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1. ENQUADRAMENTO  

 
Tal como referido na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória constitui-se como um referencial para o desenvolvimento curricular  em cada 

escola, na tentativa de responder aos desafios sociais e económicos do mundo atual, alinhados com o 

desenvolvimento de competências do século XXI. Questões relacionadas com a sustentabilidade, a 

interculturalidade, a igualdade, a identidade, a participação na vida democrática, a inovação e a criatividade 

estão na ordem do dia, cabendo à Escola criar o ambiente propício à aprendizagem, ao desenvolvimento de 

competências e à mobilização de múltiplas literacias. 

Neste contexto, e de acordo com o Dec. Lei 55-2018, artigo 15º - ponto 2 em que “cabe a cada escola 

aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania”, surge a Estratégia de Educação para a Cidadania 

deste Agrupamento de Escolas que, em articulação com as Tecnologias de Informação e Comunicação, se 

constituirá como um espaço de integração curricular. 

 

2. JUSTIFICAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DO DOMÍNIO DE AUTONOMIA CURRICULAR (DAC) DE 
CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA (CDT) 

 

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento faz parte das componentes do currículo nacional e é 

desenvolvida nas escolas segundo abordagens complementares: natureza transdisciplinar no 1.º ciclo do 

ensino básico, como disciplina autónoma no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e componente do currículo 

desenvolvida transversalmente com o contributo de todas as disciplinas e componentes de formação no 

ensino secundário. Integra as matrizes curriculares do ensino básico e secundário de acordo com os 

normativos em vigor. 

Na componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento, propõem-se que os alunos realizem 

aprendizagens através da participação plural e responsável de todas e todos na construção de si como 

cidadãs/ãos e participando conscientemente na construção de sociedades mais justas e inclusivas, no quadro 

da democracia, do respeito pela diversidade e da defesa dos Direitos Humanos. A área da Cidadania e 

Desenvolvimento assume-se, assim, como um espaço curricular privilegiado para o desenvolvimento de 

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

no relacionamento social e intercultural. 

A disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação pretende promover, numa perspetiva transversal 

e pelo desenvolvimento de quatro áreas – i) segurança, responsabilidade e respeito em
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ambientes digitais; ii) investigar e pesquisar; iii) colaborar e comunicar; iv) criar e inovar - a capacidade  de os 

alunos participarem de forma mais esclarecida e adequada em diversos contextos, desenvolvendo uma 

conduta crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais, apelando 

sistematicamente ao desenvolvimento do sentido comunitário e de cidadania interventiva. Pretende-se 

ainda que cada aluno se aproprie de métodos de trabalho, de pesquisa e de investigação com a utilização das 

tecnologias, desenvolvendo competências de seleção e análise crítica da informação no contexto de 

atividades investigativas, tornando-se um cidadão “munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar 

e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões 

fundamentadas no seu dia a dia. Tal como a área da Cidadania e Desenvolvimento também assume uma 

natureza transdisciplinar no 1.º ciclo do ensino básico e é uma disciplina autónoma no 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico. 

 

Assim, à luz da sua autonomia e flexibilidade curricular, no Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, as 

disciplinas “Cidadania e Desenvolvimento” e “Tecnologia Informação e Comunicação” constituirão um 

Domínio de Autonomia Curricular anual, denominado “Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologia” (CDT), 

no 1.º ciclo assumindo a sua natureza transdisciplinar e nos restantes ciclos, como disciplina anual. 

A disciplina “Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologia” tem como finalidade o desenvolvimento, ao longo 

do ano letivo, da Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento, recorrendo às TIC para a 

pesquisa, a organização de dados e a comunicação inerentes às temáticas e projetos em realização, numa 

perspetiva de conhecer, refletir, debater e partilhar informação, ideias e propostas que apoiem uma ação 

cidadã. As aprendizagens essenciais referentes à disciplina TIC1 serão concretizadas pelo uso das ferramentas 

tecnológicas e pela reflexão sobre a sua relevância, eficiência e eficácia como recursos promotores da 

cidadania. 

Trata-se de uma área ou disciplina capaz de se constituir como núcleo de desenvolvimento e de integração 

da cidadania face ao projeto curricular da turma e do ano de escolaridade e de concretização dos princípios, 

valores e metas do Projeto Educativo do Agrupamento. 

Este DAC constitui-se como um núcleo de desenvolvimento dos projetos, das atividades e dos debates sobre 

cidadania no AEFS. 

 
 
 
 
 
 
 

1 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/5_tic.pdf 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/5_tic.pdf
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3. ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NO AGRUPAMENTO (EECA) 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 
Considerando que a Educação para a Cidadania é uma missão de todo o Agrupamento, pressupõe-se que: 

• Está integrada no currículo, nas atividades letivas e não letivas, nas práticas diárias da vida escolar 

e sua articulação com a comunidade. 

• Assenta em práticas educativas que promovem a inclusão. 

• Envolve alunos e alunas em metodologias ativas e oferece oportunidades de desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais. 

• Está integrada em práticas da escola que envolvem toda a comunidade escolar. 

• Envolve o trabalho em parceria com as famílias e as comunidades. 

• Assenta em práticas que visam contribuir para o desenvolvimento de competências capazes de 

preparar os jovens para as exigências do século XXI, em sintonia com o estabelecido no Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

• Suporta-se no debate e na pesquisa sobre temas da atualidade, do interesse dos alunos, que 

permitam a compreensão dos princípios e dos valores expressos no PEA, recorrendo às TIC como veículo de 

expressão da cidadania. 

Na abordagem da educação para a cidadania propõe-se que se atenda aos três eixos que foram 

recomendados, em 2008, pelo Documento do Fórum Educação para a cidadania: 

• Atitude cívica individual: identidade cidadã, autonomia individual, direitos humanos; 

• Relacionamento interpessoal: comunicação diversificada com públicos diferenciados; 

• Relacionamento social e intercultural: democracia, desenvolvimento sustentável, globalização e 

interdependência, paz e gestão de conflitos. 

Os diferentes domínios da Educação para a Cidadania estão organizados em três grupos com implicações 

diferenciadas: o primeiro, obrigatório para todos os níveis, por serem áreas transversais e longitudinais, o 

segundo, pelo menos em dois ciclos do ensino básico, o terceiro com aplicação opcional em qualquer ano de 

escolaridade. 

 
1º GRUPO 

• Direitos Humanos - civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade); 

• Igualdade de Género; 

• Interculturalidade - diversidade cultural religiosa; 
• Desenvolvimento Sustentável; 

• Educação Ambiental; 

• Saúde - promoção da saúde, saúde pública, alimentação, exercício físico. 
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2º GRUPO 

• Sexualidade - diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva; 

• Media; 

• Instituições e participação democrática. 

• Literacia financeira e educação para o consumo; 

• Risco; 

• Segurança rodoviária; 

 
3º GRUPO 

• Empreendedorismo (nas suas vertentes económica e social); 

• Mundo do trabalho; 

• Segurança, Defesa e Paz; 

• Bem-estar animal; 

• Voluntariado; 

• Outras (de acordo com as necessidades de educação para a cidadania diagnosticadas pelo 
Agrupamento e que se enquadrem no conceito de Educação para a Cidadania). 

 
Todos os domínios a trabalhar na Cidadania e Desenvolvimento devem ser vistos como intercomunicantes, 

tendo em conta uma visão holística da pessoa. 

A abordagem dos diferentes domínios deverá privilegiar o contributo de cada um deles para o 

desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de competência do Perfil dos Alunos à saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema concetual 
do Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória 
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QUADRO I - Priorização dos domínios da Educação para a Cidadania a trabalhar em CD@T 

 
Domínios a desenvolver 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB 

 
 
 
 

1.º 

grupo 
(obrigatór

io em 

todos os 

ciclos) 

Direitos humanos    

Igualdade de género    

Interculturalidade    

Desenvolvimento sustentável    

Educação ambiental    

Saúde    

 
 
 

2.º 

grupo 
(obrigatór

io em dois 

dos ciclos) 

Sexualidade    

Média    

Instituições e participação democrática    

Literacia financeira e educação para o consumo    

Risco    

Segurança rodoviária    

 
 
 
 
 

3.º 

grupo 
(opcional) 

Empreendedorismo    

Mundo do trabalho    

Bem-estar animal    

Segurança, Defesa e Paz    

Voluntariado    

 
Outros 
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Domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar em cada nível e ciclo de educação e ensino 

 
 
 
 
 
 
 

  
1.º Ciclo EB 

2.º Ciclo 
EB 

3.º Ciclo EB 

  1 2 3  4 5 6  7 8 9 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

pa
ra

 

to
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 X X X X 

Igualdade Género X  X  X X   X 

Interculturalidade X X X X X X X X X 

Desenvolvimento 
Sustentável X X X X X X X X X 

Educação Ambiental 
X X X X X   X X 

Saúde X X X X  X   X 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

pa
ra

 d
o

is
 c

ic
lo

s 
d

o
 

en
si

n
o

 b
ás

ic
o

 

Sexualidade X X X   X   X 

Media  X X X X    X 

Instituições e 
Participação 
Democrática 

 X X X X X   X 

Literacia Financeira e 
educação para o 
consumo 

 X X  

 

X  X X 

Risco     X  X  X 

Segurança Rodoviária 
X X   X X X  X 

D
o

m
ín

io
s 

O
p

ci
o

n
ai

s 

Empreendedorismo 
    

    X 

Mundo do Trabalho 
    

    X 

Segurança, Defesa e 
Paz X X X X 

 
X   X 

Bem-estar animal X X X X X X    

Voluntariado     X    X 

Outro          
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4. APRENDIZAGENS ESPERADAS EM CDT: ABORDAGEM CURRICULAR 

O Projeto Educativo do Agrupamento define os princípios e os valores a desenvolver e aprofundar pela 

aprendizagem global - o Humanismo, a Paz, a Reflexão, a Interculturalidade e a Intervenção promotores da 

Cooperação, da Autonomia e da Criação – constituem-se como base promotora da Cidadania e da 

Qualidade. 

 

 
 
Este quadro de intenções permite definir as Metas do Agrupamento, metas centradas na Cidadania e em 

práticas colaborativas, inclusivas e integradoras do conhecimento e do seu uso: 

 
SER UMA ESCOLA DE CIDADANIA 

1.1 na reflexão sobre as dinâmicas da escola e da sociedade 

1.2 na participação na escola e na sociedade 

1.3 no desenvolvimento da interculturalidade 

1.4 na prevenção da saúde 

1.5 na proteção do ambiente 
SER UMA ESCOLA DE QUALIDADE: 

1.6 no que se aprende 

1.7 nos processos colaborativos 

1.8 nos processos de articulação curricular 

1.9 na integração dos processos avaliação na aprendizagem 

1.10 no uso da aprendizagem para a interpretação do mundo 

 
Este quadro centrado na Cidadania e na Qualidade das práticas e dos resultados sustenta a abordagem 

curricular da Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologia, que se faz a três níveis: 

A - Ao nível da cada turma; B – Ao nível de cada ano de escolaridade;  C - Ao nível global da escola 
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Na Educação Pré-escolar e no 1.º ciclo do Ensino Básico: 

Integrada transversalmente no currículo, da responsabilidade do /a docente titular de turma e  decorrente 

da decisão relativamente aos domínios a trabalhar e às competências a desenvolver ao longo do ano, 

definidos em sede de Conselho de Docentes, e enquadrado na Estratégia de Educação para a Cidadania na 

Escola (EECE) e promovendo uma introdução ao uso das TIC como recurso para o acesso à informação e 

promotor da comunicação. 

 
Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico: 

Disciplina autónoma, sob a responsabilidade de um/a docente do conselho de turma e decorrente da 

decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências a desenvolver ao longo do ano, definidos em 

sede de Conselho de Turma e enquadradas na Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola. As 

estratégias que permitem que os alunos realizem as Aprendizagens Essenciais das TIC deverão ser 

planeadas de forma a integrarem as tarefas de pesquisa, organização e comunicação que permitem o 

aprofundamento das temáticas inerentes à Estratégia de Educação para a Cidadania. 

 

Sugere-se que cada ano de escolaridade, sustentando-se na sua equipa educativa, selecione uma temática 

que seja suficientemente abrangente para incluir os vários domínios indicados para cada ciclo, para que a 

estratégia apresente uma perspetiva globalizante, formando a rede das problemáticas da cidadania e 

permitindo as propostas e ações capazes de as atenuar como uma intervenção sustentada nos mesmos 

princípios de humanismo, democracia e igualdade de oportunidades. Esta proposta deve ser adequada às 

características dos alunos da turma e do ano de escolaridade de forma a facilitar a aprendizagem da ação 

cidadã. 

 

Pretende-se uma relação estreita entre os projetos ou atividades do Plano Plurianual pensados a nível do 

agrupamento, do ano e da turma assim como a promoção da participação em todas as fases desses 

projetos e atividades – conceção, desenvolvimento, avaliação e reformulação - dos alunos, dos seus 

encarregados de educação e de elementos da comunidade. 

Refere-se ainda que as aprendizagens na disciplina de Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologia alicerçam-

se no desenvolvimento de competências cognitivas, pessoais, sociais e emocionais,  ancoradas no currículo 

e desenvolvidas num ciclo continuo e em progressão de “reflexão-antecipação- ação”, em que as/os 

alunas/os aprendem através dos desafios da vida real, indo para além da sala de aula e da escola, e 

tomando em consideração as implicações das suas decisões e ações, tanto para o seu futuro individual 

comocoletivo. 
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5. AVALIAÇÃO 

 5.1. Ao nível global da escola 

O agrupamento monitoriza e avalia a implementação da Estratégia de Educação para a Cidadania na 

Escola, definindo a metodologia a aplicar e os indicadores de impacto, nomeadamente na cultura escolar, 

na governança escolar e na realção com a comunidade. A avaliação da EECE está articulada com o 

dispositivo de autoavaliação do Agrupamento e de avaliação externa. 

 5.2. Avaliação das aprendizagens 
A avaliação das aprendizagens e competências na disciplina de Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologia sustentam-

se nos critérios gerais do agrupamento. 

A. Indicadores e descritores para a identificação das aprendizagens essenciais da disciplina: 

A1. Conhecimento e compreensão de conteúdos 

− Identificação dos conteúdos tratados na disciplina 

− Uso dos conteúdos para a realização das tarefas 

− Expansão das aprendizagens essenciais e sua aplicação 

A2. Comunicação das aprendizagens 

− Utilização de diferentes linguagens na comunicação das aprendizagens 

− Interpretação de mensagens em diferentes suportes 

− Utilização diferenciadamente as TIC na comunicação 

B. Indicadores e descritores para a identificação das aprendizagens sobre métodos de trabalho e de 

estudo: 

B1. Pesquisa e organização da informação 

− Seleção de fontes de pesquisa 

− Organização da informação 

− Construção da identidade 

B2. Participação no trabalho de grupo ou na equipa 

− Cooperação no trabalho de grupo ou na equipa 

− Desenvolvimento de processos de mediação 

− Representação do grupo 

C. Indicadores para a identificação do compromisso do aluno para com a aprendizagem:  

C1. Participação nas atividades escolares / de aprendizagem 

− Pontualidade / Cumprimento de prazos 

− Participação nas tarefas de aprendizagem 

− Utilização dos recursos adequados à aprendizagem 
E – Utiliza os recursos mais eficazes nos processos de aprendizagem, justificando-o o seu uso 

C2. Utiliza processos para a Avaliação das Aprendizagens 
− Avaliação do seu trabalho 

− Participação na avaliação do trabalho dos outros 

− Reorientação da sua aprendizagem face aos resultados dos processos de avaliação 

Neste momento inicial do ano letivo e da experimentação da DAC, cada equipa educativa deverá 

selecionar as aprendizagens e as competências por ano de escolaridade de forma a se conseguir 

estabelecer critérios específicos da disciplina pela interpretação do trabalho efetuado para cada ano de 

escolaridade. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

Construir uma Escola de Qualidade 
Ser uma Escola para a Cidadania_   

 

12  

 

Domínios de avaliação Valor (%) Instrumentos de avaliação 

Identificação das aprendizagens 

essenciais 
20 

 

 

- Registos de trabalho de grupo / 

individual. 

- Produção de trabalhos em 

formatos variados: posters, PPT, 

formatos digitais, audiovisuais, 

portefolios, … 

- Exposição de trabalhos produzidos.  

- Questionários orais / escritos. 

- Registos de observação de aula. 

 

- outros… 

 

 
Métodos de trabalho e de estudo 

 
40 

 
Compromisso com a 

aprendizagem 

 
 

40 
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6. ARTICULAÇÃO COM STAKEHOLDERS (Parcerias) 

Para o desenvolvimento da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola prevê-se o estabelecimento 

de parcerias com entidades externas à escola e a articulação com as autarquias locais  e municipais de 

modo a potenciar soluções de complementaridade e convergência capazes de gerar sinergias locais e 

regionais que de forma contextualizada contribuem para o desenvolvimento de experiências reais de 

participação e de vivência da cidadania. 

 
PARCERIAS A PRIVILEGIAR: 

 

Cruz Vermelha Portuguesa, (delegação de Braga). 

UCC Assucena Lopes Teixeira (ACES Cávado). 

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, Braga. 

Civitas, Braga – Associação para a Promoção e Defesa dos Direitos dos Cidadãos. 

Câmara Municipal de Braga. 

Junta de Freguesia de S. Victor 

Junta de Freguesia São Vicente 

Associação “A Bogalha” 

Associação Juvenil Synergia 

Associação Casa do Professor 

Ulmar - Artémis 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. 

Instituto Português do Desporto e Juventude I.P. 

Instituto Confúcio_ UM 

Direção Geral de Viação. 

Transportes Urbanos de Braga. 

Universidade do Minho. 

ONG Instituto das Comunidades Educativas 

ONG HELPO 

CIM do Cávado 
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7. COORDENAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA 

A coordenação da EECE é assegurada por um docente membro do Conselho Pedagógico que: 

a. Constitui o ponto focal da escola com a Equipa Nacional de Educação para a Cidadania, com os 

coordenadores das equipas educativas de ano, para a implementação da estratégia e da 

articulação com os docentes titulares de CDT e com o Diretor Pedagógico. 

 

b. Elabora um relatório anual no qual, entre outros aspetos, inclui a necessidade de formação 

contínua de docentes neste domínio. 
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- Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 2017 

http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf 

 

-Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_o 
riginal.pdf 

 

- Aprendizagens Essenciais 

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais 

 

- Caderno PRESSE, 2.º Ciclo 

http://issuu.com/d.maria2/docs/caderno_presse_2 ciclo?e=0 

 

- Caderno PRESSE, 3.º Ciclo 

http://issuu.com/d.maria2/docs/caderno_presse_3 ciclo ltima_actualiza o_18.02?e=0 
 

 

 

 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/educacao_para_cidadania_linhas_orientadoras_nov2013.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/educacao_para_cidadania_linhas_orientadoras_nov2013.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/educacao_para_cidadania_linhas_orientadoras_nov2013.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/educacao_para_cidadania_linhas_orientadoras_nov2013.pdf
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/55/2018/07/06/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/55/2018/07/06/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/223-a/2018/08/03/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/223-a/2018/08/03/p/dre/pt/html
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_original.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_original.pdf
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais
http://issuu.com/d.maria2/docs/caderno_presse_2__ciclo?e=0
http://issuu.com/d.maria2/docs/caderno_presse_2__ciclo?e=0
http://issuu.com/d.maria2/docs/caderno_presse_3__ciclo___ltima_actualiza__o_18.02?e=0


AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

Construir uma Escola de Qualidade 
Ser uma Escola para a Cidadania_   
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Áreas temáticas, publicados pela DGE: http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas 
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