ou de transporte coletivo. 
 
✓ Conhecer alguns sinais de trânsito. 
 
✓ Respeitar as ordens das autoridades enquanto peão, ciclista ou 

passageiro. 
 

 
Leitura e análise de notícias e outros documentos sobre a 
temática; (A); (B); (D). 
 
- Visionamento de vídeos e excertos de 
filmes/documentários e redação de textos críticos sobre 
os mesmos; (A); (B); (C); (D); (F). 
 
- Ação de sensibilização em parceria com a GNR para 
conhecimento do código da estrada enquanto ciclista e 
peão e os direitos e os deveres dos mesmos.  
 
- Através de saídas à rua fazer levantamento de situações 
que situações que dificultam a mobilidade e a põem em 
risco a segurança rodoviária. 



 

✓ Contribuir para a melhoria da mobilidade das populações, enquanto 
peões, ciclistas e futuros condutores. 

 
✓ Tomar consciência das dificuldades de mobilidade para as pessoas 

portadoras de deficiência. 
 

 

- Debates de opinião (A); (B); (C); (D); (E); (F); (G); (I). 
 
 
 
 
 

 

 
Atividades Previstas/Articulação: 
 

➢ Ação de Sensibilização sobre Segurança Rodoviária promovida em articulação com a GNR (3.º Período). 
➢ “10 minutos relaxantes para mentes brilhantes”, atividade dinamizada em todas as aulas de Cidadania e Desenvolvimento ou Oferta 

Complementar, em articulação com o Programa Educação para a Saúde (PES) - a realizar durante o ano letivo.  
➢ “10 minutos de leitura”, em articulação com a Biblioteca da Escola, a realizar nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento – durante o ano letivo. 

https://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe/media/2-%C2%BA-ciclo - sugestões de atividades a desenvolver em articulação com a 

Biblioteca escolar – a calendarizar. 

 
 
 

 
Avaliação: 

➢ Observação e demonstração do interesse, empenho e trabalho do aluno em sala de aula. 

➢ Realização, apresentação e qualidade dos trabalhos realizados pelos alunos. 

➢ Auto e heteroavaliação 

 
Nota:  

• As ações estratégicas a realizar são orientações e cada docente adequará ao perfil do grupo / turma de acordo com as suas características, interesses e 
capacidades. 

• Esta é uma área disciplinar que tem um programa transversal e por isso esta planificação será objeto de análise nos conselhos de turma com vista à 
interdisciplinaridade. 

A planificação foi elaborada com base no documento “Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”. 

(A) - Linguagens 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 

https://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe/media/2-%C2%BA-ciclo


 

 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 
 

Área Disciplinar: Cidadania e Desenvolvimento  6.º  ANO 

 

Temas Objetivos / Descritores 
Sugestões de Ações e Estratégicas de Ensino  

(Orientadas para o Perfil dos Alunos) 

Processos de 
Recolha de 
Informação 

 

1.º PERÍODO: 
 

 

 Tema 1 
 
 
Igualdade de Género 
 
1. Expressões de sexualidade e 
respeito. 
 
2. Diversidade e respeito.  

3. Sexualidade e género. 

4. Dimensão ética da sexualidade 

humana.  

5. Os estereótipos de género. 

6. A igualdade entre homens e 

mulheres. 

7. (Des)igualdade de género.  

8. Direitos de homens e mulheres 

na família. 

 

 
 
➢ Reconhecer a diferença entre sexo, género e orientação sexual; 

➢ Compreender que ainda existe discriminação de género; 

➢ Ajudar a identificar e a consciencializar para os estereótipos de 

género;  

➢ Perceber que as conceções de género e identidade sexual 

evoluíram; - 

➢  Identificar fatores pessoais e socioculturais que condicionam ou 

promovem a igualdade de género;  

➢ Incentivar e promover, de forma justificada, a adoção de 

comportamentos e de atitudes favorecedoras da igualdade de género. 

➢ Conhecer e mobilizar os conceitos de Machismo, Homofobia e 

Xenofobia;  

➢ Reconhecer manifestações de homofobia e machismo na 

sociedade; -Reconhecer as desigualdades de género e o modo como se 

manifestam na sociedade, no trabalho e na família;  

➢ Identificar situações de injustiça prevalecentes na sociedade 

portuguesa e noutras culturas;  

 

- Leitura e análise de textos: Ex:   
“O Voto no feminino”  
 
- Visualização de Vídeo:  
“A mulher no Mercado de Trabalho” 
 
- Conhecer o papel de Mulheres que de destacaram 
em várias áreas do conhecimento; 
 
- Trabalhos de grupo, entrevistas, debates; 
 
- Comparar atividades de tempos livres entre os sexos 
ao longo das gerações; 
 
- Utilização de recursos da RTP ensina; 
 
- Articulação com o programa de Educação Sexual; 
 

 

 

 

 
 

 
▪ Trabalho individual 

(observação em 

aula 

 

 

▪ Trabalho de 

pesquisa 

 
 

▪ Apresentação oral 

 

 

▪ Debate 

 

 

▪ Auto e 
heteroavaliação 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

➢ Reconhecer essas situações como formas de desrespeito dos 

direitos de cidadania/Direitos Humanos; 

➢  Identificar situações de violência associadas ao género;  

➢ Evidenciar conhecimentos, valores e atitudes de respeito pela 

igualdade de género. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tema 2 
 

 
Interculturalidade 
 
1. A igualdade na diversidade.  
 
2. O multiculturalismo.  
 
3. Os refugiados e os problemas 
humanitários.  
 
4. Integração da população 
migrante. 
 
 5. Integração da comunidade 
cigana. 

 

 
➢ Fomentar a compreensão da interculturalidade como forma de 

prevenir conflitos entre culturas. 

➢  Promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como 

oportunidade e como fonte de aprendizagem para todos. 

➢  Compreender causas e formas de discriminação, racismo e 

xenofobia para se promover o diálogo intercultural. 

➢  Reconhecer a importância de comportamentos de inclusão. -

Desenvolver a capacidade de comunicar com diferentes culturas. 

➢  Identificar a multiculturalidade como fator de desenvolvimento 

das sociedades atuais.  

➢ Debater situações atuais de insegurança, violência, guerra e 

estratégias potenciadoras de condições de paz. 

➢  Valorizar o diálogo intercultural como fator de enriquecimento 

mútuo, de progresso e de paz.  

➢  Reconhecer a importância de promover ações de aproximação 

entre diferentes culturas e/ou etnias. 

➢  Reconhecer e aplicar na vida escolar os valores da igualdade, 

democracia e justiça social. 

 
 -Diálogo interpelativo/Debate de ideias. 
 -Visualização de vídeos, por ex: RTP Ensina / Escola 
virtual / Youtube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kxWDT jeOQT4  
 
https://www.publico.pt/2018/08/22/p3/vid eo/a-
historia-de-um-refugiado-sirio-naprimeira-pessoa-
20180822-135653 
 
 http://cinemasemconflitos.pt/goodmorning-racismo-
o-nosso-trabalho-apenasagora-comecou/ 
 
 -Pesquisa de notícias sobre as temáticas, seguida de 
reflexão e realização de trabalhos individuais e/ou em 
pequeno grupo turma.  
 
- Exposição de trabalhos.  
 
- Comemoração de datas como: Dia Internacional para 
a Erradicação da Pobreza (17/10) 
 
- Pesquisa sobre as tradições natalícias em outras 
culturas; (articulação com línguas estrangeiras) 
 
 
 
 
 
 

https://www.publico.pt/2018/08/22/p3/vid%20eo/a-historia-de-um-refugiado-sirio-naprimeira-pessoa-20180822-135653
https://www.publico.pt/2018/08/22/p3/vid%20eo/a-historia-de-um-refugiado-sirio-naprimeira-pessoa-20180822-135653
https://www.publico.pt/2018/08/22/p3/vid%20eo/a-historia-de-um-refugiado-sirio-naprimeira-pessoa-20180822-135653
http://cinemasemconflitos.pt/goodmorning-racismo-o-nosso-trabalho-apenasagora-comecou/
http://cinemasemconflitos.pt/goodmorning-racismo-o-nosso-trabalho-apenasagora-comecou/


 

       
2.º PERÍODO: 

 
Tema 3: 
 
Media 

 
1. As diversas formas de 

comunicação.  
 

2. Os meios de comunicação e 
a sua utilização como 
instrumentos didático-
pedagógicos.  

 
3.A utilização das TIC.  
 
4.Redes sociais: vantagens e 

desvantagens.  
5.Perigos / Segurança da internet 

 
 
 

 
 
Tema 4 
 

Literacia financeira e 
Educação para o consumo 
 

1. Relação das pessoas com o 
dinheiro.  
 

2. Produtos e serviços 
financeiros.  

 
 

 
➢ Compreender os fenómenos de comunicação e informação; 

➢ Analisar a importância dos meios de comunicação na sociedade 

atual;  

➢ Reconhecer os meios de comunicação como instrumentos 

didático-pedagógicos;  

➢ Identificar situações de Ciberbullying;  

➢ Denunciar (à família, Diretor de Turma..) possíveis situações de 

Ciberbullying;  

➢ Reconhecer a relevância da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação;  

➢  Compreender o funcionamento e dinâmicas das principais redes 

sociais;  

➢ Fomentar e adotar comportamentos e atitudes adequados a uma 

utilização crítica e segura da Internet e das redes sociais;  

➢ Entender as vantagens e os inconvenientes das redes sociais;  

➢ Evidenciar comportamentos responsáveis relativamente ao uso 

da Internet. 

 
 
✓ Permitir a aquisição de conhecimentos e capacidades 

fundamentais para tomar decisões sobre as nossas finanças pessoais; 

✓ Formar consumidores de produtos e serviços financeiros 

conscientes e autónomos;  

✓ Compreender sistemas e produtos financeiros básicos: meios de 

pagamento, contas bancárias, empréstimos… 

✓  Reconhecer a importância do planeamento financeiro a médio e 

longo prazo relacionando-os com os objetivos pessoais. 

 
- Consulta e análise de informação, com recurso a: 
Jornais; Internet (vídeos Youtube); RTP Ensina; Escola 
Virtual. 
 
 -Orientação do trabalho individual, em pequeno grupo 
e com a turma. 
 
 -Realização de debates intra-turma ou interturmas 
sobre o tema:” Sensibilização para a violência no meio 
escolar e a problemática do Bullying e Ciberbullying”. 
 
. -Visualização e debate do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=THb8Fd 
sUx38&feature=youtu.be  
 
-Promover dinâmicas e práticas educativas que visem a 
adoção de comportamentos de segurança e de gestão 
adequada da utilização da Internet e das redes sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Debate sobre o tema.  

-Trabalho prático: elaboração de um orçamento 

mensal; como gerir a mesada e o dinheiro do cartão. 

- Apresentação de propostas para gerir o orçamento 

familiar e melhorar a literacia financeira das famílias.  

- Realizar uma entrevista a um familiar sobre os gastos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. A bipolaridade consumo-
poupança.  
 

4. Direitos do consumidor.  
 

 
5. DECO-Associação Portuguesa 

para a Defesa do 
Consumidor. 

 
 
 
 

 
 

✓ Saber gerir melhor as finanças, por ex. a mesada do aluno. 

✓ Saber o que é a poupança e quais os seus objetivos;  

✓ Compreender como reduzir os gastos (cabaz de compras e gestão 

dos consumos);  

✓ Conhecer os nossos direitos enquanto consumidores; 

✓  Conhecer o papel da DECO na defesa dos direitos dos 

consumidores e o seu contributo para a melhoria das competências de 

literacia financeira dos portugueses; 

✓ Refletir / propor / analisar hábitos e atitudes de consumo 

responsável desenvolvendo sensibilidade e atitude crítica perante o 

consumo massivo de produtos 

mensais. 

- Atividade “Vou às compras!” (Com base nas 

necessidades e orçamento disponível os alunos têm 

que gerir o carrinho de compras.  

-  Consulta do sítio da DECO . 

- Comemoração do Dia Internacional dos Direitos dos 

Consumidores (15 março). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.º PERÍODO: 
Tema 5 

 

Instituições e Participação 
Democrática 

 
1 - O papel da Sociedade Civil em 
Democracia  

 
2 - Instituições da sociedade civil 
com impacto na construção 
democrática 
 
3 – Funcionamento da 
Democracia: 

 
.  Constituição; 

.  Sufrágio universal  

.  Eleições  

.  Poder Central  

.  Poder local  

 
➢ Conhecer instituições democráticas na escola. 

➢ Reconhecer diferentes formas de participação democrática na 

escola. 

➢ Reconhecer a importância do cumprimento de regras na escola e 

da comunidade como forma de respeito e de participação democrática. 

➢ Conhecer as instituições democráticas portuguesas. 

• Poder local 

• Órgãos do poder central 

• Poder Regional 

✓ Conhecer o papel dos diferentes órgãos. 

➢ Reconhecer diferentes formas de participação democrática. 

➢ Conhecer as instituições europeias em que Portugal se integra. 

 
 
- Visita virtual à Assembleia da República 

https://app.parlamento.pt/visita360/pt/ 
 
- Exploração de vídeos, ex: 
 
https://app.parlamento.pt/programas/videos/peleico
es_1.mp4 
 
 https://europa.eu/learning-corner/the-euwhats-it-all-
about_pt  
 
https://europa.eu/learning-corner/letsexplore-
europe_pt  
 
 - Redação de notícias e publicação através do Clube de 
jornalismo da escola. 
 
  - Simulação de um debate político.  
 
 - Participação em atividades da escola e da 
comunidade (exemplo: “Miúdos a votos”) 
 
 

https://app.parlamento.pt/visita360/pt/
https://app.parlamento.pt/programas/videos/peleicoes_1.mp4
https://app.parlamento.pt/programas/videos/peleicoes_1.mp4
https://europa.eu/learning-corner/the-euwhats-it-all-about_pt
https://europa.eu/learning-corner/the-euwhats-it-all-about_pt
https://europa.eu/learning-corner/letsexplore-europe_pt
https://europa.eu/learning-corner/letsexplore-europe_pt


 

. Poder Regional 

 
  Portugal, a Europa e o Mundo 
 
 

➢  Compreender a importância de projetos de cooperação entre 

várias escolas do espaço europeu 

- Debates de opinião (A); (B); (C); (D); (E); (F); (G); (I). 
 
 
 
 

Atividades Previstas/Articulação: 
 

➢ “10 minutos relaxantes para mentes brilhantes”, atividade dinamizada em todas as aulas de Cidadania e Desenvolvimento ou Oferta 
Complementar, em articulação com o Programa Educação para a Saúde (PES) - a realizar durante o ano letivo.  

➢ https://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe/media/2-%C2%BA-ciclo - sugestões de atividades a desenvolver em articulação com a 
Biblioteca escolar – a calendarizar. 

➢ “10 minutos de leitura”, em articulação com a Biblioteca da Escola, a realizar nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento – durante o ano letivo. 
tps://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe/media/2-%C2%BA- 

 

 
Avaliação: 

➢ Observação e demonstração do interesse, empenho e trabalho do aluno em sala de aula. 

➢ Realização, apresentação e qualidade dos trabalhos realizados pelos alunos. 

➢ Auto e heteroavaliação 

 
Nota:  

• As ações estratégicas a realizar são orientações e cada docente adequará ao perfil do grupo / turma de acordo com as suas características, interesses e 
capacidades. 

• Esta é uma área disciplinar que tem um programa transversal e por isso esta planificação será objeto de análise nos conselhos de turma com vista à 
interdisciplinaridade. 

              A planificação foi elaborada com base no documento “Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”. 

(A) - Linguagens 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 

 

 

https://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe/media/2-%C2%BA-ciclo


 

 
PLANIFICAÇÃO ANUAL 

 

Área Disciplinar: Cidadania e Desenvolvimento  7.º ANO 

 

Temas/Subtemas Objetivos / Descritores de operacionalização 
Sugestões de Ações e Estratégicas de 

Ensino * 
(Orientadas para o Perfil dos Alunos) 

Processos de 
recolha 

1º PERÍODO: 
 

Tema 1 
 
 

Direitos Humanos 
 

▪  
▪  Distinguir valores, direitos e deveres de cidadania;  

▪ Reconhecer a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da 

Declaração Universal dos Direitos da Criança; 

▪ Conhecer os Direitos Humanos e os Direitos da Criança; 

▪ Valorizar o percurso feito pela humanidade na consagração dos direitos humanos; 

▪ Reconhecer implicações concretas destes direitos aos vários níveis;  

▪ Conhecer situações do passado ou atuais de respeito ou desrespeito pelos direitos 

humanos; 

▪ Evidenciar atitudes de respeito e defesa dos Direitos Humanos e dos Direitos da Criança;  

▪ Desenvolver o sentido de responsabilidade individual e coletiva na promoção desses 

direitos; 

▪ Promover a educação para a cidadania democrática; 

▪ Evidenciar atitudes/comportamentos de respeito e tolerância; 

▪ Conhecer e aplicar conceitos no âmbito deste tema, nomeadamente: Cidadania; Justiça; 

Direitos Fundamentais; Deveres de Cidadania/Civismo; Democracia; Dignidade; Racismo; 

Homofobia; Xenofobia. 

▪  Desenvolver competências de expressão e escuta;  

▪ Participar em ações na escola e na comunidade que visem a adoção de comportamentos, 

individuais e coletivos, promotores dos direitos dos cidadãos… 

▪ Educar para os direitos humanos e das liberdades fundamentais, em todos os aspetos da 
vida. 

 
- Leitura e análise de notícias e outros 
documentos sobre a temática; (A); (B); (D) 
 
-Visionamento de vídeos e excertos de 
filmes/documentários e redação de textos 
críticos sobre os mesmos; (A); (B); (D); (F) 
 
- Visionamento do discurso de Malala 
Youzafezai na ONU; 
 
 
- Contributo para a Maratona de Cartas – 
Amnistia Internacional -; (A); (B); (D); (F). 
 
- Análise de casos históricos ou da atualidade 
de violação dos Direitos Humanos; (A); (B); (D) 
 
- Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); (F) 
 
- Elaboração de trabalhos para datas 
comemorativas: Dia Universal dos direitos da 
criança (20 novembro) e Dia Internacional dos 
Direitos Humanos (10 dezembro). (A); (B); (D); 
(E); (F); (G); (I). 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Trabalho 

individual 

(observação em 

aula 

 

 

▪ Trabalho de 

pesquisa 

 
 

▪ Apresentação 

oral 

 

 

▪ Debate 

 

 

▪ Auto e 
heteroavaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tema 2 
 

VOLUNTARIADO 
 

Desafio 
“Hoje, o presente do 

outro!” 

 
▪ Valorizar e reconhecer o voluntariado enquanto exercício de cidadania livre e organizado. 

▪ Conhecer diferentes formas de voluntariado para solucionar problemas que afetam a 

sociedade. 

▪ Incutir nos alunos os valores da solidariedade para com os outros. 

▪ Reconhecer o papel das diferentes instituições de solidariedade social. 

 

- Leitura e análise de notícias e outros 
documentos sobre a temática; (A); (B); (D) 
 
- Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); (F) 
 
- Colaboração em ações, campanhas ou causas 
solidárias. 
 
- Visita à Loja Social para conhecer a sua 
dinâmica e domínios de atuação. 
 
- Palestra com um voluntário para partilha de 
experiências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.º PERÍODO: 
 

Tema 3 
EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL  
 
Desafio 
“Como melhorar o 
Ambiente?” 
 
Causas das Alterações 

Climáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impactes das Alterações 

 

⮚ Assumir práticas de cidadania 
▪ Conhecer as autoridades responsáveis pela conservação do Ambiente a diferentes 

escalas (municipal, nacional e supranacional). 
▪ Dinamizar ações na escola e na comunidade que visem a adoção de comportamentos, 

individuais e coletivos, ambientalmente responsáveis. 

⮚ Conhecer as causas das alterações climáticas a diferentes escalas 
▪ Reconhecer que as alterações climáticas têm causas naturais e antropogénicas. 
▪ Identificar o aumento dos gases com efeito de estufa como uma das principais causas 

das alterações climáticas, com origem na atividade humana.  
▪ Reconhecer que o efeito de estufa é um fenómeno natural essencial para manter a 

temperatura amena do planeta criando condições ideais para a existência de vida na 
Terra. 

▪ Reconhecer a queima de combustíveis fósseis, as alterações do uso do solo, a atividade 
agrícola, os aterros sanitários e a utilização de gases fluorados como as principais 
causas do aumento de gases com efeito de estufa. 

▪ Relacionar estilos de vida e a dieta alimentar em diferentes contextos culturais e 
socioeconómicos com as alterações climáticas. 

▪ Localizar os países e as regiões que mais contribuem para o aumento das emissões de 
gases com efeito de estufa. 

▪ Localizar os países e as regiões do mundo mais afetadas pelas alterações climáticas. 
▪ Identificar ações individuais suscetíveis de contribuírem para a emissão de gases com 

efeito de estufa. 

⮚ Analisar os diferentes impactes das alterações climáticas 
▪ Identificar os principais impactes das alterações climáticas às escalas local e global.  
▪ Reconhecer a vulnerabilidade de Portugal aos impactes das alterações climáticas 

provocadas pelo aumento de temperatura devido à sua posição geográfica, entre 
outras. 

 
- Leitura e análise de notícias e outros 
documentos sobre a temática; (A); (B); (D). 
 
 
- Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); (F); 
(G). 
 
 

 
- Comemorar “O Dia Mundial da Floresta”, a 
21 de março. 
 
- Comemorar “Dia Mundial da Água”, a 22 de 
março. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Climáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importância da água para 

a vida na Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Reconhecer alguns impactes das alterações climáticas provocadas pelo aumento de 
temperatura. 

▪ Reconhecer o impacte potencial das alterações climáticas no nosso país com 
consequências para os ecossistemas, a paisagem e as atividades socioeconómicas, 
designadamente o turismo. 

⮚ Participar em ações de sensibilização sobre os impactes das atividades humanas 
nas alterações climáticas  

• Participar em iniciativas de sensibilização para o planeamento e gestão de cidades e de 
outros aglomerados populacionais com baixas emissões de carbono. 

• Participar em ações de esclarecimento na comunidade sobre as consequências da nossa 
dieta alimentar para a emissão de gases com efeito de estufa. 
⮚ Compreender a necessidade da adoção de medidas de adaptação para fazer face 

aos riscos e impactes resultantes das alterações climáticas 

• Identificar formas de adaptação às alterações climáticas a diferentes escalas. 

• Reconhecer os riscos das alterações climáticas com o objetivo de procurar formas de 
adaptação.  
⮚ Implementar práticas de adaptação às alterações climáticas nos contextos 

familiar e comunitário 

• Participar em ações de sensibilização que visem a adoção de medidas de adaptação às 
alterações climáticas na família e na comunidade. 

• Propor medidas de adaptação às alterações climáticas na família e na comunidade com 
base nos riscos emergentes identificados. 
⮚ Compreender a importância da água no planeta enquanto recurso e suporte da 

vida 

• Desenvolver consciência ambiental para o uso eficiente de recursos hídricos. 

• Reconhecer que a água se encontra na superfície da Terra, na atmosfera, no interior da 
Terra e que é um constituinte fundamental de qualquer ser vivo. 

• Reconhecer a importância do recurso água para as atividades humanas (rega, higiene, 
alimentação, lazer, indústria, energia, agropecuária, transporte,...). 

• Conhecer os 12 princípios básicos da Carta Europeia da Água para a salvaguarda deste 
recurso. 
⮚ Assumir comportamentos ambientalmente responsáveis que respeitem e 

valorizem a água 

• Adotar comportamentos no dia a dia que contribuam para a preservação da água 
enquanto recurso e para a redução do seu consumo (poupar água, modificar hábitos de 
consumo, ...). 

• Promover ações na escola e na comunidade que incentivem práticas de gestão 
responsável da água. 
⮚ Atuar de forma a minimizar as problemáticas socio ambientais associadas à água 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
3.º PERÍODO 

 
Tema 4 
SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA 
 
 

Desafio 
“Viajamos com 
segurança?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Participar em ações que identifiquem e denunciem problemas que colocam em risco a 
sustentabilidade da água.  

• Participar em projetos e iniciativas que visem a valorização e conservação da água. 
 

⮚ Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação e ao 
atravessamento enquanto peão: 

▪ Conhecer os benefícios pessoais, sociais e ambientais resultantes de caminhar a pé. 
▪ Observar, prever e antecipar comportamentos dos peões e dos condutores que possam 
ser geradores de perigo. 
▪ Reconhecer os perigos resultantes de uma momentânea diminuição da atenção. 
▪  Distinguir e selecionar locais de boa visibilidade para atravessar a faixa de rodagem. 
▪ Reconhecer comportamentos seguros no atravessamento de passagens de nível. 
▪ Reconhecer os sinais de trânsito enquanto peão. 
▪ Compreender que quanto maior é a velocidade do veículo, maior é a distância de 
paragem. 

⮚ Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados, enquanto passageiro: 
▪ Reconhecer comportamentos adequados e inadequados em passageiros de automóveis 

ligeiros e de transporte coletivo. 

⮚ Identificar comportamentos adequados e inadequados e adotar comportamentos 
seguros, enquanto condutor: 

▪ Identificar e evitar situações de perigo. 
▪ Respeitar normas de segurança. 
▪ Identificar os sinais de trânsito luminosos, verticais e horizontais, de maior interesse para 

o condutor. 
▪ Conhecer a hierarquia da sinalização. 
▪ Conhecer as regras de condução de velocípedes e ciclomotores. 
▪ Conhecer as regras de cedência de passagem. 
▪ Identificar as manobras proibidas. 
▪ Compreender que quanto maior é a velocidade do veículo maior é a distância de paragem. 
▪ Compreender a importância da manutenção dos veículos. 
▪ Compreender os riscos de condução sob o efeito de álcool e drogas. 

⮚ Analisar criticamente o ambiente rodoviário e adotar atitudes e comportamentos 
sociais e cívicos adequados: 

▪ Reconhecer a necessidade de regulação e ordenamento do trânsito. 
▪ Analisar criticamente o ambiente rodoviário e identificar situações de risco. 
▪ Observar e identificar comportamentos adequados e inadequados dos utentes da via 

pública. 
▪ Reconhecer os riscos da prática de jogos e outras brincadeiras na via pública. 
▪  Conhecer as principais medidas a adotar em caso de acidente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e análise de notícias e outros 
documentos sobre a temática; (A); (B); (D). 
 
- Visionamento de vídeos e excertos de 
filmes/documentários e redação de textos 
críticos sobre os mesmos; (A); (B); (C); (D); (F). 
 
- Ação de sensibilização em parceria com a 
GNR para conhecimento do código da estrada 
enquanto ciclista e peão e os direitos e os 
deveres dos mesmos.  
 
- Através de saídas à rua fazer levantamento 
de situações que situações que dificultam a 
mobilidade e a põem em risco a segurança 
rodoviária. 
 
- Debates de opinião (A); (B); (C); (D); (E); (F); 
(G); (I). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Atividades Previstas/Articulação: 
➢ Palestra sobre “Cyberbullying”, dinamizado pela Escola Segura em articulação com o Programa Educação para a Saúde (PES), a realizar nas aulas de 

Cidadania e Desenvolvimento ou Oferta Complementar - a realizar durante o 1.º período. 
➢ Palestra “A importância do sono”, em articulação com o Programa Educação para a Saúde (PES), a realizar nas aulas de Cidadania e 

Desenvolvimento ou Oferta Complementar - a realizar durante o 1.º período. 
➢ “10 minutos relaxantes para mentes brilhantes”, atividade dinamizada em todas as aulas de Cidadania e Desenvolvimento ou Oferta 

Complementar, em articulação com o Programa Educação para a Saúde (PES) - a realizar durante o ano letivo.  
➢ “10 minutos de leitura”, em articulação com a Biblioteca da Escola, a realizar nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento – durante o ano letivo. 
➢ Visita de estudo à Loja Social de Esposende - a calendarizar. 
➢ Palestra com um voluntário – a calendarizar. 
➢ https://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe/media/2-%C2%BA-ciclo - sugestões de atividades a desenvolver em articulação com a 

Biblioteca escolar – a calendarizar. 
 

 

Avaliação: 

➢ Observação e demonstração do interesse, empenho e trabalho do aluno em sala de aula. 

➢ Realização, apresentação e qualidade dos trabalhos realizados pelos alunos. 

➢ Auto e heteroavaliação 

 
Nota:  

• As ações estratégicas a realizar são orientações e cada docente adequará ao perfil do grupo / turma de acordo com as suas características, interesses e 
capacidades. 

• Esta é uma área disciplinar que tem um programa transversal e por isso esta planificação será objeto de análise nos conselhos de turma com vista à 
interdisciplinaridade. 
 

A planificação foi elaborada com base no documento “Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”. 

(A) - Linguagens 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 

 

 
 

https://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe/media/2-%C2%BA-ciclo


 

 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 
 

Área Disciplinar: Cidadania e Desenvolvimento  8.º ANO 

 

Temas / Calendarização Objetivos / Descritores 
Sugestões de Ações e Estratégicas de Ensino * 

(Orientadas para o Perfil dos Alunos) 

Processo de 
Recolha de 
Informação 

1º PERÍODO  
Tema 1 

 
 
 
 

Media 

✓ Compreender a importância da comunicação e dos meios de 

comunicação ao longo da história da humanidade; 

✓ Analisar a importância dos meios de comunicação na sociedade atual;  

✓  Reconhecer os meios de comunicação como instrumentos didático-

pedagógicos; 

✓ Reconhecer a relevância da utilização das tecnologias de informação 

e comunicação; 

✓ Identificar situações de Cyberbullying;  

✓ Denunciar (à família, Diretor de Turma..) possíveis situações de 

Cyberbullying;  

✓ Compreender como lidar com desconhecidos ou com agressores 

online; 

✓ Compreender o funcionamento e dinâmicas das principais redes 

sociais; 

✓ Tomar consciência dos impactos da utilização das redes sociais no 

relacionamento das pessoas; 

 
- Visionamento de vídeos e excertos de 
filmes/documentários; (A); (B); (C); (D); (F). 
 
- Visualização do filme “Um Grito de Socorro” sobre a 
problemática do Bullying e Cyberbullying. 
 
- Debates de opinião (A); (B); (C); (D); (E); (F); (G); (I). 
 
- Elaboração de um Jornal de Parede; (A); (B); (D); (E); (F); 
(G); (I). 
 
- Palestra dinamizada pela Escola Segura sobre 
Cyberbullying. 
 
- Colaboração com o Clube de Jornalismo da Escola. 
 
- Aprender com a Biblioteca Escolar (ver link com sugestão 
de atividades). 

 
 
 
- Trabalho Individual 
(grelhas de 
observação); 
 
- Debate sobre o tema 
em estudo. 
 
- Trabalho de 
pesquisa; 
 
- Apresentação oral 
do(s) trabalho(s) 
realizado(s). 
 
- Auto e 
Heteroavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

✓  Fomentar e adotar comportamentos e atitudes adequados a uma 

utilização crítica e segura da Internet e das redes sociais;  

✓ Compreender os perigos da disponibilização de dados pessoais 

online; 

✓  Entender as vantagens e os inconvenientes das redes sociais;  

✓ Evidenciar comportamentos responsáveis relativamente ao uso da 

Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º PERÍODO: 
 
 

Tema 2 
 
Interculturalidade 

✓ Compreender o conceito de Interculturalidade. 

✓ Reconhecer o caráter multiétnico e multicultural das sociedades. 

✓ Fomentar a compreensão da interculturalidade como forma de 

prevenir conflitos entre culturas. 

✓ Promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como 

oportunidade e como fonte de aprendizagem para todos. 

✓ Compreender causas e formas de discriminação, racismo e xenofobia 

para se promover o diálogo intercultural. 

✓ Reconhecer a importância de comportamentos de inclusão. 

✓ Desenvolver a capacidade de comunicar com diferentes culturas. 

✓ Identificar a multiculturalidade como fator de desenvolvimento das 

sociedades atuais.  

✓ Debater situações atuais de insegurança, violência, guerra e 

estratégias potenciadoras de condições de paz. 

 
- Leitura e análise de notícias e outros documentos sobre a 
temática; (A); (B); (D). 
 
- Visionamento de vídeos e excertos de 
filmes/documentários e redação de textos críticos sobre os 
mesmos; (A); (B); (D); (F). 
 
- Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); (F); (G). 
 
- Realização de Jogos de simulação e brainstorming. 
 
- Elaboração de trabalhos sobre a Diversidade Cultural. (A); 
(B); (D); (E); (F); (G); (I). 
 
- Pesquisa sobre a comemoração de datas festivas em 
diferentes culturas (carnaval, páscoa, …) 



 

✓  Valorizar o diálogo intercultural como fator de enriquecimento 

mútuo, de progresso e de paz. 

✓  Reconhecer a importância de promover ações de aproximação entre 

diferentes culturas e/ou etnias. 

✓  Reconhecer e aplicar na vida escolar os valores da igualdade, 

democracia e justiça social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tema 3 

 

Sexualidade 

 
✓ Reconhecer as mudanças corporais e emocionais que ocorrem na 

adolescência; 

✓  Refletir sobre a importância dos afetos e de relações interpessoais 

saudáveis, na adolescência; 

✓  Alertar para uma correta higiene;  

✓ Compreender de forma crítica que as relações afetivas e sexuais são 

influenciadas por determinantes psicológicos, socioculturais e 

ambientais; 

✓  Desenvolver as capacidades de comunicação, autocontrolo, 

assertividade, gestão de conflitos e de trabalho de grupo/equipa. 

✓  Identificar a importância das relações afetivas nos diferentes 

contextos de vida (família, escola, amigos, sociedade);  

✓ Promover a discussão de temas no âmbito da educação sexual de 

forma livre e esclarecida;  

✓ Promover uma autoestima positiva;  

 
Leitura e análise de notícias e outros documentos sobre a 
temática; (A); (B); (D). 
 
- Visionamento de vídeos e excertos de 
filmes/documentários; (A); (B); (C); (D); (F). 
 
- Participação em sessões de esclarecimentos / palestras 
promovidas pela Centro de Saúde no âmbito do programa 
PRESSE.  (A); (B); (D); (E); (F); (G); (I); (J) 
 
-  Realização de Jogos de simulação e brainstorming. (A); (B); 
(C); (D); (E); (F); (G); (I); (J). 
 
- Palestra sobre a Violência no Namora a dinamizar pela 
Escola Segura em articulação com Cidadania e 
Desenvolvimento e PES. 
 



 

✓ Compreender a necessidade da prevenção do risco, nomeadamente 

na área da sexualidade e da violência;  

✓ Contribuir para evitar comportamentos de risco; 

✓ Conhecer métodos de prevenção/proteção. 

 
 

3º PERÍODO  
Tema 4 

 
 

 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

Desafio: 

“Vivemos para comer ou 

Comemos para viver?” 

Subtemas: 

1. Alimentação e influências 

socioculturais 

 

2. Alimentação, nutrição e 

saúde 

 

3. Alimentação e escolhas 

individuais 

 

⮚ Compreender como as questões sociais, culturais e económicas 

influenciam os consumos alimentares: 

▪ Comparar hábitos alimentares de diferentes regiões do país. 

▪ Diferenciar as caraterísticas das refeições principais 

▪ Conhecer e respeitar diferentes hábitos e escolhas alimentares. 

⮚ Reconhecer a alimentação como um dos principais 

determinantes da saúde: 

▪ Distinguir as caraterísticas de uma boa mastigação. 

▪ Optar nas suas práticas alimentares por géneros alimentícios saudáveis. 

▪ Preferir géneros alimentícios de acordo com o seu valor nutricional. 

▪ Avaliar o motivo pelo qual a água tem um setor próprio, central, na 

Roda da Alimentação Mediterrânica. 

▪ Explicar os princípios de “alimentação completa”, “alimentação 

equilibrada” e “alimentação variada” inerentes à Roda da Alimentação 

Mediterrânica. 

▪  Interpretar o conceito de porção na Roda da Alimentação 

▪ Aplicar como prática regular, os hábitos de escovagem de dentes após 

as principais refeições. 

▪ Adotar a prática da ingestão do pequeno-almoço. 

▪ Inventariar os principais erros alimentares. 

▪ Organizar o dia alimentar. 

 
 
- Pesquisa, análise e apresentação de informação sobre o 
tema; (A); (B); (C); (D); (E); (F); (G); (I); (J). 
 
 
- Visionamento de vídeos / documentários sobre o tema e 
redação de textos críticos sobre os mesmos; (A); (B); (D); (F). 
 
 
- Convite a entidades (USL) para apresentação do programa 
de Promoção da Saúde em meio escolar com orientação de 
enfermeiro e de nutricionista. 
 
 
- Debates 
 
 
- Elaboração de receitas / lanches saudáveis com produtos 
locais e da época. 
 
 
- Elaboração de ementas com base na Roda dos Alimentos. 
 
- “Semana da Alimentação Mediterrânea”. 
 
- Implementação do projeto “Crescer, Comer e  
Ser Feliz”. 
 
- Palestra sobre distúrbios alimentares a realizar em parceria 
com médico do centro de saúde. 
 



 

4. O Ciclo do alimento – do 

produtor ao consumidor 

 

5. Compra e preparação de 

alimentos 

 

6. Direito à alimentação e 

segurança alimentar 

 

7. Alimentação em meio 

escolar 

 

 

 

 

  

⮚ Relacionar a alimentação com a prevenção e desenvolvimentos 

das principais doenças crónicas (diabetes, doença cardiovascular e 

oncológica: 

▪ Inventariar géneros alimentícios que, quando ingeridos em excesso, são 

prejudiciais para a saúde. 

▪ Relacionar a alimentação saudável com a prevenção das principais 

doenças da contemporaneidade (obesidade, doenças cardiovasculares 

e cancro). 

▪ Debater o modo como como três tipos de distúrbios alimentares 

(anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar) podem 

afetar o equilíbrio do organismo humano.  

▪ Respeitar e aceitar as diferenças da dieta relacionadas com opções 

religiosas, filosóficas, culturais, entre outras. 

▪  Relacionar o acréscimo de necessidades específicas (sede, fome) com 

o tipo de atividade física intensa. 

⮚ Reconhecer a Dieta Mediterrânica como exemplo de um 

padrão alimentar saudável: 

▪ Classificar a Dieta Mediterrânica como promotora da Saúde. 

⮚ Analisar criticamente os comportamentos de risco na 

alimentação: 

▪ Criticar informação veiculada nos media, face à influência sobre os 

hábitos alimentares. 

▪ Identificar a informação contida em rótulos alimentares. 

▪ Localizar a informação nutricional relativa ao teor de açúcares, de sal e 

de gorduras trans. 

⮚ Reconhecer a origem dos alimentos: 

▪ Diferenciar alimentos frescos e alimentos processados. 

▪ Distinguir o tipo de confeção dos alimentos. 



 

▪ Analisar benefícios e riscos de novos alimentos. 

⮚ Identificar fatores que influenciam o produto alimentar antes 

de chegar à mesa do consumidor: a produção agrícola, transformação 

industrial e a distribuição: 

▪ Investigar fatores que influenciam a conservação dos alimentos (luz, 

humidade, temperatura…) 

⮚ Reconhecer o papel do cidadão e das suas escolhas alimentares 

na sustentabilidade ambiental: 

▪ Discutir a necessidade de relacionar o consumo de determinado 

alimento com a sua época específica de produção. 

▪ Discutir a necessidade de priorizar alimentos de produção local. 

▪ Discutir os impactos ambientais provocados por embalagens de 

géneros alimentícios. 

▪ Discutir os impactos ambientais simples provocados por desperdício 

alimentar. 

⮚ Adotar comportamentos adequados na aquisição, 

armazenamento, preparação e consumo de alimentos: 

▪ Saber comprar alimentos, de acordo com: Relação custo/qualidade; 

Caraterísticas dos alimentos (congelados, frescos, embalados, etc.). 

▪ Eliminar, da compra/consumo alimentos cuja embalagem revelem 

qualquer anomalia das embalagens e/ou da conservação do alimento, 

nomeadamente: Amolgamento ou abaulamento das embalagens; 

Cristais de gelo nos congelados; Sinais de envelhecimento dos 

hortícolas e fruta… 

⮚ Adotar comportamentos adequados na aquisição, 

armazenamento, preparação e consumo de alimentos: 

▪ Valorizar princípios básicos de higiene pessoal prévios e posteriores ao 

consumo de alimentos. 



 

▪ Valorizar princípios básicos da higiene dos alimentos, dos utensílios e 

dos espaços. 

▪ Analisar criticamente os tipos de confeção culinária mais promotores 

da saúde. 

⮚ Reconhecer o Direito à Alimentação como um direito humano 

consagrado pelas Nações Unidas: 

▪ Valorizar o apoio a pessoas, famílias, grupos vulneráveis e 

desfavorecidos, que não possam suprir as suas próprias necessidades, 

devem ser objeto de uma atenção especial, no que toca ao Direito à 

alimentação. 

⮚ Reconhecer a escola como um espaço próprio para a promoção 

da alimentação saudável e adoção de comportamentos alimentares 

equilibrados: 

▪ Valorizar os almoços no refeitório escolar 

Analisar criticamente a oferta alimentar em meio escolar (refeitório e 

bar). 

Atividades Previstas/Articulação: 
 

➢ https://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe/media/2-%C2%BA-ciclo - sugestões de atividades a desenvolver em articulação com a Biblioteca 

escolar – a calendarizar. 

➢ Implementação do Projeto “Crescer, Comer e Ser Feliz”, em articulação com o Programa Educação para a Saúde (PES), a realizar nas aulas de Cidadania e 

Desenvolvimento – 3.º período. 

➢  Palestra sobre distúrbios alimentares a realizar em parceria com médico do centro de saúde – a calendarizar. 

➢ “10 minutos relaxantes para mentes brilhantes”, atividade dinamizada em todas as aulas de Cidadania e Desenvolvimento ou Oferta Complementar, em 

articulação com o Programa Educação para a Saúde (PES) - a realizar durante o ano letivo.  

➢ “10 minutos de leitura”, em articulação com a Biblioteca da Escola, a realizar nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento – durante o ano letivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe/media/2-%C2%BA-ciclo


 

Avaliação: 

➢ Observação e demonstração do interesse, empenho e trabalho do aluno em sala de aula. 

➢ Realização, apresentação e qualidade dos trabalhos realizados pelos alunos. 

➢ Auto e heteroavaliação 

 
Nota:  

• As ações estratégicas a realizar são orientações e cada docente adequará ao perfil do grupo / turma de acordo com as suas características, interesses e 

capacidades. 

• Esta é uma área disciplinar que tem um programa transversal e por isso esta planificação será objeto de análise nos conselhos de turma com vista à 

interdisciplinaridade. 

 
 
 
 
 
 

A planificação foi elaborada com base no documento “Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”. 

(A) - Linguagens 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PLANIFICAÇÃO ANUAL 

 

Área Disciplinar: Cidadania e Desenvolvimento  9.º ANO 

 

Temas/Subtemas Objetivos / Descritores de operacionalização 
Sugestões de Ações e Estratégicas de 

Ensino * 
(Orientadas para o Perfil dos Alunos) 

Processos de 
recolha 

 

1.º PERÍODO: 
 

Tema 1 
 

 Igualdade de 
género 

 
- As desigualdades de 

género: 
 
 

   ● Desporto  
● Educação  
● Política  
● Família 

   ●Trabalho 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 

✓ Conhecer o conceito “Igualdade de Género”.  

 

✓ Compreender que ainda existe discriminação de género. 

 

✓ Ajudar a identificar e a consciencializar para os estereótipos de género;  

 

✓ Analisar criticamente as repercussões dos estereótipos de género, em 

variados domínios; 

 

✓ Identificar fatores pessoais e socioculturais que condicionam ou 

promovem a igualdade de género;  

 

✓ Incentivar e promover, de forma justificada, a adoção de 

comportamentos e de atitudes favorecedoras da igualdade de género. 

 

✓ Contribuir para a eliminação de estereótipos. 

 
✓ Compreender e aceitar a existência de pessoas que não se identificam 

com o seu gênero (transgénero). 

 
 

 
*Visualização do vídeo” A desigualdade 
de género no mundo do trabalho: 
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-
desigualdade-de-genero-no-mundo-do-
trabalho/.(A); (B); (D); (F). 
 
* Leitura e análise de textos: Ex: “O Voto 
no feminino” . ; (A); (B); (D) 
 
*Visualização de Vídeo: “A mulher no 
Mercado de Trabalho”. (A); (B); (D); (F). 
 
*Pesquisa sobre as Mulher que se 
distinguiram nas diferentes áreas do saber 
“A mulher no Mercado de Trabalho”. (A); 
(B); (D); (F). 
 
*Trabalhos de grupo, entrevistas, debates 
(A); (B); (C); (D); (E); (F). 
 
 *Comparar atividades de tempos livres 
entre os sexos ao longo das gerações  
 
*Debate sobre o conceito de transgénero. 
(A); (B); (C); (D); (E); (F). 
 
*Visualização de vídeos RTP ensina (A); 

 
 
 
 
▪ Trabalho 

individual 

(observação em 

aula 

 

 

▪ Trabalho de 

pesquisa 

 
 

▪ Apresentação 

oral 

 

 

▪ Debate 

 

 

▪ Auto e 
heteroavaliação 

 
 
 
 
 



 

 
 

(B); (C); (D); (E); (F).  
 

 

 

▪ Trabalho 

individual 

(observação em 

aula 

 

 

▪ Trabalho de 

pesquisa 

 
 

▪ Apresentação 

oral 

 

 

▪ Debate 

 

 

▪ Auto e 
heteroavaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 e 2.º PERÍODO: 
 

Tema 2 

Instituições e  
Participação  
Democrática 
 
 
 
- O papel da Sociedade Civil 
em Democracia 
 
- As eleições autárquicas.  
 
 - Instituições da sociedade 
civil com impacto na 
construção democrática 
 
 - Portugal, a Europa e o 
Mundo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

✓ Compreender a importância dos diferentes momentos eleitorais e a 
importância da participação cívica na escolha dos governantes. 

 
 

✓ Conhecer instituições da sociedade civil com impacto na construção 
democrática: 

 
● Associações da Defesa do Consumidor  
● Associações Ambientalistas  
● Associações Profissionais  
● Associações de Solidariedade  

 
✓ Localizar os vários Estados europeus 
 
✓ Reconhecer e valorizar a diversidade cultural e linguística da Europa 
 
✓ Compreender a diferença entre Europa e União Europeia;  
 
✓ Relacionar a integração de Portugal na Europa e no Mundo dos séculos 

XX e XXI, com o pós- 25 de Abril de 1974  
 
✓ Analisar e discutir a importância do euro como moeda única da União 

Europeia  
 
✓ Avaliar a importância do mercado único  
 
✓ Analisar a importância do Tratado de Maastricht no processo de 

integração europeia  

 

* Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); 
(F); (G).  
 
* Trabalhos de pesquisa. (C);(D);(F);(H);(I). 
  
*Consulta do site https://europa.eu/  
 
*Conhecer a plataforma eTwinning –
comunidade de escolas da Europa. 
https://w 

 

*Visita virtual guiada à Assembleia da 
República através da inscrição em: 
dmc.correio@ar.parlamento.pt  ou 
https://ensina.rtp.pt/artigo/visita-guiada-
a-assembleia-da-republica/.(A); (B); (D); 
(F). 
 

*Breve história da Uniao 
europeiahttps://ensina.rtp.pt/artigo/uma
-historia-breve-da-uniao-europeia/.(A); 
(B); (D); (F). 
 

* Aula "A União Europeia", na Escola 
Virtual. 
 
 

*Leitura e análise de textos. ; (A); (B); (D) 
 

*Participação na atividade “Miúdos a 
votos”; (A); (B);(C); (D). 
 
 

https://europa.eu/
mailto:dmc.correio@ar.parlamento.pt


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 3 
 

Riscos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riscos Naturais 

✓ Compreender a importância da União Económica e Monetária (UEM) e da 
criação da moeda única. 

 
✓ Conhecer os desafios europeus da atualidade. 
 

Compreender a importância de projetos de cooperação entre várias escolas 
do espaço europeu. 
 

 
 
✓ Compreender a importância de adotar e promover uma cultura de 

segurança. 
 
✓ Conhecer o conceito de risco.  
 
✓ Tomar consciência dos seus deveres perante situações de riscos coletivos, 

acidentes graves e catástrofes.  
 
✓ Revelar comportamentos e atitudes adequados em situações de 

emergência.  
 
✓ Compreender a importância da Proteção Civil face aos riscos. 
 
✓ Conhecer a estrutura de atuação da Proteção Civil.  
 
✓ Identificar e reconhecem os diversos agentes e entidades cooperantes 

intervenientes na Proteção Civil. 
 
 
 
 

✓ Enumerar e distinguir diferentes riscos naturais. 
 

*Participação na atividade “Orçamento 
participativo na escola”; (A); (B);(C); (D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); 
(F); (G).  
 
* Trabalhos de pesquisa. (C);(D);(F);(H);(I). 
 
 
*Visualização do vídeo da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5O
kDu4Ov79M (A); (B); (D); (F). 
 
 

*Comemoração do dia da proteção civil (1 
de março). 
 
 

*Trabalhos de grupo, entrevistas, debates 
. (A); (B); (C); (D); (E); (F) 
 

 
 

 
 
 
 
 
▪ Trabalho 

individual 

(observação em 

aula 

 

 

▪ Trabalho de 

pesquisa 

 
 

▪ Apresentação 

oral 

 

 

▪ Debate 

 

 

▪ Auto e 
heteroavaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5OkDu4Ov79M
https://www.youtube.com/watch?v=5OkDu4Ov79M


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riscos Tecnológicos 
 
 
 

(Cheias e Inundações, seca, onda de calor, vaga de frio, nevão, sismo, 
tsunami, erupção vulcânica, movimentos e massa em vertentes, 
trovoada e tornado). 

 
✓ Localizar as áreas geográficas mais suscetíveis de cada tipo de risco 

natural.  
 
✓ Identificar as circunstâncias que podem originar a ocorrência de uma 

situação de risco.  
 
✓ Reconhecer os diferentes efeitos dos acidentes de origem natural. 
 
✓ Conhecer e saber aplicar ou cumprir as medidas de autoproteção 

apropriadas a cada situação de risco natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Identificar os diferentes riscos tecnológicos.  
 

(Acidentes de tráfego, acidente no transporte de matérias perigosas, 
colapso de estruturas, rutura de barragens, acidente industrial, incendio 
em edifícios e habitações). 

 

 

*Visualização (A); (B); (D); (F).  
Vulcões por dentro e por fora 

Cuidados com o Frio  

Causas de um Sismo  

Quando o vulcão despertar  

Mortes por causa do calor  

Porque cai uma arriba  

Explicações sobre a formação de 
furacões  

Instruções em caso de Sismo  

Como se deteta um maremotos e 

tsunami  

Movimentos de massa: quando a terra 
não se contém  

Sabia que? - Sismos  

Prevenir incêndios florestais  

Exposição sobre o sismo de 28 de 
fevereiro de 1969 

 

*Visualização, um exemplo de rutura de 
barragens: 
https://www.youtube.com/watch?v=eBC
r5LYfN7c (A); (B); (D); (F). 
 
*Visualização, transporte de matérias 
perigosas, uma notícia: 
https://www.youtube.com/watch?v=mkK
CYGHqU7s (A); (B); (D); (F). 
 
*Visualização, exemplos de acidentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ensina.rtp.pt/artigo/vulcoes-por-dentro-e-por-fora/
http://ensina.rtp.pt/artigo/vulcoes-por-dentro-e-por-fora/
http://ensina.rtp.pt/artigo/vulcoes-por-dentro-e-por-fora/
http://ensina.rtp.pt/artigo/como-escapar-ao-frio/
http://ensina.rtp.pt/artigo/causas-de-um-sismo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/viver-a-sombra-do-vulcao-na-ilha-do-fogo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desidratacao-pode-ser-mortal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/porque-cai-uma-arriba/
http://ensina.rtp.pt/artigo/como-nasce-e-e-batizado-um-furacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/como-nasce-e-e-batizado-um-furacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/como-estar-preparado-para-um-sismo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/como-nasce-e-como-se-deteta-um-tsunami/
http://ensina.rtp.pt/artigo/como-nasce-e-como-se-deteta-um-tsunami/
http://ensina.rtp.pt/artigo/0004-pedrasfalam_20120605/
http://ensina.rtp.pt/artigo/0004-pedrasfalam_20120605/
http://ensina.rtp.pt/artigo/sabia-que-sismos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/prevenir-incendios-florestais/
https://www.youtube.com/watch?v=K3eZQMAHR80
https://www.youtube.com/watch?v=K3eZQMAHR80
https://www.youtube.com/watch?v=eBCr5LYfN7c
https://www.youtube.com/watch?v=eBCr5LYfN7c
https://www.youtube.com/watch?v=mkKCYGHqU7s
https://www.youtube.com/watch?v=mkKCYGHqU7s


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riscos Mistos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Segurança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Compreender as situações que podem constituir perigo.  
 
✓ Identificar vulnerabilidades face à ocorrência de acidentes. 
 
✓ Conhecer os diferentes efeitos dos riscos tecnológicos e as suas 

consequências para as pessoas e para o ambiente.  
 
✓ Conhecer as regras de atuação perante os diferentes acidentes 

decorrentes dos riscos tecnológicos. 
 
✓ Conhecer e saber aplicar ou cumprir as medidas de autoproteção 

apropriadas a cada situação de risco tecnológico. 
 
 

✓ Identificar os diferentes riscos mistos.  
 
✓ Compreender os procedimentos de prevenção que acautelam a 

ocorrência de riscos mistos.  
 
✓ Desenvolver comportamentos de segurança e de preservação do 

património natural e construído. 
 
✓ Conhecer e saber aplicar ou cumprir as medidas de autoproteção 

apropriadas a cada situação de risco misto. 
 
 
 

✓ Compreender o conceito de plano de segurança e reconhecer a sua 
importância face à possibilidade de ocorrência de um acidente. 

 
✓ Reconhecer os riscos internos e externos ao espaço escolar. 
 
✓ Identificar as etapas de um plano de segurança. 
 

industriais: 
https://www.youtube.com/watch?v=RBq
hGs9cLes. (A); (B); (D); (F). 
*Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); 
(F); (G).  
 
*Trabalhos de pesquisa. (C);(D);(F);(H);(I). 
 
 
 
 
*Visualização do vídeo: 

“Terra Ardida” (documentário 2018) 

(A); (B); (D); (F)..  

 * Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); 

(F); (G).  
 
* Trabalhos de pesquisa. (C);(D);(F);(H);(I). 
 
*Leitura e análise de textos.  ; (A); (B); (D) 

 
 
* Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); 
(F); (G). 
 
*Trabalhos de grupo, entrevistas, 
debates. (A); (B); (C); (D); (E); (F). 
 
*Trabalhos de pesquisa. (C);(D);(F);(H);(I). 
 
*Leitura e análise de textos. ; (A); (B); (D). 
 
 
*Palestra com representante da proteção 
Civil ou Bombeiros. (C);(D);(F);(H);(I). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RBqhGs9cLes
https://www.youtube.com/watch?v=RBqhGs9cLes
https://www.youtube.com/watch?v=MlC2TNVxZ-o


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.º PERÍODO 
 
Tema 4 
 

Desenvolvimento 
Sustentável 

 
 

✓ Conhecer o plano de evacuação e reconhecer as instruções de segurança 
e os procedimentos a observar destinados a garantir a evacuação. 

 
✓ Participar e colaborar em exercícios/simulacros e treinos desenvolvidos 

em contexto escolar.  
 
✓ Identificar situações irregulares que podem comprometer a segurança e 

aplicam as medidas de proteção adequadas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
✓ Conhecer os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

formulados pela ONU  
(https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/). 
 
✓ Abordar as várias dimensões do desenvolvimento sustentável (sócio, 

económico, ambiental). 
 
✓ Assumir o compromisso de construir um futuro sustentável e inclusivo. 
 
✓ Saber o que fazer diariamente para tornar o mundo num lugar melhor. 
 
✓ Promover a melhoria da qualidade de vida das atuais gerações e das 

gerações vindouras. 
 
✓ Interpretar e avaliar a realidade envolvente, para formular e debater 

argumentos, para sustentar posições e opções.  
 
✓ Sensibilizar os alunos para a “Hora do Planeta”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Visualização do vídeo ”Sementes de 
sustentabilidade”: 
https://ensina.rtp.pt/artigo/sementes-de-
sustentabilidade/.(A); (B); (D); (F). 
 
*Visualização do vídeo ”Plantar eucaliptos 
com pés e cabeça”: 
https://ensina.rtp.pt/artigo/plantar-
eucaliptos-com-pes-e-cabeca/.(A); (B); 
(D); (F). 
 

*Visualização do vídeo ”Como reutilizar a 
água”: 
https://ensina.rtp.pt/artigo/como-
reutilizar-a-agua/.(A); (B); (D); (F). 
 
*Visualização do vídeo ”Comida ao lixo”: 
https://ensina.rtp.pt/artigo/comida-ao-
lixo/. 
(A); (B); (D); (F). 
 

*Articulação com o projeto “Desperdício 

Alimentar: menos é mais” da Câmara 

Municipal de Esposende.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Trabalho 

individual 

(observação em 

aula 

 

 

▪ Trabalho de 

pesquisa 

 
 

▪ Apresentação 

oral 

 

 

▪ Debate 

 

 

▪ Auto e 
heteroavaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 *Debates de opinião. (A); (B); (C); (D); (E); 
(F); (G).  
 
*Realização de campanhas de 
sensibilização para “Reduzir e Separar”. 
 
* Trabalhos de pesquisa. (C);(D);(F);(H);(I). 
 
*Comemoração do “Dia internacional da 
Biodiversidade”” – 22 maio. (A); (B); (C); 
(D); (E); (F); (G).  
 
*Comemoração do “Dia da Terra” – 22 
abril. (A); (B); (C); (D); (E); (F); (G).  
 
*Comemoração do “Dia Mundial do 
Ambiente” – 5 junho. (A); (B); (C); (D); (E); 
(F); (G).  
 
*Comemoração do “Dia Mundial dos 
Oceanos” – 8 junho. (A); (B); (C); (D); (E); 
(F); (G).  

 

Atividades Previstas/Articulação: 
 

➢ Participação no Projeto “Engenheiras por um dia”, a implementar ao longo do ano letivo; 

➢ Workshop “Métodos Contracetivos e DST`s” em articulação com o Programa Educação para a Saúde (PES), a realizar nas aulas de C idadania e 

Desenvolvimento - a realizar durante o 2.º período. 

➢ Palestra com um elemento da Proteção Civil ou Bombeiros – 2º período. 

➢ “10 minutos relaxantes para mentes brilhantes”, atividade dinamizada em todas as aulas de Cidadania e Desenvolvimento ou Oferta 

Complementar, em articulação com o Programa Educação para a Saúde (PES) - a realizar durante o ano letivo.  

➢ “10 minutos de leitura”, em articulação com a Biblioteca da Escola, a realizar nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento – durante o ano letivo. 

➢ https://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe/media/2-%C2%BA-ciclo - sugestões de atividades a desenvolver em articulação com a 

Biblioteca escolar – a calendarizar. 

 

https://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe/media/2-%C2%BA-ciclo


 

 

 

 
Avaliação: 

➢ Observação e demonstração do interesse, empenho e trabalho do aluno em sala de aula. 

➢ Realização, apresentação e qualidade dos trabalhos realizados pelos alunos. 

➢ Auto e heteroavaliação 

 
Nota:  

• As ações estratégicas a realizar são orientações e cada docente adequará ao perfil do grupo / turma de acordo com as suas características, interesses e 
capacidades. 

• Esta é uma área disciplinar que tem um programa transversal e por isso esta planificação será objeto de análise nos conselhos de turma com vista à 
interdisciplinaridade. 

 

A planificação foi elaborada com base no documento “Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”. 

(A) - Linguagens 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Critérios de Avaliação – 5º Ano 

 
       Área disciplina de Cidadania e Desenvolvimento  

Descritores de desempenho 

5 4 3 2 1 

Desempenho excelente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio/tema bem 

como as competências previstas no perfil 

dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho muito satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para 

este domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil do 

aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio/tema bem como 

as competências previstas no perfil 

do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho não satisfatório 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio/tema bem como as 

competências previstas no 

perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Desempenho fraco 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio/tema bem como as 

competências previstas no 

perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Domínios/Temas Processos de recolha de informação Critérios 
Áreas de competência do  

perfil dos alunos 

1º Período 

 

• Saúde / Alimentação Saudável - (20%) 

• Direitos Humanos– (20%) 

 

2º Período 

 

• Educação Ambiental - (20%) 

• Desenvolvimento Sustentável (10%) 

  

 

3ºPeríodo 

 

• Desenvolvimento Sustentável (cont.) - 

(10%)  

• Segurança Rodoviária – (20%) 

 

Trabalho Individual (Observação aula) 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 

Saber Científico e Tecnológico 
Informação e Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 

Trabalho Pesquisa 

Conhecimento 
Organização 
Responsabilidade 
Rigor 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
Saber Científico e Tecnológico 

Apresentação oral 
 

Conhecimento 
Organização 
Comunicação 
Pensamento crítico 

Saber Científico e Tecnológico 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
 

Debate 

Conhecimento 
Argumentação 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação 

Saber Científico e Tecnológico 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
Pensamento Crítico 



 

 
 

Critérios de Avaliação – 6º Ano 
 

      Área disciplina de Cidadania e Desenvolvimento  
Descritores de desempenho 

5 4 3 2 1 

Desempenho excelente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio/tema bem 

como as competências previstas no perfil 

dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho muito satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para 

este domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil do 

aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio/tema bem como 

as competências previstas no perfil 

do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho não satisfatório 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio/tema bem como as 

competências previstas no 

perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Desempenho fraco 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio/tema bem como as 

competências previstas no 

perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Domínios/Temas Processos de recolha de informação Critérios 
Áreas de competência do  

perfil dos alunos 

1º Período 

 

• Interculturalidade - (20%) 

• Igualdade Género – (20%) 

 

2º Período 

 

• Literacia Financeira e Educação para 

o Consumo - (20%) 

• Media - (20%) 

  

3ºPeríodo 

 

• Instituições e Participação 

Democrática - (20%)  

Trabalho Individual (Observação aula) 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 
 

Saber Científico e Tecnológico 
Informação e Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 

Trabalho Pesquisa 

Conhecimento 
Organização 
Responsabilidade 
Rigor 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
Saber Científico e Tecnológico 

Apresentação oral 

Conhecimento 
Organização 
Comunicação 
Pensamento crítico 

Saber Científico e Tecnológico 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
 

Debate 

Conhecimento 
Argumentação 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação 

Saber Científico e Tecnológico 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
Pensamento Crítico 



 

 
 

Critérios de Avaliação – 7º Ano 
 

       Área disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

Descritores de desempenho 

5 4 3 2 1 

Desempenho excelente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio/tema bem 

como as competências previstas no perfil 

dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho muito satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para 

este domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil do 

aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio/tema bem como 

as competências previstas no perfil 

do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho não satisfatório 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio/tema bem como as 

competências previstas no 

perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Desempenho fraco 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio/tema bem como as 

competências previstas no 

perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Domínios/Temas Processos de recolha de informação Critérios 
Áreas de competência do  

perfil dos alunos 

1º Período 

 

• Direitos Humanos - (25%) 

• Voluntariado – (25%) 

 

2º Período 

 

• Educação Ambiental - (25%) 

  

 

3ºPeríodo 

 

• Segurança Rodoviária - (25%) 

 

 

Trabalho Individual (Observação aula) 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 
 

Saber Científico e Tecnológico 
Informação e Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 

Trabalho Pesquisa 

Conhecimento 
Organização 
Responsabilidade 
Rigor 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
Saber Científico e Tecnológico 

Apresentação oral 

Conhecimento 
Organização 
Comunicação 
Pensamento crítico 

Saber Científico e Tecnológico 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
 

Debate 

Conhecimento 
Argumentação 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação 

Saber Científico e Tecnológico 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
Pensamento Crítico 

 



 

  
 

Critérios de Avaliação – 8º Ano 
 

      Área disciplina de Cidadania e Desenvolvimento  
Descritores de desempenho 

5 4 3 2 1 

Desempenho excelente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio/tema bem 

como as competências previstas no perfil 

dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho muito satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para 

este domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil do 

aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio/tema bem como 

as competências previstas no perfil 

do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho não satisfatório 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio/tema bem como as 

competências previstas no 

perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Desempenho fraco 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio/tema bem como as 

competências previstas no 

perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Domínios/Temas Processos de recolha de informação Critérios 
Áreas de competência do  

perfil dos alunos 

1º Período 

 

• Media - (25%) 

 

2º Período 

 

• Interculturalidade (25%) 

• Sexualidade (25%) 

 

3ºPeríodo 

 

• Saúde–Alimentação saudável 

(25%) 

 

 

Trabalho Individual (Observação aula) 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 
 

Saber Científico e Tecnológico 
Informação e Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 

Trabalho Pesquisa 

Conhecimento 
Organização 
Responsabilidade 
Rigor 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
Saber Científico e Tecnológico 

Apresentação oral 

Conhecimento 
Organização 
Comunicação 
Pensamento crítico 

Saber Científico e Tecnológico 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
 

Debate 

Conhecimento 
Argumentação 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação 

Saber Científico e Tecnológico 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
Pensamento Crítico 

 



 

  
 

Critérios de Avaliação – 9º Ano 
      Área disciplina de Cidadania e Desenvolvimento  

Descritores de desempenho 

5 4 3 2 1 

Desempenho excelente relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos para este domínio/tema bem 

como as competências previstas no perfil 

dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho muito satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para 

este domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil do 

aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho satisfatório 

relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos 

para este domínio/tema bem como 

as competências previstas no perfil 

do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho não satisfatório 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio/tema bem como as 

competências previstas no 

perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Desempenho fraco 

relativamente aos 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos para este 

domínio/tema bem como as 

competências previstas no 

perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Domínios/Temas Processos de recolha de informação Critérios 
Áreas de competência do  

perfil dos alunos 

1º Período 

 

• Igualdade Género - (25%) 

• Instituições e Participação 

Democrática - (12,5%) 

•  

 

2º Período 

 

• Instituições e Participação 

Democrática - (12,5%) (cont.) 

 

• Riscos - (25%) 

 

3ºPeríodo 

 

• Desenvolvimento Sustentável - (25%) 

Trabalho Individual (Observação aula) 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 
 

Saber Científico e Tecnológico 
Informação e Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 

Trabalho Pesquisa 

Conhecimento 
Organização 
Responsabilidade 
Rigor 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
Saber Científico e Tecnológico 

Apresentação oral 

Conhecimento 
Organização 
Comunicação 
Pensamento crítico 

Saber Científico e Tecnológico 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
 

Debate 

Conhecimento 
Argumentação 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação 

Saber Científico e Tecnológico 
Linguagem e Textos 
Informação e Comunicação 
Pensamento Crítico 

 


