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INTRODUÇÃO
Pelo quinto ano consecutivo a “Estratégia de Cidadania e Desenvolvimento do
AESO” foi elaborada tendo em conta o Despacho n.º 5908/2017, publicado em D.R., II.
ª Série, n.º 128, Artigo 10.º, de 5 de julho, e, posteriormente, do Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho. Na elaboração da Estratégia, para além da documentação
recomendada pela tutela, o documento base usado foi o Projeto Educativo do AESO.
O atual Plano Estratégico está pensado, pela primeira vez, para ser desenvolvido
ao longo do biénio 2021/2023. Esta situação deve-se essencialmente a uma base
experimental nunca pensada para a referida disciplina no Agrupamento e também
devido à complexidade temática poder ter um carácter mais alargado no agrupamento,
de forma a que os professores possam dispor de mais tempo para gerir os domínios e
os alunos consigam interiorizar melhor as referidas temáticas.
O principal objetivo continua a ser que este Plano seja trabalhado de uma forma
interdisciplinar, participativa e transversal com os alunos, família e comunidade em
geral, mas também que os domínios e as respetivas atividades sugeridas que foram
pensadas para um ensino presencial, rapidamente se adequem a um ensino a distância,
uma vez que a pandemia ainda não está debelada.
O documento contempla, para além de uma explicação e justificação do
enquadramento deste Plano Estratégico para o biénio um esclarecimento da
organização da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento no AESO, os principais
domínios e objetivos a trabalhar, as atividades que serão desenvolvidas e promovidas
pela equipa de Cidadania e Desenvolvimento, assim como as parcerias e colaborações
que poderão ser estabelecidas para o cumprimento do mesmo. Apresenta-se ainda a
forma como os alunos serão avaliados e a monitorização final do presente documento.
Por fim, importa salientar mais uma vez que a Estratégia não é estanque,
nomeadamente ao estar pensada para um biénio: ao longo dos dois anos letivos os
domínios escolhidos podem ser geridos pelo professor de Cidadania, de acordo com as
necessidades da turma ou da escola, assim como as respetivas atividades (no entanto,
estas alterações deverão ser dadas a conhecer à representante da disciplina).
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A. Enquadramento da Estratégia de Educação para a Cidadania
e Desenvolvimento no AESO 2021-2023
A par da linha de pensamento em que a Estratégia tem vindo a assentar (conjugar
o contexto social com as necessidades internas no AESO) há a salientar que já se
passaram aproximadamente dois anos desde o início da pandemia, em que o ensino a
distância teve um papel importante, mas muitas das atividades pensadas inicialmente
não foram realizadas e alguns dos domínios obrigatórios também não foram
devidamente abordados.
A sociedade atual vive uma crise a todos os níveis, iniciada já antes do
aparecimento da pandemia, mas que a mesma veio acelerar. Valores fundamentais
como a liberdade, a democracia e a paz estão a ser postos em causa por vários
fatores. Desde logo salientamos o aumento de adeptos de ideologias marcadas por
movimentos extremistas que aproveitam-se da insatisfação de milhares de pessoas
à falta de resposta generalizada da política atual. Os meios digitais (com uma
linguagem e sinalética codificada), a falta de uma cidadania digital e a solidão dos
mais jovens (fortemente marcada pela pandemia) são o contexto ideal para estes
extremismo divulgarem as suas ideias e/ou fake news e que representam uma
ameaça à segurança pública numa sociedade cada vez mais polarizada e onde a
normalização das ideologias dos extremismos avançam a grande velocidade,
criando-se um terreno fértil para o seu crescimento e já bastante presente em
Portugal. “O confinamento social imposto pela crise pandémica aumentou o tempo
de exposição da sociedade em geral, e dos mais jovens em particular, ao meio online
e abriu um leque de oportunidades para que os movimentos radicais de extremadireita disseminassem conteúdos de propaganda e desinformação digital (...) atuam
com vista a aumentar as suas bases sociais de apoio, a galvanizar os sentimentos
antissistema e a reforçar a radicalização de base xenófoba, recorrendo a um
discurso apelativo da violência e do ódio, num momento em que a sociedade
portuguesa é, também, confrontada com fenómenos de polarização ideológica.”
(Relatório de Segurança Interna 2020, março 2021).
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Urge a defesa dos direitos humanos, assente numa estrutura social em que
o indivíduo, constituído por várias dimensões, terá de ter a capacidade de se
adaptar e transformar a sociedade globalizante em algo melhor.
Os efeitos da pandemia extrapolam a questão somente da saúde. Eles permeiam
a sociedade como um todo. É inquestionável que a sociedade passa por um momento
de grande transformação e de mudança de comportamentos e de ideais que poderão
vir a provocar tensões intensas e lutas internas entre os povos, situações estas que
conduzem a mutações fundamentais dos princípios subjacentes da visão do mundo no
qual aprendemos a viver. A situação pandémica veio agravar esta visão para além de a
transformar na sua essência. Para tal, já existiam razões, como: a desorientação e
carência de um fundamento que era capaz de proporcionar à existência humana o
alimento necessário de coerência e inteligibilidade; o profundo sentido de alienação que
afetava o ser humano moderno, não somente um isolamento pessoal numa sociedade
de massas e consumista, mas também a separação do que pode ser considerado
intrínseco ao ser humano; e a ausência de um espirito crítico fundamentado e que
conduzia o mesmo à capacidade de transformação pessoal e social. Estas e outras causas
estão intimamente relacionadas e impregnaram a sociedade em que vivemos. A
pandemia veio desnudar estas carências e pôr à prova a essência das pessoas e a
organização estrutural da sociedade e da economia como a conhecíamos. Mais do que
nunca o ser humano tem de ter a capacidade de adaptação, de escolha, de resiliência,
de espírito critico, de interiorizar o que é realmente importante para a sua vida, para a
sociedade, para o planeta. Mais do que nunca, cada um de nós está a ser posto à prova
e a capacidade de resposta a esta situação estará de acordo com os valores educacionais
e pessoais que cada um desenvolveu ao longo da vida. Este é o momento de refletir
sobre aquilo que fomos e/ou somos e o que podemos vir a ser. Nesta ação de
transformação, devemos englobar o outro como fazendo parte integrante de nós
próprios. A pandemia trouxe-nos solidão, tempo, isolamento social e físico, medo,
desemprego, morte e muitas outras dificuldades para milhões de pessoas. Mas muito
mais poderá trazer, parte da escolha depende unicamente de cada um de nós.
A educação, como sempre, tem aqui uma missão de preparar melhor o
individuo, capacitando-o de ferramentas possíveis, de forma a ter a capacidade de
contribuir para dinâmicas emancipatórias e transformadoras da realidade social.
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A educação e a formação são suportes fundamentais para o futuro de um país e
das pessoas que nele habitam. Numa sociedade em plena mudança, os desafios
constantes, as transformações aceleradas, os cenários vivenciais imprevisíveis,
conduzem igualmente a alterações intelectuais, pessoais, políticas, sociais. Só
trabalhando em conjunto e unindo esforços para encontrar soluções é que se superam
os desafios que ameaçam a humanidade. É assim que os direitos humanos, o
conhecimento das estruturas democráticas, o respeito pelo outro, a interiorização do
conceito de interculturalidade e multiculturalidade, a valorização e a defesa da
liberdade, igualdade, identidade, o desenvolvimento criativo, a participação ativa,
integração da diferença, consciência de si mesmo, inserção familiar e comunitária, entre
muitos outros, tornam-se temas basilares na construção de um ser humano equilibrado,
sereno, mas também consciente de uma noção simultânea de pertença e de vivência
numa sociedade cívica global.
Para dar resposta a alguns dos principais problemas anteriormente referidos, a
escola torna-se um ambiente propício para o debate e desenvolvimento dos alicerces
democráticos nos alunos, cidadãos presentes e participativos num futuro próximo. O
futuro depende da formação dos cidadãos com competências e valores não apenas para
compreender o mundo, mas também para encontrar soluções que contribuam para
colocar todos na rota de um desenvolvimento integral. Baseado numa dimensão
humanista, as questões a incutir nos alunos tornam-se verdadeiros desafios.
A escola deverá garantir, tanto quanto for possível, a preparação para uma
cidadania ativa e esclarecida, bem como uma adequada formação no cumprimento dos
objetivos para o desenvolvimento sustentável.
De acordo, com a Carta sobre a Educação para a Cidadania Democrática e
Educação para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, A Educação para a
Cidadania Democrática e a Educação para os Direitos Humanos estão estritamente
interligadas e reforçam-se mutuamente, diferenciando-se mais pelo tema e âmbito do
que pelos objetivos e pelas práticas. A Educação para a Cidadania Democrática centrase, essencialmente, nos direitos e nas responsabilidades democráticas e na participação
ativa nas esferas cívica, política, social, económica, jurídica e cultural da sociedade,
enquanto a Educação para os Direitos Humanos incide sobre o espectro mais alargado
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dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais, em todos os aspetos da vida das
pessoas.
Mais uma vez pretende-se que sejam trabalhadas, interiorizadas, valorizadas e
desenvolvidas as dimensões que compõem o ser humano, através de um trabalho
sistemático e tendo como base a Declaração Universal dos Direitos do Homem
(sistematicamente ameaçada). As questões de Direitos Humanos dizem respeito à
totalidade de uma pessoa (corpo, mente) e a todas as dimensões da vida desde o berço
até ao túmulo. A pessoa inteira vive num mundo onde tudo está interrelacionado; a
Educação para os Direitos Humanos implica necessariamente uma abordagem de
aprendizagem holística, que promove o desenvolvimento de toda a pessoa, a sua parte
intelectual, emocional, social, física, artística, criativa e as suas potencialidades mais
incorpóreas. A aprendizagem holística também implica que a aprendizagem ocorra num
contexto social que engloba todas as experiências quotidianas; a aprendizagem holística
é, portanto, interdisciplinar e transversal aos temas tradicionais nos currículos escolares.
Este tipo de abordagem também significa que procuramos abordar e envolver as
dimensões cognitivas, práticas e as atitudes de aprendizagem, ou seja, não só o que as
pessoas aprendem, mas também como aplicam a sua aprendizagem nas suas atitudes
ou comportamentos e como empregam a abordagem total em ações pelos Direitos
Humanos, sozinhas ou com outras pessoas.
É perante este ambiente que consideramos ser cada vez mais urgente, repensar
o papel do cidadão e da solidariedade no bem-estar coletivo, no reconhecimento da
dignidade e interdependência humana. A felicidade, a dignidade, são algo que todos os
seres devem sentir. Valores como o respeito, a tolerância, e capacidades como a
empatia, a generosidade, ou o altruísmo têm de ser semeados numa sociedade que
enfrenta tantos dilemas (e não somente os da pandemia). Os alunos do AESO e a
sociedade necessitam urgentemente que estes valores, capacidades e sentimentos
sejam desenvolvidos em todos como um todo e que se criem oportunidades para que
os mesmos integrem, cresçam e passem a fazer parte de cada um, conduzindo a
sociedade para um desenvolvimento pessoal, social e transpessoal único. Há que
acompanhar os jovens a uma educação integrada e coerente, despertando neles uma
inteligência criativa.
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É essencial que os alunos tomem parte do todo. É necessário que os estudantes,
futuros cidadãos se consciencializem de uma forma efetiva que há determinadas
problemáticas pessoais, escolares, sociais, mundiais que devem tomar conhecimento e
que eles podem fazer a diferença na resolução. O futuro depende da formação dos
cidadãos com competências e valores não apenas para compreender o mundo, mas
também para encontrar soluções que contribuam para colocar os alunos na rota de um
desenvolvimento integral e mundial. Há que desenvolver um sentido de pertença, de
responsabilidade global e universal nos alunos do AESO.
O AESO é muito heterogéneo e agrega alunos de muitas culturas, estratos sociais
e nacionalidade diferentes, com objetivos igualmente distintos de vida. Uma vez que
necessita de ver alicerçadas competências de cidadania fundamentais inseridas num
mundo global cada vez mais exigente e com tantas condicionantes, é necessário, por um
lado continuar a trabalhar a defesa dos Direitos Humanos, não somente em relação à
Liberdade e Igualdade de todos perante a Lei, mas também trabalhar com os alunos os
deveres cívicos fundamentais numa sociedade dita democrática.
Com a questão pandémica, a educação digital tornou-se premente, e foi
demonstrado, em vários contextos, que a sociedade ocidental não dispõe nem de tempo
nem de método para converter todas as ferramentas tecnológicas e de informação em
conclusões razoáveis, e de as converter em sentido prático, num uso mais diretivo.
Assim, a Estratégia está denominada como “Escola XXI – Liberdade em Ação” e
vai ao encontro do tema aglutinador “Arte: Cidadania e Liberdade” (2021/2022). A par
do que anteriormente foi referido, a arte assume um papel fundamental em todo este
processo. Através de formas artísticas diversas, o indivíduo é introduzido a vivenciar
novas realidades que até então não conhecia, levando-o a questionar, a repensar
determinados comportamentos. A arte é sem sombra de dúvida uma forma de
conhecimento humano. Ao auxiliar o ser humano a conhecer os seus ideais mais
elevados ou simplesmente, como forma de crítica social, a arte torna a pessoa mais
completa.
As várias formas de manifestação artística são fundamentais para formar o senso
crítico, abrir novos caminhos de pensamento, instigar ao melhoramento e respeito pela
condição humana, provocar reações nos indivíduos. Para além disso, a arte tem
igualmente a função de promover uma sociedade melhor, demonstrando a essência da
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mesma numa determinada época histórica. Quanto mais informada for uma sociedade,
mais crítica é, mais autoconhecimento é promovido, mais exigente se torna em relação
a vários setores (políticos, informativos, académicos, ...). Ensinar arte ou através da arte
é contribuir para a progresso de uma sociedade mais evoluída. A arte está muito ligada
à essência humana, à força criadora que move e conecta as pessoas. Se a sociedade é
feita de pessoas, logo, ela é feita de arte.
Em síntese, o grande objetivo da Estratégia para este biénio é munir os alunos
do AESO com o conhecimento das estruturas democráticas, assente nos direitos
humanos, munindo-os de algumas ferramentas que lhes possibilitem assumir o seu
papel consciente e dinâmico, enquanto seres individuais na construção de uma
sociedade mais consciente, empática, no sentido de encontrar respostas inovadoras
para os enormes desafios da sociedade atual.
Assim, e de acordo com o que anteriormente foi descrito, os Domínios escolhidos
foram os seguintes:
- 1.º Grupo: Direitos Humanos, Igualdade de Género, Desenvolvimento
Sustentável, Educação Ambiental, Interculturalidade, Saúde;
- 2.º Grupo: Media (Literacia Digital – Cidadania Digital); Instituições e
participação democrática; e Literacia financeira e Educação para o consumo;
- 3.º Grupo: Bem estar animal.
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Em relação ao 1.º, 2.º e 3.º Grupos foram assim escolhidos os seguintes
Domínios/Temas/Subtemas (1.º Grupo, todos os Domínios devem ser trabalhados no
biénio, escolhendo os Temas e Subtemas que melhor entenderem):

1.º Grupo

Domínios

Temas

Direitos Humanos

- Educar para os Direitos Direitos da Criança
Humanos
Os Direitos Humanos
Educação para os Direitos
Humanos e Deveres Cívicos
Educar
para
a Género na ... História,
igualdade de género
Literatura, ciência, Desporto,
Arte, ...
- Género e Cidadania
Violência Doméstica
Violência no Namoro
- Sustentabilidade, Ética Direitos e deveres como
e Cidadania
respeitadores
face
ao
ambiente
Comportamentos corretos
em relação ao ambiente
- Alterações climáticas
Compreender o impacto das
alterações climáticas
Necessidade de adotar
comportamentos que visem
a adaptação e mitigação
face às alterações climáticas
- Pobreza e
Desigualdades, Pobreza e
Desigualdades
exclusão social

Igualdade de Género

Educação Ambiental

Desenvolvimento Sustentável

- Cidadania Global
Interculturalidade

- Diversidade Cultural

Saúde

- Atividade Física
- Saúde Mental
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2.º e 3.º Grupos (2.º e 3.º Grupos, pode escolher-se e distribuir pelo biénio
os Domínios que os professores considerarem relevantes. No final do biénio todos
deverão ter sido trabalhados, com principal incidência nas Instituições Democráticas):

Domínios

Temas

Instituições e
- Organização interna da
participação democrática Escola
- Democracia/Eleições/Voto
- Desafios Europeus da
Atualidade – Mundo em
mudança
- Portugal na União Europeia

Literacia digital

Literacia financeira e
Educação para o
consumo

Bem estar animal

Subtemas

Documentos orientadores do
AESO – Projeto Educativo, RI,
Organização da escola,
Assembleias,...
Tratado da União Europeia
Governança democrática
Constituição
Órgãos de soberania
portuguesa
- Cidadania digital
Proteção de dados Direitos
Digitais (Carta Portuguesa de
Direitos Humanos na Era Digital)
As redes digitais
Direitos de autor digital
- As Famílias, a gestão Sociedade de consumo
financeira e o consumo
Consumo e produção
- Direitos e Deveres do sustentável
Consumidor
Direitos dos consumidores
- Consumo Sustentável
Despesas/rendimento
- Consumo no Digital
-Direitos de autor no mundo Poupança/crédito/investimento
Riscos no consumo digital
digital
- Anticorrupção
- Bem estar animal – uma Animais e saúde pública
As 5 liberdades
responsabilidade de todos
Ética animal
- Animais e sociedade
Deveres do cuidador/detentor
dos animais

Página 10 de 32

Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas –
2021/2023

B. Organização da disciplina no AESO (2021/2023)
A disciplina está inserida no departamento de Ciências Sociais e Humanas, mas
tem uma representante que vai ao Conselho Pedagógico e que é auxiliada por uma
equipa de professores representantes de cada ciclo. No AESO a disciplina é lecionada por
professores de várias áreas disciplinares e será implementada durante o biénio de
2021/2023, no entanto, houve a preocupação de maioritariamente serem escolhidos
docentes do referido departamento.
Durante os anos letivos anteriores vários foram os desafios que a disciplina
enfrentou (os domínios serem muitos, não haver desenvolvimento/interiorização dos
mesmos, ...). Uma das principais razões para termos optado por a Estratégia ser para o
biénio, relaciona-se que para além do pouco tempo que a disciplina tem para tratar de
domínios mais complexos, como por exemplo “As Estruturas Democráticas”, haver uma
melhor consolidação dos mesmos. É necessário relembrar que todos os domínios são
interrelacionáveis e os temas estão articulados entre si e, por isso, são passíveis de serem
trabalhados separadamente ou em conjunto (depende da turma e das estratégias que
cada professor de Cidadania e o CT considerarem fazer sentido).
A disciplina no 1.º Ciclo irá funcionar de uma forma transversal (tal como é
emanado pela “Estratégia Nacional para a Educação da Cidadania e Desenvolvimento”);
e nos 2.º e 3.º ciclos terá uma duração de 45 minutos semanais, anualmente.
A par ainda da vivência de um contexto pandémico, e em parceria também com
o projeto PADDE, os trabalhos e projetos apresentados, deverão privilegiar as
plataformas digitais.
Os principais objetivos orientadores para este biénio são:
•

Desenvolver princípios de cidadania assente em valores democráticos e de
defesa dos direitos humanos e cívicos;

•

Praticar uma cidadania ativa, participativa e inclusiva;

•

Incutir o respeito consciente por todos os seres;

•

Privilegiar a igualdade, a diversidade, a integração, a inclusão, e a valorização de
conceitos de cidadania democrática, holística, ética e colaborativa;
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•

Dar a conhecer os princípios cívicos universais como a fraternidade, a
solidariedade e a liberdade;

•

Promover a defesa de valores como a liberdade, a justiça, a integridade, a
confiança e o respeito por si e pelo outro;

•

Capacitar a comunidade de uma Literacia de Cidadania Digital;

•

Melhorar a capacitação, cooperação e o envolvimento;

•

Valorizar a diversidade cultural e ambiental;

•

Incutir o termo "Governança escolar democrática" (termo designado pelo
Conselho Europeu, desde o princípio do século XXI e, cada vez mais
defendido – consiste em que as ideias dos alunos sejam consideradas pelas
estruturas de decisão escolares);

•

Realizar, conceber e organizar projetos/trabalhos vários, com o objetivo de
desenvolver as competências previstas no “Perfil dos Alunos à saída da
escolaridade obrigatória”;

•

Desenvolver nos alunos a necessidade de auto e heteroavaliar corretamente.

Atividades para as primeiras semanas
de aulas (1º mês)

Literacia Digital – Cidadania Digital
Proteção de dados

- Apresentação dos alunos e da professora de
CD
- Explicar o material a ser usado: ficha de
sumários (com incorporação de uma
autoavaliação semanal), portefólio digital, ...
- Dar a conhecer a Estratégia de uma forma
simplificada
- Ouvir algumas sugestões dos alunos para
tratar destes domínios
- Explicar resumidamente a avaliação da
disciplina
- Discutir a importância da disciplina e quais os
principais domínios a desenvolver
- Explicar a importância da escolha do Cidadão+
(ver perfil na Estratégia)
-Eleger o Cidadão+
- Relembrar como se entram nas várias
plataformas da escola
- Exercitar a escrita formal de um email
- Explicar como se deve guardar um documento
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C. Algumas atividades/projetos a desenvolver ao longo do ano
Ao longo do biénio, à semelhança dos anos anteriores, serão realizadas
determinadas atividades que envolverão toda a comunidade, mas adaptadas ao
contexto pandémico. Para tal, será usada essencialmente a página da escola, a
plataforma do Agrupamento ou outros meios digitais passíveis de serem utilizados.
De forma a desenvolver mais especificamente o que ficou definido na presente
Estratégia, a equipa responsável pela disciplina, propõe desenvolver as seguintes
atividades:

Atividades
“Ouvir e Ver,
Sentir
e
Ser…”
Debates,
palestras,
ações
de
sensibilização

Debates, palestras, ações de sensibilização com várias instituições
convidadas

Ao longo do biénio

- Sessão para as Assistentes Operacionais – Bullying na Escola

A definir

2.º semestre de
- Sessão de sensibilização sobre os grupos extremistas infiltrados na 2022
Internet
2.º semestre de
- Sessão se sensibilização com uma refugiada, originária da Síria
2022

- Sessões para pais e EE do 1.º, 2.º e 3.º ciclos – Redes Sociais e Virtuais A definir
Exposições
Trabalhos realizados pelos alunos sobre as várias temáticas que serão Ao longo do biénio
várias
apresentadas na plataforma do Agrupamento ou outras
Hoje é dia de Alertar para um dia comemorativo relativo àquela data / Trabalho Ao longo do biénio
...
colaborativo
“Indo
ao Promover as relações interpessoais, através de atividades
encontro do colaborativas como:
Outro…”
fevereiro de 2022
Sessões de - Cart@ dos Afetos (PES)
e de 2023
expressão e
Semear
Leituras
Colher
Cid@dãos
(BE)
Ao longo do biénio
partilha
“Nós e a - Projeto de Turma
Ao longo do biénio
Escola”
- Orçamento participativo
- Prémio Gandhi
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- Parlamento Jovem

Ao longo do biénio

-Desafios SeguraNet
- Concursos "Todos contam" e “Projeto Anticorrupção”

2022/2023 (?)

- EcoEscolas

Ao longo do biénio

outubro de 2021
- Diz ao NÃO ao Bullying (em parceria com o SPO)
“Nós e o Promover relações interpessoais entre alunos e pessoas inseridas em Ao longo do biénio
Outro…”
instituições ou pessoas necessitadas. Recolha de alimentos ou outros
bens para instituições da comunidade local ou famílias inseridas no
AESO
Fórum “Dar - Cid@dão+ (O perfil destes alunos deverá consciente dos seus deveres Ao longo do biénio
Voz...”
– de partilha, valores democráticos e de cidadania ativa e plena,
Governança
defensor dos direitos humanos, dos valores democráticos e cívicos, ter
Escolar
espírito crítico e saber trabalhar em grupo)
Democrática
- Assemblei@+ (2 reuniões por semestre)

Gratificação
“SER+”

- Clube+ (caso exista adesão dos alunos)
- Atribuir uma gratificação, no final do ano, ao aluno que reúna os
requisitos cívicos e por se envolver em projetos/trabalhos e pela sua
dimensão humana

2022/2023
Final de cada ano
do biénio

- Perfil definido posteriormente, assim como os elementos que irão
analisar a candidatura

D. Articulações e parcerias para promover a “Estratégia de Educação
para a Cidadania e Desenvolvimento no AESO 2021/2023”

Mais uma vez e, ao longo deste ano biénio, tentar-se-á desenvolver articulações
com os vários Departamentos, Biblioteca Escolar, PES, SPO; e parcerias com várias
instituições externas que poderão ser facilitadoras no desenvolvimento da Estratégia.
Poderão surgir outras parcerias que ainda não estejam contempladas na Estratégia.
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ARTICULAÇÕES / PARCERIAS
DEPARTAMENTOS DO AESO
BIBLIOTECA ESCOLAR
PROJETOS DO AESO
PES
PADDE
SPO/EDUCAÇÃO ESPECIAL
TUTORIAS
CLUBES
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS
AMNISTIA INTERNACIONAL
PSP DE ODIVELAS

E. A avaliação das Aprendizagens dos Alunos

Os alunos serão avaliados, de acordo, com os Critérios Gerais e Específicos da
disciplina, devidamente aprovados em Conselho Pedagógico.

F. A avaliação da “Estratégia de Educação para a Cidadania e
Desenvolvimento no AESO 2021-2023”
Ao longo do biénio a Estratégia irá sendo monitorizada, através da seguinte
forma:
Professores:
- Questionário - 1.º momento – janeiro (de cada ano)
- Questionário - 2.º momento - maio (de cada ano)
Alunos:
- Auto e heteroavaliação dos alunos
- Cid@dão+
- Assemblei@+
- Clube+ (caso seja criado)
No final do ano letivo será realizado um relatório que contemplará o balanço e a
avaliação intermédia da referida disciplina, como sempre foi feito em anos anteriores.
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B
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I
G
H
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1.º Grupo
Domínios

Direitos
Humanos

“A educação para
os direitos humanos
é a chave para lutar
contra as causas
profundas de
injustiça em todo o
mundo. Quanto
mais as pessoas
sabem sobre seus
direitos, e os
direitos do outro na
sociedade, melhor
preparadas estão
para protegê-los.”

Temas

Subtema

CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES
E ATITUDES

ESTRATÉGIAS DE
ENSINO
ORIENTADAS PARA
O PERFIL

DESCRITORES
DO PERFIL A
ALCANÇAR

PréEscol
ar

1º
Cicl
o

5.º
e
6.º
Ano

7.º/
8.º/9.º
Ano

Calendariza
ção

-Educar para
os Direitos
Humanos

- Educar
sobre, através
e para os
Direitos
Humanos

- Tomar conhecimento da
Declaração dos Direitos
Humanos

Promover estratégias
que
envolvem
a
aquisição
de
conhecimento,
informação e outros
saberes, que podem ser:
- Leitura da Declaração
Universal dos Direitos do
Homem
- Leitura da Convenção
dos Direitos da Criança
-Leitura do Regulamento
Interno da Escola
- Sessão com a PSP e
CMO

Conhecedor/sabedor
/culto/Informado
(A, B, G, I, J)

X

X

X

X

Ao longo
do biénio

- Os Diretos da
Criança

- Identificar os Direitos
Humanos
- Identificar os Direitos da
Criança
- Conhecer conceitos-chave,
como: liberdade, justiça,
igualdade,
dignidade
humana, não discriminação,
democracia, universalidade,
direitos, responsabilidades,
interdependência
e
solidariedade
- Compreender a relação
entre direitos e deveres
- Respeitar os Direitos
Humanos e as diferentes
liberdades
- Incutir um sentido de
respeito próprio e pelo
outro
- Desenvolver competências
e capacidades para defender
os Direitos Humanos

Salil Shetty, SecretárioGeral da Amnistia
Internacional

Educação
para
os

- Conhecer alguns Diretos e
Deveres Cívicos

Promover estratégias
que
envolvam
a
criatividade:
Realização
das
atividades diversas do
documento Compass
- Desenvolvimento de
atividades sugeridas pela
Amnistia Internacional
Promover estratégias
que desenvolvam o
pensamento crítico e
analítico dos alunos:
- Comemoração de
algumas datas
importantes ligadas aos
Direitos Humanos

Criativo
(A, C, D, J)

Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas – 2021/2023
Direitos
Cívicos

- Visualização de alguns
vídeos e/ou filmes
- Audição de trechos
musicais
- Participação em
debates orais/discussão
de conceitos
Análise
de
textos/Documentos
Promover estratégias
que envolvam o aluno:
- Realização pesquisas
autonomamente, como
Nelson
Mandela,
Aristides
de
Sousa
Mendes, ...
- Recolha de informação
- Elaboração de cartazes
- Divulgação dos Direitos
Divulgação
e
participação
na
da
atividade “Maratona de
Cartas”
- Participar no Prémio
“Gandhi”
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Crítico/Analítico
(A, B, C, G)

Indagador/Investigad
or
(C, D, F, H, I)
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Domínios

Temas

Igualdade
Género

de - Educar

“A igualdade de
género é mais do
que um objetivo em
si. É uma précondição para
enfrentar o desafio
de reduzir a
pobreza, promover
o desenvolvimento
sustentável e
construir uma boa
governança.”
Kofi Anan

para a
igualdade de
género

- Género e
Cidadania

Subtema

- Género na ...
História,
Literatura,
ciência,
Desporto,
Arte, ...

- Violência
Doméstica

- Violência no
Namoro

CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES
E ATITUDES

ESTRATÉGIAS
DE
ENSINO
ORIENTADAS PARA
O PERFIL

DESCRITORES
DO PERFIL A
ALCANÇAR

PréEscol
ar

1.º
Cicl
o

5.º
e
6.º
Ano

7.º/
8.º/9.º
Ano

Calendariza
ção

- Partilhar experiências e
contextos

Promover estratégias
que desenvolvam o
pensamento crítico e
analítico dos alunos:
- Visualização de alguns
vídeos e/ou filmes
- Navegação e realização
de atividades no site
InternetSegura.pt
e
apavparajovens.pt

Crítico/Analítico
(A, B, C, G)

X

X

X

X

Ao longo
do biénio

- Mobilizar e formar jovens
ativistas pelos direitos
humanos

Promover estratégias
que induzam o aluno
aceitar e argumentar
pontos
de
vista
diferentes:
-Debates
- Sessões da PSP
Promover estratégias
que induzam o aluno a
posicionar-se perante
situações
problemáticas/dilemáti
cas de ajuda a outros e
de proteção de si:
-Realização de atividades
diversas descritas nos
“Guias Para a Igualdade
de Género do 1.º, 2.º e
3.º ciclos
- Atividade relacionada
com a campanha Laço
Azul – abril
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Respeitador pela
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

Cuidador de si e de
outro
(B, E, F, G)
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-Participar nas atividades
promovidas pelo PES
- Sessões da PSP
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Domínios

Temas

Subtema

CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES
E ATITUDES

ESTRATÉGIAS
DE
ENSINO
ORIENTADAS PARA
O PERFIL

DESCRITORES
DO PERFIL A
ALCANÇAR

PréEscol
ar

1.º
Cicl
o

5.º
e
6.º
Ano

7.º/ 8.º/9.º
Ano

Calen
dariza
ção

Educação
Ambiental

Sustentabili
dade, Ética e
Cidadania

Direitos
e
deveres como
respeitadores
face
ao
ambiente

- Mobilizar e formar jovens
ativistas pelos direitos
ambientais

Participar
nas
atividades
promovida
pelo projeto EcoEscolas
(DCNM)

Crítico/Analítico
(A, B, C, G)

X

X

X

X

Ao
longo
do
biéni
o

X

X

X

X

Ao
longo
do
biéni
o

“Defende a ideia de
sermos cidadãos do
planeta de nos
importarmos com
todo e qualquer ser
vivo e com o presente
e futuro da
Terra. E que todos os
povos da Terra são
irmãos e
compartilham a
responsabilidade de
preservar e melhorar
o mundo em que
vivemos.”
Preâmbulo da Carta
da
Terra
para
Crianças

Comportamen
tos corretos
em relação ao
ambiente
- Alterações
climáticas

Amadou Hampatê Bâ

- Realização de projetos
de turma
Participação
em
atividades promovidas
pelo clube da Terra

Compreender
o impacto das
alterações
climáticas

Conhecedor/sabedor
/culto/Informado
(A, B, G, I, J)

Necessidade
de adotar
comportamen
tos que visem
a adaptação e
mitigação face
às alterações
climáticas

Desenvolvimen - Pobreza e
Desigualdad
to Sustentável es
“Conseguimos
chegar a um
objetivo comum
percorrendo
caminhos
diferentes.”

- Conhecer a “Carta da Terra
para Crianças”

- Cidadania
Global

Desigualdades
, Pobreza e
exclusão
social
-A
comunidade
planetária

- Compreender a relação
entre direitos, deveres e
responsabilidades e a sua
articulação com os
princípios fundamentais dos
direitos humanos
- Sensibilizar para a
importância dos 17
Objetivos de

Promover
estratégias
que criem oportunidades
para o aluno e que
impliquem ações de
comunicação
- Dar a conhecer os 17
Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável
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Participativo/colabor
ador
(B, C, D, E, F)

Comunicador
(A, B, D, E, H)
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Desenvolvimento
Sustentável

-Apresentação
de
pequenos trabalhos em
grupo/pares
Participar
em
atividades promovidas
pelo Clube Terra ou
outros
- Participar em atividade
do EcoEscolas
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Domínios

Temas

Subtema

CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES
E ATITUDES

ESTRATÉGIAS
DE
ENSINO
ORIENTADAS PARA
O PERFIL

DESCRITORES
DO PERFIL A
ALCANÇAR

PréEscol
ar

1.º
Cicl
o

5.º
e
6.º
Ano

7.º/ 8.º/9.º
Ano

Calen
dariza
ção

Interculturalid
ade

Diversidade
Cultural

- Integração e
Inclusão
Cultural

- Sensibilizar para os
princípios de outras
culturas/religiões/etnias
presentes na sociedade e no
AESO

Promover estratégias
que induzam o aluno
aceitar e argumentar
pontos
de
vista
diferentes:
- Desenvolver atividades
em parceria com o
projeto “Ao encontro de
Tod@s”
-Debates
- Projetos de turma
- Assistir à palestra com
uma refugiada oriunda
da Síria

Cuidador de si e de
outro
(B, E, F, G)

X

X

X

X

Ao
longo
do
biéni
o

X

X

X

X

Ao
longo
do
biéni
o

“Neste mundo não
existe uma verdade
universal .Uma
mesma verdade
pode apresentar
diferentes
fisionomias. Tudo
depende das nossas
decifrações, através
dos nossos prismas
intelectuais ,
filosóficos, culturais
e religiosos.”
Dalai Lama

Saúde
“Quem olha para
fora, sonha; quem
olha para dentro,
acorda.”
Carl Jung

- Atividade
- Física
- Saúde
Mental

- Regras de
higienização
ou/e...
Comportamen
tos a adotar
durante a
pandemia
ou/e ...
- Ansiedade

- Promover hábitos de vida
saudável
- Sensibilizar os
alunos/famílias para as
regras de higienização e dos
comportamentos
adequados a ter durante
uma pandemia

Respeitador pela
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

Promover estratégias
que induzam o aluno
aceitar e argumentar
pontos
de
vista
diferentes:
-Debates
- Projetos de turma

Cuidador de si e de
outro
(B, E, F, G)

Promover estratégias
que induzam o aluno a
posicionar-se perante
situações problemáticas
de ajuda a outros e de
proteção de si:
Participar
em
atividades desenvolvidas
em parceria com o PES

Respeitador pela
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)
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- Promover estratégias
que envolvam o aluno:
- Desenvolver em sala de
aula atividades/técnicas
que desenvolvam a
concentração e
relaxamento.
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2.º e 3.º Grupos
Domínios

Instituições e
participação
democrática
‘’Não perguntes o
que a tua pátria
pode fazer por ti.
Pergunta o que tu
podes fazer por
ela.”
Kennedy

Temas

Subtema

CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES
E ATITUDES

DESCRITORES
DO PERFIL A
ALCANÇAR

PréEscol
ar

1.º
Cicl
o
Ano

5.º
e
6.º
Ano

7.º/ 8.º/9.º
Ano

Calendariz
ação

Organização
interna da
Escola
Democracia/
Eleições/Vot
o
- Desafios
Europeus da
Atualidade –
Mundo em
mudança

ESTRATÉGIAS DE
ENSINO
ORIENTADAS PARA
O PERFIL

Documentos
orientadores
do AESO –
Projeto
Educativo, RI,
Organização
da escola,
Assembleias,..

- Conhecer os principais
órgãos de soberania
- Reconhecer a importância
da Constituição
- Formas e sistemas
diferenciados de
governação
- Entender a importância de
um Estado de Direito e
Democrático
- Desenvolver princípios de
cidadania assente em
valores democráticos e de
defesa dos direitos humanos
e cívicos
- Conhecer a organização da
União Europeia

Promover
estratégias
que desenvolvam o
pensamento crítico e
analítico dos alunos:
- Visualização de alguns
vídeos
e/ou
filmes/debates

Respeitador pela
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

X

X

X

X

Ao longo
do biénio

- Sessão com o jornalista
que contactou com um
grupo extremista (9.º
ano)

Participativo/colabor
ador
(B, C, D, E, F)

- Praticar uma cidadania
ativa, participativa e
inclusiva- Incutir o respeito
consciente por todos os
seres

- Promover estratégias
que envolvam o aluno:
- Participar nas eleições
do
delegado
e
subdelegado, Cid@dão+,
Embaixadores da Saúde e
Mentores Digitais

- Portugal na
União
Europeia

- Tratado da
União
Europeia
- Governança
escolar
democrática
- Constituição
- Órgãos de
soberania
portuguesa

- Privilegiar a igualdade, a
diversidade, a integração, a
inclusão, e a valorização de
conceitos de cidadania
democrática, holística, ética
e colaborativa

- Sessão promovida pela
CMO “ParticipAtiva –
Cidadania Democrática”
(9.º ano)

- Realizar atividades
promovidas
pelo
ToolKids (Centro Jacques
Delors)
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X

X
Cuidador de si e de
outro
(B, E, F, G)
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- Dar a conhecer os
princípios cívicos universais
como a fraternidade, a
solidariedade e a liberdade
- Reconhecer os principais
desafios da política
internacional

- Participar no orçamento
Participativo (3.º Ciclo)
- Participar na
Assembleia+
- Participar na atividadeSemear Leituras - Colher
Cid@dãos (BE)

- Desenvolver

projetos/trabalhos que
incutam os principais
dias de defesa de um
estado democrático
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Crítico/Analítico
(A, B, C, G)
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Domínios

Literacia
Digital

“A tecnologia é
uma ferramenta.
Para fazer com
que as crianças
trabalharem
juntas e motiválas, o professor é
o mais
importante.”
Bill Gates

Temas

- Cidadania
Digital

Subtema

CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES
E ATITUDES

ESTRATÉGIAS DE
ENSINO ORIENTADAS
PARA O PERFIL

DESCRITORES
DO PERFIL A
ALCANÇAR

PréEscol
ar

1.º
Ciclo

Situações de
comunicação
- Proteção de
dados

- Entender o que é
comunicar digitalmente
(como enviar um email)
- Conhecer plataformas
digitais
- Refletir sobre os usos
da Internet, dos
telemóveis
e dos videojogos
- Identificar as principais
características da
Internet
- Identificar as vantagens
e os inconvenientes das
plataformas digitais
- Conhecer as principais
redes sociais digitais
- Entender quais são as
suas vantagens e os seus
Inconvenientes

Promover estratégias que
desenvolvam o pensamento
crítico e analítico dos alunos:
- Visualização de alguns
vídeos
e/ou
filmes
publicitários
- Realização atividades do
“Referencial para os Media”

Crítico/Analítico
(A, B, C, G)

X

X

- Direitos Digitais
(Carta Portuguesa
de
Direitos
Humanos na Era
Digital)
- As redes digitais
- Direitos de autor
digital

- Participação na atividade
promovida pela Biblioteca
Escolar “Para uma Net
Segura” e pelo PADDE
- Desenvolvimento de
projetos de turma/grupo
Promover estratégias que
criem oportunidades para o
aluno e que impliquem
ações de comunicação
- Divulgação dos trabalhos
realizados pelas turmas
- Sessões desenvolvidas pelo
PES e SPO
- Ações da PSP e pela CMO
“Viagem pelo mundo virtual
(3.º e 4.º anos); “Redes
Sociais e Virtuais” (alunos do
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Responsável/Aut
ónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

Participativo/cola
borador
(B, C, D, E, F)
Comunicador
(A, B, D, E, H)

5.º
e
6.º
Ano
X

7.º/
8.º/9.º
Ano
X

Calendarização

Ao longo do
biénio
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6.º e 8.º anos); “Redes
Sociais e Virtuais “- Pais e EE
de alunos dos 1.º e 2.º ciclos

Domínios

Temas

Subtema

CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES
E ATITUDES

ESTRATÉGIAS DE
ENSINO
ORIENTADAS PARA
O PERFIL
Página 28 de 32

DESCRITORES
DO PERFIL A
ALCANÇAR

PréEscol
ar

1.º
Cicl
o
Ano

5.º
e
6.º
Ano

7.º/ 8.º/9.º
Ano

Calendariz
ação
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Literacia
Financeira
“Investir em
conhecimento
rende sempre os
melhores juros.”
Benjamin Franklin

- As Famílias,
a
gestão
financeira e
o consumo
- Direitos e
Deveres do
Consumidor
- Consumo
Sustentável
- Consumo
no Digital
-Direitos de
autor
no
mundo
digital
Anticorrupçã
o

Domínios

Temas

-Sociedade de
consumo
- Consumo e
produção
sustentável
- Direitos dos
consumidores
Despesas/ren
dimento
Poupança/cré
dito/investime
nto
- Riscos no
consumo
digital

Subtema

- Compreender a diferença
entre supérfluo e bem
necessário
- Estabelecer a diferença
entre necessitar e querer
- Aprender a noção de
despesa e rendimento
- Saber que o euro é a
moeda oficial de Portugal
- Saber a noção de poupar
- Identificar situações que
podem afetar o rendimento
familiar
- Saber tomar decisões
assertivas no consumo de
bens
- Compreender a noção
histórica da moeda

Promover
estratégias
que desenvolvam o
pensamento crítico e
analítico dos alunos:
- Visualização de alguns
vídeos
e/ou
filmes/debates

CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES
E ATITUDES

ESTRATÉGIAS DE
ENSINO
ORIENTADAS PARA
O PERFIL

- Promover estratégias
que envolvam o aluno:
Participar
nas
atividades do Referencial
- Participar na no
concurso Todos Contam
e
no
Projeto
Anticorrupção
Participar
nos
quizz/atividades
do
Museu do Dinheiro
- Dar a conhecer o Museu
do Dinheiro
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Respeitador pela
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

X

X

X

X

Ao longo
do biénio

PréEscol
ar

1.º
Cicl
o
Ano

5.º
e
6.º
Ano

7.º/ 8.º/9.º
Ano

Calendariz
ação

Participativo/colabor
ador
(B, C, D, E, F)
Responsável/Autóno
mo
(C, D, E, F, G, I, J)
Crítico/Analítico
(A, B, C, G)

DESCRITORES
DO PERFIL A
ALCANÇAR
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Bem Estar
Animal
“Sempre que te
sentires ansioso,
procura estar com
animais”

- Bem estar - Animais e
animal
–
uma
responsabili
dade
de
todos

Dalai Lama

- Animais e
sociedade

saúde pública
- As 5
liberdades
- Deveres do
cuidador/dete
ntor dos
animais

- Conhecer práticas de
higiene e de saúde dos
animais
- Compreender o conceito
de bem-estar dos animais
de companhia.
- Reconhecer em que
consiste ser um animal de
companhia
- Reconhecer os requisitos
para a aquisição, para
adoção e para a detenção
de animais de companhia.
- Identificar as
responsabilidades dos
detentores de animais de
companhia

Promover
estratégias
que desenvolvam o
pensamento crítico e
analítico dos alunos:
- Visualização de alguns
vídeos
e/ou
filmes/debates

Respeitador pela
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

- Promover estratégias
que envolvam o aluno:
- Participar na sessão da
PSP

Cuidador de si e de
outro
(B, E, F, G)

- Projetos de Turma
- Realizar sessões de
solidariedade

- Debater o conceito de
maus tratos a animais de
companhia.
- Conhecer as
responsabilidades do
detentor na condução e
acompanhamento dos
animais de companhia em
espaços públicos
- Compreender o impacto
da produção animal para a
sociedade
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Crítico/Analítico
(A, B, C, G)

X

X

X

X

Ao longo
do biénio

