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Enquadramento 
 

A Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento de Escolas André de Gouveia foi 

elaborada de uma forma participada, por um grupo de trabalho representativo das várias 

estruturas e equipas educativas do Agrupamento, com base na Estratégia Nacional de Educação 

para a Cidadania e nos demais documentos nacionais e internacionais de referência.  

A cidadania faz parte da cultura do Agrupamento, é uma linha orientadora do Projeto Educativo 

e assume-se como um dos seus objetivos: “promover uma cultura de respeito, cidadania e 

inclusão”. A sua aprendizagem realiza-se através das vivências e do desenvolvimento de 

projetos, em práticas sustentadas e contínuas. 

De acordo com os documentos de referência, nomeadamente o Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, a educação para a cidadania deve contribuir para o desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais, de pensamento crítico, de participação ativa e de 

conhecimentos em áreas não formais. 

No Agrupamento, a sua implementação abarca todos os níveis de educação e ensino, através de 

atividades curriculares (disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, nos 2º e 3º ciclos do ensino 

básico) e extracurriculares. 

Os eixos da educação para a cidadania, além da atitude cívica individual, abrangem o 

relacionamento interpessoal e, de uma forma ainda mais alargada, o relacionamento social e 

intercultural. 

O desenvolvimento da educação para a cidadania deve orientar-se pelos seguintes 

pressupostos: 

● valorização das especificidades e realidades locais em detrimento de abordagens de 

temáticas abstratas e descontextualizadas da vida real; 

● valorização dos processos vivenciais como forma de aprendizagem; 

● valorização, enquanto cultura de escola, de uma lógica de participação e 

corresponsabilização entre todos os intervenientes da comunidade educativa.  

 

O documento “Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania” prevê as aprendizagens 

esperadas em Cidadania e Desenvolvimento, bem como os diferentes domínios em que essas 

aprendizagens se devem realizar.  

A construção da Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento (EECA) implicou 

identificar e priorizar os domínios e temas fundamentais a serem trabalhados em cada ano de 

escolaridade, tendo em conta as aprendizagens essenciais de cada disciplina, numa lógica de 
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articulação curricular, e implicou ainda a identificação de necessidades, recursos e temáticas 

pertinentes para o território, de forma a serem desenvolvidos projetos e potenciais redes com 

a comunidade que corporizem vivências reais de cidadania, como forma de ir além da sala de 

aula e dos muros da escola. 

A educação para a cidadania, além da componente de Cidadania e Desenvolvimento, 

operacionaliza-se através de atividades inscritas no Plano Anual de Atividades, de acordo com o 

Projeto Educativo, na promoção de uma cultura de participação, responsabilidade e inclusão. 

 

Opções de implementação de Cidadania e Desenvolvimento 
 

Foi decisão do Agrupamento a implementação da componente de Cidadania e Desenvolvimento 

desde a educação pré-escolar, em articulação com as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar, mais especificamente na área de formação pessoal e social. 

No 1º ciclo do ensino básico, a Cidadania e Desenvolvimento é operacionalizada ao longo do ano 

letivo, de uma forma transversal, pelo professor titular de turma, em articulação com o conselho 

de docentes. 

Nos 2º e 3º ciclos e CEF a Cidadania e Desenvolvimento funciona como uma disciplina autónoma, 

lecionada por um docente designado pela direção. 

No ensino secundário regular, é uma componente transversal, de natureza interdisciplinar, 

trabalhada pelo conselho de turma e coordenada pelo diretor de turma.   

No ensino profissional, a componente de Cidadania e Desenvolvimento funciona em 

justaposição com a disciplina de Área de Integração, sendo lecionada pelo respetivo docente. 

Os domínios a trabalhar em Cidadania e Desenvolvimento organizam-se em três grupos: no 1º 

grupo, os domínios são obrigatórios em todos os níveis e ciclos de escolaridade; no 2º grupo, os 

domínios devem ser trabalhados em pelo menos dois ciclos do ensino básico, podendo ser 

opcionais nos outros ciclos; no 3º grupo os domínios são opcionais, podendo ser trabalhados 

em qualquer ciclo ou ano de escolaridade (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Domínios de Cidadania e Desenvolvimento  

1º Grupo 2º Grupo 3º Grupo 

Domínios obrigatórios para todos 

os níveis e ciclos de escolaridade 

Domínios trabalhados pelo menos em dois 

ciclos do ensino básico e podendo ainda ser 

opcionais em qualquer outro ciclo 

Domínios com aplicação opcional 

em qualquer ano de escolaridade 

Direitos humanos Sexualidade Empreendedorismo 

Igualdade de género Media Mundo do trabalho 

Interculturalidade Instituições e participação democrática Segurança, defesa e paz 

Desenvolvimento sustentável 
Literacia financeira e educação para o 

consumo Bem-estar animal 

Educação ambiental Segurança rodoviária Voluntariado 

Saúde Risco Outro 

 
De acordo com o Projeto Educativo e as especificidades do Agrupamento, foram selecionados 

domínios para trabalhar nos vários ciclos de escolaridade. 

 
Quadro 2 – Domínios de Cidadania e Desenvolvimento selecionados pelo Agrupamento 

 

Domínios  
Pré-

escolar 

1º Ciclo EB 2º Ciclo EB 3º Ciclo EB 
Ensino 

secundário 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
g

a
tó

ri
o

s 

p
a

ra
 t

o
d

o
s 

o
s 

ci
cl

o
s 

e
 

n
ív

e
is

 d
e

 e
n

si
n

o
 

Direitos humanos X   X   X   X X   

Igualdade Género X    X  X   X X   

Interculturalidade X    X  X  X    X 

Desenvolvimento 
sustentável 

X  
 

X 
  

X 
 

X 
  

X 
 

Educação ambiental X X X    X  X   X  

Saúde X  X  X  X   X   X 

D
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Sexualidade X      X   X    

Media       X  X     

Instituições e 
participação 
democrática 

    X     X    

Literacia financeira 
e educação para o 
consumo 

      X  X     

Risco X    X         

Segurança 
rodoviária 

X   X          

D
o

m
ín

io
s 

o
p

ci
o

n
a

is
 Empreendedorismo              

Mundo do trabalho          X   X 

Segurança, defesa e 
paz 

             

Bem-estar animal X X X X X         

Voluntariado           X X X 

Outro              
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Organização do trabalho 
 

A educação para a cidadania, que é muito mais ampla do que a componente de Cidadania e 

Desenvolvimento, deve assentar em práticas pedagógicas de trabalho colaborativo e 

interdisciplinar e metodologias de projeto.  

Pela área de Cidadania e Desenvolvimento são diretamente responsáveis as educadoras do 

ensino pré-escolar; o conselho de docentes do 1º ciclo; os docentes de Cidadania e 

Desenvolvimento, nos 2º e 3º ciclos, em colaboração com os conselhos de turma; os docentes 

de Área de Integração, em colaboração com os conselhos de turma, no ensino secundário 

profissional; e os docentes dos conselhos de turma do ensino secundário regular.  

No 2º e 3º ciclos, a planificação do trabalho a desenvolver realiza-se por ano de escolaridade 

(todos os docentes de Cidadania e Desenvolvimento do mesmo ano de escolaridade) e também 

por turma, em colaboração com o conselho de turma. Os temas a abordar nas turmas deverão 

ser tidos em consideração nas planificações das disciplinas que identificaram, em sede de área 

disciplinar, aprendizagens essenciais que se articulam com os temas em causa. O processo de 

aprendizagem em Cidadania e Desenvolvimento deve ser planeado e organizado em conjunto 

pelos professores das disciplinas envolvidas, para que as opções pedagógicas e didáticas sejam 

adequadas aos objetivos e metodologias do projeto que se pretende trabalhar. 

No ensino secundário profissional, a planificação é elaborada pelo docente de Área de 

Integração, no âmbito da sua disciplina. No ensino secundário regular, a planificação realiza-se 

no conselho de turma, sob a coordenação do diretor de turma, com o contributo de todas as 

disciplinas constantes nas matrizes curriculares base, cujas aprendizagens essenciais se 

articulem com o tema a desenvolver, cf. possibilidade de articulação horizontal identificada em 

sede de área disciplinar. 

No ensino pré-escolar, as aprendizagens de Cidadania e Desenvolvimento devem integrar, 

sempre que possível, as famílias e a comunidade. 

Em todos os níveis de ensino, o desafio é criar ambientes de aprendizagem assentes numa maior 

diversificação de metodologias pedagógicas (debates, trabalhos de grupo, apresentações 

individuais e de grupo, etc.) que fomentem um contexto real de interação e de acesso a recursos 

digitais (uso das tecnologias de informação e comunicação). 

Os domínios de autonomia curricular (DAC) podem constituir uma opção de trabalho para a 

Cidadania e Desenvolvimento, bem como as colaborações e parcerias com instituições da 

comunidade.  
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Pretende-se estimular uma abordagem a toda a escola, whole school aproach, que potencie 

aprendizagens significativas e em contexto real. Daí que a educação para a cidadania abranja a 

articulação com outros projetos desenvolvidos no Agrupamento (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 – Clubes/ Projetos/ Estruturas que se articulam com a Estratégia de Educação para a Cidadania do 

Agrupamento 

 

 

Avaliação das aprendizagens 
 

Avaliar e desenhar instrumentos de avaliação em Cidadania e Desenvolvimento é uma tarefa 

complexa. No entanto, os pressupostos básicos desta avaliação devem ser os seguintes: 

● Avaliação individual e coletiva – sempre que a natureza das atividades seja de caráter 

coletivo, deverá apostar-se numa avaliação em grupo (cruzando auto e heteroavaliação 

individual); 
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● Diversificação dos instrumentos de avaliação – a natureza participativa de CD supõe 

dispositivos diversificados de avaliação, tais como grelhas de observação em torno do 

processo de conceção e implementação dos projetos, que acompanharão os diversos 

instrumentos referidos; 

● Clarificação do processo de avaliação – alunos e encarregados de educação terão 

conhecimento dos parâmetros, dos critérios e das metodologias de avaliação no âmbito 

da CD desde o início do ano letivo; 

● Auto e heteroavaliação – entre pares e feedback da prática docente como forma de 

desenvolver a capacidade crítica, autoperceção e reconhecimento pelo outro. 

Os critérios de avaliação a seguir apresentados (Quadro 3) procuram a garantia da realização de 

processos de aprendizagem nos domínios identificados, no pressuposto de que as competências 

de CD têm de ser aprendidas na prática, em contexto e em interação. Assim, o foco da avaliação, 

de caráter formativo, será ao nível do processo e do produto final, considerando o 

envolvimento, a participação e o interesse de cada aluno na aula e no trabalho/projeto, em 

consonância com os valores e consequentes descritores de desempenho definidos no Perfil do 

Aluno disponível em   

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/per

fil_dos_alunos.pdf  

 

Quadro 3 – Critérios de avaliação de Cidadania e Desenvolvimento (descritores de desempenho) 

Valores/atitudes Descritores de desempenho do aluno Ponderação 

Excelência e 

exigência 

▪ Aspira ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 

▪ É perseverante perante as dificuldades; 

▪ Tem consciência de si e dos outros; 

▪ Tem sensibilidade e é solidário para com os outros. 

     20% 

Curiosidade, 

reflexão e 

inovação 

▪ Quer aprender mais; 

▪ Desenvolve o pensamento reflexivo, crítico e criativo; 

▪ Procura novas soluções e aplicações. 

20% 

Responsabilidade 

e integridade 

▪ Respeita-se a si mesmo e aos outros; 

▪ Age eticamente, consciente da obrigação de responder pelas suas 

próprias ações; 

▪ Pondera as ações próprias e alheias em função do bem comum. 

20% 

Cidadania e 

participação 

▪ Demonstra respeito pela diversidade humana e cultural e age de 

acordo com os princípios dos direitos humanos; 

▪ Negoceia soluções de conflitos em prol da solidariedade e da 

sustentabilidade ecológica; 

▪ É interventivo, tomando iniciativa e sendo empreendedor. 

      20% 

Liberdade  

▪ Manifesta a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na 

democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre 

escolha e no bem comum. 

      20% 
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Considerando que a auto e a heteroavaliação são práticas integrantes da avaliação das 

aprendizagens, deverá ser seguido o seguinte critério na avaliação dos alunos (Quadro 4): 

 

Quadro 4 – Ponderação da auto e da heteroavaliação 

Valores/atitudes 

Excelência e exigência; Curiosidade, reflexão e inovação; Responsabilidade e integridade; 

Cidadania e participação; Liberdade 

Heteroavaliação (classificação atribuída pelos 

pares) e Autoavaliação 

40% 

 (20% - Heteroavaliação e 20% - Autoavaliação) 

Classificação atribuída pelo/a 

professor/a responsável pela CD 

60% 

 

No pré-escolar e no 1º ciclo, a avaliação de Cidadania e Desenvolvimento traduz-se numa 

apreciação descritiva. 

Nos 2º e 3º ciclos, a avaliação atribuída no final do semestre ou no final de cada período, 

consoante os casos, efetua-se numa escala numérica de 1 a 5 e respeitará as seguintes 

correspondências: 

 

Quadro 5 – Classificação nos 2º e 3º ciclos 

2º e 3º ciclos 

Níveis Classificação (%) 

1 de 0 a 19 

2 de 20 a 49 

3 de 50 a 69 

4 de 70 a 89 

5 de 90 a 100 
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No ensino secundário, a componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto de avaliação 

sumativa, sendo a participação nos projetos desenvolvidos neste âmbito registada no certificado 

do aluno. 

No certificado de conclusão da escolaridade obrigatória constarão os projetos nos quais os/as 

estudantes participaram ao longo desse percurso, no âmbito da componente do currículo de 

Cidadania e Desenvolvimento, bem como a classificação atribuída no final de cada semestre ou 

de cada ano letivo, no 2º e 3º ciclos. 

 

Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania do 

Agrupamento 
 

Para além da avaliação curricular das aprendizagens, a Estratégia de Educação para a Cidadania 

do Agrupamento será objeto de avaliação anual, de acordo com os seguintes indicadores de 

impacto: 

● Número de alunos inscritos em clubes e projetos; 

● Parcerias efetuadas no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento (inscritas no PAA); 

● Atividades promovidas em articulação com a comunidade no âmbito da Cidadania e 

Desenvolvimento (inscritas no PAA); 

● Identificação de boas práticas na comunidade escolar, no âmbito dos projetos do 

Agrupamento. 

 

A avaliação da EECA incidirá na recolha e análise de documentação (atas de conselho de turma 

e conselho de docentes, relatórios do Plano Anual de Atividades, entre outros) e na aplicação 

de questionários.  

 

 

 

 

 

 


