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«A cidadania é tarefa que não termina. A cidadania não é como um dever de casa, onde faço a 

minha parte, apresento e pronto, acabou. Enquanto seres inacabados que somos, estaremos 

sempre buscando, descobrindo, criando e tomando consciência mais ampla dos direitos. Nunca 

poderemos chegar e entregar a tarefa pronta, pois novos desafios da vida social surgirão, 

demandando novas conquistas e, portanto, mais cidadania.» 

(https://www.pensador.com/autor/direitos_humanos_blog/) 
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INTRODUÇÃO 
A prática da cidadania constitui um processo participado, individual e coletivo, que apela à 

reflexão e à ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. O exercício da 

cidadania implica, por parte de cada indivíduo e daqueles com quem interage, uma tomada de 

consciência, cuja evolução acompanha as dinâmicas de intervenção e transformação social. A 

cidadania traduz-se numa atitude e num comportamento, num modo de estar em sociedade que 

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

democracia e da justiça social.  

Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação 

de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e 

deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e 

criativo.  

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 ou na cidadania.  

Sendo os temas transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer uma 

abordagem transversal, tanto nas áreas disciplinares e disciplinas como em atividades e projetos, 

desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, de acordo com os princípios definidos no 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

91/2013 de 10 de julho. Subjacente a esta conceção educativa, está uma visão 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. 

 A abordagem curricular da educação para a cidadania pode assumir formas diversas, 

consoante as dinâmicas adotadas pelas escolas no âmbito da sua autonomia, nomeadamente 

através do desenvolvimento de projetos e atividades da sua iniciativa, em parceria com as 

famílias e entidades que intervêm neste âmbito, no quadro da relação entre a escola e a 

comunidade. 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 em cada projeto educativo de agrupamento de escola ou escola não 

agrupada. 

O documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, (Despacho n.º 

6478/2017, de 26 de julho), constitui-se como um referencial para o desenvolvimento curricular e 

para o trabalho a realizar em cada escola, respondendo aos desafios sociais e económicos do 

mundo atual, alinhados com o desenvolvimento de competências do século XXI. 

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) integra um conjunto de direitos 

e deveres que devem estar presentes na formação cidadã das crianças e dos jovens portugueses, 

para que no futuro sejam adultos 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, no quadro do sistema educativo, da autonomia das 

escolas e dos documentos curriculares em vigor. 
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Enquadramento 
 

A estratégia de Educação para a cidadania ou “na Cidadania “deve consolidar-se, de modo que as 

crianças e jovens ao longo dos diferentes ciclos experienciem e adquiram competências e 

conhecimentos de cidadania em várias vertentes, designadamente, valores e conceitos de 

cidadania nacional, direitos humanos, igualdade de género, não discriminação, 

interculturalidade, inclusão das pessoas com deficiência, educação para a saúde, educação para 

os direitos sexuais e reprodutivos e educação rodoviária.”  

Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio 

A Estratégia de Educação para a Cidadania integra-se perfeitamente na missão definida no nosso 

Projeto Educativo: 

“A missão do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de S. Brás de Alportel, consiste num 

processo contínuo de formação de cidadãos críticos, responsáveis e empreendedores, dotados 

de competências essenciais para a integração na vida ativa e na comunidade, preparados para 

o sucesso e para contribuírem, com a sua realização pessoal, na construção de uma sociedade 

equitativa e solidária.” 

Assim como na linha vertical agregadora definida para todos os ciclos no PE - o trabalho das atitudes na 

escola e em sala de aula e a capacidade de concentração e responsabilização dos alunos face às 

aprendizagens que devem realizar. 

Os nossos alunos têm no direito à educação e à cultura, em igualdade de oportunidades, uma ferramenta 

essencial para a construção de uma personalidade sólida, global e estruturada, em que o respeito, o 

espírito de tolerância, de compreensão mútua, solidariedade e de responsabilidade sejam orientados 

para o sucesso, para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. 

Atravessando, assim, as seguintes linhas orientadoras do PE: 

 II Formação integral dos alunos 

III Inclusão, equidade e igualdade de oportunidades 

V Envolvimento da família e restante comunidade educativa 
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Operacionalização 
 

Parte I - EECE 
 

 
A Participação Democrática na Escola 

 

Objetivo: Promover e estimular uma maior participação dos jovens e agentes educativos na vida 
e sentido da escola a que pertencem. 

 
1ª fase 

 
Envolver os alunos, representados pelos delegados e subdelegados; os pais, através dos 
representantes dos encarregados de educação; o pessoal docente, através dos D.T. e o pessoal 
não docente, através de assistentes operacionais e/ou técnicas (1 por turma) para, numa cultura 
de participação democrática, se dar início ao nosso Projeto de Educação para a Cidadania  

2ª fase 

Devolução das conclusões retiradas da 1ª fase às turmas para trabalharem e encontrarem 
soluções/sugestões/projetos, selecionando uma das áreas que gostariam de trabalhar/ 
desenvolver. 

3ª fase 

Encontro com todos os elementos descritos na 1ª fase para dar conhecimento/aprovação/ 
procura de outros caminhos para as conclusões/ soluções/sugestões/projetos encontrados ao 
longo do processo, por forma a se conseguir construir em conjunto uma escola melhor. 

Prevê-se que estas sessões possam ocorrer no final do ano letivo ou no início do ano seguinte, 
funcionando simultaneamente como um balanço do que foi feito e como projeto a ser 
desenvolvido no próximo ano letivo, de forma a partilhar com toda a comunidade escolar aquilo 
que constitui a Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento, envolvendo e 
estimulando a participação ativa na mesa. 

Metas: 

Iniciar a construção de uma cultura democrática na escola. 

Conseguir o envolvimento de toda a comunidade. 

Criar um guia de recursos. 

Conseguir colocar em prática pelo menos uma melhoria no agrupamento com a participação de 
toda a comunidade educativa e apoio dos parceiros. 

Criar um dia que seja ao mesmo tempo comemorativo e de participação ativa na escola Escola 
Cidadã. Trazer à escola toda a comunidade e parceiros para, não só, assistirem a uma mostra dos 
projetos desenvolvidos, mas também envolverem-se nos projetos em curso e deixarem a sua 
marca no Mural da Participação. 
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Monitorização: 

Questionário a todos os envolvidos sobre o decurso do(s) projeto(s): 

 . Atividades realizadas:  

. Avaliação dessas atividades; 

 . Dificuldades sentidas; 

 . Pontos fortes; 

 . Sugestões de melhoria. 
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Estratégia 2021/22 
 

Dando continuidade à cultura de Participação Democrática na Escola, apontamos algumas pistas 

para seguirmos o nosso caminho: 

 

 Promover o desenvolvimento de competências de participação, pensamento crítico e 

responsabilidade mediante o recurso a metodologias mais ativas e diversificadas (Ex. 

debates, assembleias, jogos de papéis, barómetros de atitudes, actividades de expressão 

artística,…); 

 

 Criar actividades práticas que permitam que os alunos/as sejam protagonistas em 

diferentes situações (Ex. resolução pacífica de problemas, mediação de pares, negociação 

de consensos,…) 

 

 

 Envolver a família, sempre que possível, nos projetos e iniciativas definidos com os alunos, 

convidando os encarregados de educação a participar nas diferentes ações desenvolvidas; 

 

 Reconhecer a existência de outros agentes na comunidade possuidores de saberes úteis ao 

desenvolvimento das várias iniciativas e actividades (Ex mapeamento local realizado pelos 

alunos com vista à identificação de potenciais recursos/entidades,…); 

 

 

 Recorrer a espaços de ensino e aprendizagem alternativos, fora da sala de aula (Ex. espaços 

exteriores, refeitório para a realização de assembleias, auditório,…); 

 

 Apostar na articulação curricular, bem como na articulação com os Planos Nacionais (Ex. 

Rede de Bibliotecas, Cinema, Educação Estética e Artística, Leitura e Artes,…), com o 

Projeto Cultural de Escola, com o Projeto de Educação para a Saúde e com outros projectos 

da escola e da Comunidade; 
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Parte II - Cidadania e Desenvolvimento 

 
 

No pré-escolar, 1º ciclo e Ensino Secundário , a educação para a cidadania é trabalhada de forma 
transversal; no 2º e 3º Ciclos temos uma disciplina autónoma – Cidadania e Desenvolvimento, 
que se pretende que seja um espaço potenciador da valorização de uma abordagem 
interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se verifique a interligação curricular, 
ao nível das aprendizagens. 
  
Domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar em cada nível e ciclo de educação e ensino. 

 

A grelha apresentada destaca os domínios a serem trabalhados em cada um dos anos e foi 

construída, após consulta dos interesses dos alunos e conforme os projetos que estão a ser 

trabalhados nas turmas, no entanto, não contempla uma obrigatoriedade, pois se, no âmbito do 

projeto escolhido pela turma, surgirem domínios a serem trabalhados que não estão selecionadas 

para esse ano, podem e devem ser trabalhados, não descurando que os domínios desse nível ou 

ciclo devem estar todos trabalhados no final.  

Acreditamos que a decisão dos projetos a serem trabalhados deve ter sempre como pressuposto 

a participação democrática e envolver o mais possível todos os intervenientes, pois só quando 

nos sentimos envolvidos é que nos apropriamos dos projetos. 
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 Pré-

escolar 

1.º CEB 
 

2.º CEB 
 

3.º CEB 
 

Ensino Sec. 
 

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

 
 

Domínios 
obrigatórios 
para todos 
os ciclos e 
níveis de 
ensino 

 

Direitos Humanos  
 

X X X X X X X X X X X X X 

Igualdade Género  
 

x x x x x x x x x x x x x 

Interculturalidade  
 

x    x  x x   x   

Desenvolvimento 

Sustentável  
 

X  X x  X    x   X 

Educação 
Ambiental  

 

x  x X   x  X   x  

Saúde  
 

X X X X X X X X X X X X X 

 
 
 

Domínios 
obrigatórios 

para dois 
ciclos do 
ensino 
básico 

 

Sexualidade  
 

x x x x x x x x x x x x x 

Media  
 

X X X X X X X X X X X X X 

Instituições e 
Participação 
Democrática  

 

X X    X  X   X   

Literacia Financeira 
e educação para o 
consumo  

 

       x x x x x x 

 Risco  
 

X X X X X X X X X X X X X 
 Segurança  
 Rodoviária  

 

 x x x x x x       

 

Domínios 
opcionais 

 

Empreendedorismo  
 

             

 Mundo do 
Trabalho  

 

         x   x 

 Segurança, Defesa     
 e Paz  

 

X X X X X X X X X X X X X 

 Bem-estar animal  
 

             

 Voluntariado  
 

             

Outro               
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Conhecimentos, Valores e Práticas  

 
 

 

Pretende-se que a Dimensão Transversal de Cidadania e Desenvolvimento mobilize contributos 
das diferentes componentes do currículo, cruzando conteúdos com os domínios da Estratégia de 
Educação para a Cidadania, que se podem traduzir em: 

• Ações 
• Campanhas 
• Projetos 
• Programas 
• Parcerias com entidades da comunidade 
• Outro 

 

É importante que se consiga interligar conhecimentos, valores e práticas tornando a experiência 

da Educação para a cidadania numa efetiva Educação na cidadania. 
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Áreas de Competências do Perfil do Aluno  
 
 

O documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, (Despacho n.º 

6478/2017, de 26 de julho), constitui-se como um referencial para o desenvolvimento curricular e 

para o trabalho a realizar em cada escola, respondendo aos desafios sociais e económicos do 

mundo atual, alinhados com o desenvolvimento de competências do século XXI, sendo os já 

referidos no esquema concetual na página anterior e descritos na grelha apresentada abaixo. 

Tendo em conta a “Nova Realidade", estão assinaladas com uma X as que mais se 

desenvolvem nas atividades acima previstas. 

 

 

 Ensino Básico Ensino 
Secundário Áreas de Competências Pré 1º 2º 3º 

Linguagens e Textos       
Informação e Comunicação       
Raciocínio e Resolução de Problemas  X X X X X 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo  X X X X X 
Relacionamento Interpessoal  X X X X X 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia  X X X X X 
Bem-Estar, Saúde e Ambiente  X X X X X 
Sensibilidade Estética e Artística       
Saber Científico, Técnico e Tecnológico       
Consciência e Domínio do Corpo  X X X X X 
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Critérios de Avaliação  

1º Ciclo 

2º Ciclo 

3º Ciclo 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
| DISCIPLINA – Cidadania e Desenvolvimento – 1º Ciclo do ensino Básico (1º ao 4º ano) 

ANO LETIVO 2021/2022 
Domínios Perfil do 

Aluno 
PASEO 

Subdomínios Ponderação 
Indicadores de Avaliação Instrumentos de avaliação 

Documentos de 
registo, do professor Parcial Total 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saber/ 
Saber 
Fazer 

ABCDEF 
 

 
 
 
 

Conhecimento / 

Compreensão/ 
Aplicação 45% 

 

70% 

Compreende os conceitos fundamentais de cada domínio 
trabalhado; 
Mobiliza conhecimentos em diferentes contextos de 
trabalho/aprendizagem; 
Pesquisa, seleciona e organiza informação; 
Realiza as atividades /tarefas de forma autónoma e 
responsável; 
Analisa problemas concretos da realidade (do Mundo) para 
formar opinião e tomar decisões; 
Revela curiosidade e vontade de saber mais; 
Colabora na tomada de decisões; 
Avalia o impacto das suas decisões; 
Revela pensamento divergente (crítico e criativo); 
Respeita as regras de convivência cívica e democrática; 
Demonstra capacidade para ouvir, interagir, argumentar, 
negociar e aceitar diferentes pontos de vista. 

Jogos didáticos (Quizz, 

Kahoot, roleplay … 

Fichas de trabalho  

Trabalhos individuais e/ou de 

grupo 

Intervenções orais 

Relatórios¸  

Dramatizações 

Atividades práticas  

Debates 

 

Produção textual  

Fichas de leitura (de filmes, 

livros…) 

Leitura expressiva 

Resumos 

 
Grelhas de classificação; 

Registos de auto e 

heteroavaliação; 

Registos de participação; 

Registos de observação; 

Rubricas de avaliação. 

 
Comunicação 

25% 

Comunica por escrito, com clareza e correção, utilizando 
vocabulário específico; 

Comunica oralmente com rigor, correção, coerência e 
expressividade. 

 
 

Saber 
Ser/ 

Saber 
Estar 

EFG  

 
30% 

Comportamento 

 
EFG  

Empenho/interesse 

EFG  
Responsabilidade 

EFG 
 

Cooperação e espírito de entreajuda 

A cidadania e desenvolvimento é abordada transversalmente nas restantes disciplinas. 

 

  

VALORES 
Todas os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver 

e a pôr em prática valores: 
a - Responsabilidade e integridade  
b - Excelência e exigência 
c - Curiosidade, reflexão e inovação 
d - Cidadania e participação 
e - Liberdade  

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS 
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. 
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SABER SER/ESTAR - NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 Descritores 

Níveis  1 2 3 4 5 

Responsabilidade  

Pontualidade 

Apresentação do material necessário à aula  

Cumprimento das tarefas no prazo estipulado 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 
em todos ou quase 
todos os parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 
na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes adequadas, 
com alguma frequência, 
na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
frequentemente 
atitudes adequadas na 
maioria dos parâmetros 

O aluno manifesta 
quase sempre, ou 
sempre, atitudes 
adequadas em todos os 
parâmetros 

Empenho  

Participação nas atividades 

Persistência na realização dos trabalhos/estudo  

Rigor e organização na execução das tarefas 

Fornece feedback para melhoria e 
aprofundamento  

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 
em todos ou quase 
todos os parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 
na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes adequadas, 
com alguma frequência, 
na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
frequentemente 
atitudes adequadas na 
maioria dos parâmetros 

O aluno manifesta 
quase sempre, ou 
sempre, atitudes 
adequadas em todos os 
parâmetros 

Comportamento  

Respeito pelos colegas e pelo professor; 

Respeito pelo espaço, equipamentos e regras de 
segurança  

Adequação e oportunidade das intervenções na 
aula; interação 

Atenção e postura na aula 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 

em todos ou quase 
todos os parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 

na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes adequadas, 

com alguma frequência, 
na maioria dos 

parâmetros 

O aluno manifesta 
frequentemente 

atitudes adequadas na 
maioria dos parâmetros 

O aluno manifesta 
quase sempre, ou 
sempre, atitudes 

adequadas em todos os 
parâmetros 

Cooperação e espírito de entreajuda 

Colaboração com os outros; 

 

Apoio aos colegas nas tarefas de aprendizagem e 
sua organização.  

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 

em todos ou quase 
todos os parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 

na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes adequadas, 

com alguma frequência, 
na maioria dos 

parâmetros 

O aluno manifesta 
frequentemente 

atitudes adequadas na 
maioria dos parâmetros 

O aluno manifesta 
quase sempre, ou 
sempre, atitudes 

adequadas em todos os 
parâmetros 

Classificações  1-5 6-9 10-13 14-17 18-20 

Percentagem 1-19 20-49 50-69 79-89 90-100 

Menção qualitativa Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
| DISCIPLINA – Cidadania e Desenvolvimento – 2º Ciclo do ensino Básico (5º e 6º anos) 

ANO LETIVO 2021/2022 

 

 

Domínios Perfil do 
Aluno 
PASEO 

Subdomínios Ponderação 
Indicadores de Avaliação Instrumentos de avaliação 

Documentos de 
registo, do professor Parcial Total 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saber/ 
Saber 
Fazer 

ABCDEF 
 

 
 
 
 

Conhecimento / 

Compreensão/ 
Aplicação 50% 

 

75% 

Compreende os conceitos fundamentais de cada domínio 
trabalhado; 
Mobiliza conhecimentos em diferentes contextos de 
trabalho/aprendizagem; 
Pesquisa, seleciona e organiza informação; 
Realiza as atividades /tarefas de forma autónoma e 
responsável; 
Analisa problemas concretos da realidade (do Mundo) para 
formar opinião e tomar decisões; 
Revela curiosidade e vontade de saber mais; 
Colabora na tomada de decisões; 
Avalia o impacto das suas decisões; 
Revela pensamento divergente (crítico e criativo); 
Respeita as regras de convivência cívica e democrática; 
Demonstra capacidade para ouvir, interagir, argumentar, 
negociar e aceitar diferentes pontos de vista. 

Jogos didáticos (Quizz, 

Kahoot, roleplay … 

Fichas de trabalho  

Trabalhos individuais e/ou de 

grupo 

Intervenções orais 

Relatórios¸  

Dramatizações 

Atividades práticas  

Debates 

 

Produção textual  

Fichas de leitura (de filmes, 

livros…) 

Leitura expressiva 

Resumos 

 
Grelhas de classificação; 

Registos de auto e 

heteroavaliação; 

Registos de participação; 

Registos de observação; 

Rubricas de avaliação. 

 
Comunicação 

25% 

Comunica por escrito, com clareza e correção, utilizando 
vocabulário específico; 

Comunica oralmente com rigor, correção, coerência e 
expressividade. 

 
 

Saber 
Ser/ 

Saber 
Estar 

EFG 
 

 
25% 

Comportamento 

 

EFG 
 

Empenho/interesse 

EFG 
 

Responsabilidade 

EFG 
 

Cooperação e espírito de entreajuda 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS 
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. 

VALORES 
Todas os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a 

desenvolver e a pôr em prática valores: 
a - Responsabilidade e integridade  
b - Excelência e exigência 
c - Curiosidade, reflexão e inovação 
d - Cidadania e participação 
e - Liberdade  



EECE – Participação Democrática na Escola 
18 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
| DISCIPLINA – Cidadania e Desenvolvimento – 3º Ciclo do ensino Básico (7º, 8º e 9º anos) 

ANO LETIVO 2021/2022 
Domínios Perfil do 

Aluno 
PASEO 

Subdomínios Ponderação 
Indicadores de Avaliação Instrumentos de avaliação 

Documentos de 
registo, do professor Parcial Total 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saber/ 
Saber 
Fazer 

ABCDEF 
 

 
 
 
 

Conhecimento / 

Compreensão/ 
Aplicação 55% 

 

80% 

Compreende os conceitos fundamentais de cada domínio 
trabalhado; 
Mobiliza conhecimentos em diferentes contextos de 
trabalho/aprendizagem; 
Pesquisa, seleciona e organiza informação; 
Realiza as atividades /tarefas de forma autónoma e 
responsável; 
Analisa problemas concretos da realidade (do Mundo) para 
formar opinião e tomar decisões; 
Revela curiosidade e vontade de saber mais; 
Colabora na tomada de decisões; 
Avalia o impacto das suas decisões; 
Revela pensamento divergente (crítico e criativo); 
Respeita as regras de convivência cívica e democrática; 
Demonstra capacidade para ouvir, interagir, argumentar, 
negociar e aceitar diferentes pontos de vista. 

Jogos didáticos (Quizz, 

Kahoot, roleplay … 

Fichas de trabalho  

Trabalhos individuais e/ou de 

grupo 

Intervenções orais 

Relatórios¸  

Dramatizações 

Atividades práticas  

Debates 

Produção textual  

Fichas de leitura (de filmes, 

livros…) 

Leitura expressiva 

Resumos 

 
Grelhas de classificação; 

Registos de auto e 

heteroavaliação; 

Registos de participação; 

Registos de observação; 

Rubricas de avaliação. 

 
Comunicação 

25% 

Comunica por escrito, com clareza e correção, utilizando 
vocabulário específico; 

Comunica oralmente com rigor, correção, coerência e 
expressividade. 

 
 

Saber 
Ser/ 

Saber 
Estar 

EFG 
 

 
20% 

Comportamento 

 

EFG  
Empenho/interesse 

EFG 
 

Responsabilidade 

EFG 
 

Cooperação e espírito de entreajuda 

 

 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS 
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. 

VALORES 
Todas os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver 

e a pôr em prática valores: 
a - Responsabilidade e integridade  
b - Excelência e exigência 
c - Curiosidade, reflexão e inovação 
d - Cidadania e participação 
e - Liberdade  



EECE – Participação Democrática na Escola 
19 

SABER SER/ESTAR - NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 Descritores 

Níveis  1 2 3 4 5 

Responsabilidade  

Pontualidade 

Apresentação do material necessário à aula  

Cumprimento das tarefas no prazo estipulado 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 
em todos ou quase 
todos os parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 
na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes adequadas, 
com alguma frequência, 
na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
frequentemente 
atitudes adequadas na 
maioria dos parâmetros 

O aluno manifesta 
quase sempre, ou 
sempre, atitudes 
adequadas em todos os 
parâmetros 

Empenho  

Participação nas atividades 

Persistência na realização dos trabalhos/estudo  

Rigor e organização na execução das tarefas 

Fornece feedback para melhoria e 
aprofundamento  

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 
em todos ou quase 
todos os parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 
na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes adequadas, 
com alguma frequência, 
na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
frequentemente 
atitudes adequadas na 
maioria dos parâmetros 

O aluno manifesta 
quase sempre, ou 
sempre, atitudes 
adequadas em todos os 
parâmetros 

Comportamento  

Respeito pelos colegas e pelo professor; 

Respeito pelo espaço, equipamentos e regras de 
segurança  

Adequação e oportunidade das intervenções na 
aula; interação 

Atenção e postura na aula 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 

em todos ou quase 
todos os parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 

na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes adequadas, 

com alguma frequência, 
na maioria dos 

parâmetros 

O aluno manifesta 
frequentemente 

atitudes adequadas na 
maioria dos parâmetros 

O aluno manifesta 
quase sempre, ou 
sempre, atitudes 

adequadas em todos os 
parâmetros 

Cooperação e espírito de entreajuda 

Colaboração com os outros; 

 

Apoio aos colegas nas tarefas de aprendizagem e 
sua organização.  

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 

em todos ou quase 
todos os parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes desadequadas 

na maioria dos 
parâmetros 

O aluno manifesta 
atitudes adequadas, 

com alguma frequência, 
na maioria dos 

parâmetros 

O aluno manifesta 
frequentemente 

atitudes adequadas na 
maioria dos parâmetros 

O aluno manifesta 
quase sempre, ou 
sempre, atitudes 

adequadas em todos os 
parâmetros 

Classificações  1-5 6-9 10-13 14-17 18-20 
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                                          Planificação de Cidadania e Desenvolvimento  

Turma: ___   ___º Ano 

 Ano letivo 21/22  

Projeto/Atividade Parcerias e 
disciplinas 

Domínios Descritores do 
Perfil do Aluno 

Avaliação Calendarização 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS 

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 
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Parte III – Transversalidade de Educação para a 

cidadania 
 

No pré-escolar, 1º ciclo e no Ensino Secundário a Educação para a cidadania é integrada 
transversalmente no currículo, enquadrada na Estratégia de Educação para a Cidadania na escola 
e trabalhada em articulação com outros projetos. 

 
Pré-escolar 

 
Na educação pré-escolar, a educação para a cidadania é integrada na área de Formação 

Pessoal e Social (área transversal) e também trabalhada em articulação com outros projetos em 
desenvolvimento em cada uma das sala. 
 

 
 
 

1º Ciclo 
 

No 1º Ciclo, a Educação para a Cidadania é trabalhada transversalmente e em articulação 
com outros projetos em desenvolvimento em cada uma das turmas/escolas. 
 

 
 

Ensino Secundário 
 
 

No Ensino Secundário, a Educação para a Cidadania é trabalhada transversalmente através 
das DAC e em articulação com outros projetos em desenvolvimento em cada uma das 
turmas/escolas. 
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Monitorização 
 
Questionário 
Construção de um questionário que permita avaliar o impacto da estratégia na vida da escola e 
recolher as dificuldades sentidas e as oportunidades de melhoria, estabelecendo os pontos fortes 
e os pontos fracos, assim como as necessidades de formação. 
 
Relatório 
A coordenadora desta estratégia apresentará anualmente um relatório que incluirá os resultados 
recolhidos a partir do acima descrito. 
 
Mural da Participação 
Criar um dia na escola que seja ao mesmo tempo comemorativo e de participação ativa na escola. 
Trazer à escola toda a comunidade e parceiros para não só assistirem a uma mostra dos projetos 
desenvolvidos, mas também envolverem-se nos projetos em curso e deixarem a sua marca no 
Mural da Participação. 
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Mensagem Final 
 
 

 
 
 
 
 
Obrigada por lerem o documento! 
 
Alguma dúvida, anseio, receio, sugestão de melhoria ou de como fazer, não hesitem!  
Estamos cá para trabalhar em conjunto e encontrar as soluções mais adequadas, com avanços, 
recuos e reformulações… mas o início de algo é assim mesmo, só experimentando e fazendo é 
que poderemos saber o que funciona e o que não devemos repetir!  
 
 
 
 

 
A equipa EECE 
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Histórico 
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Histórico 
(2018/19) 

1ª fase 
Como começámos: 
Como forma de operacionalização do objetivo a que nos propusemos, começámos a intervenção 
com os anos iniciais de ciclo que se encontravam em Autonomia e Flexibilidade Curricular no ano 
2018/19, nomeadamente, o 1º, 5º, 7º e 10º anos, tendo-se iniciado no 7º ano de escolaridade. 

 

O que fizemos: 

No 2º e 3º ciclos e no Secundário, envolvemos os alunos, representados pelos delegados e 
subdelegados; os pais, através dos representantes dos encarregados de educação; o pessoal 
docente, através dos D.T. e o pessoal não docente, através de assistentes operacionais e/ou 
técnicas (1 por turma) para, numa cultura de participação democrática, se começar a pensar a 
escola e se decidir que “roupagem” dar à grande linha condutora do nosso Projeto de Educação 
para a Cidadania. 

No 1º Ciclo, nomeadamente no 1º ano, trabalhámos por turma, envolvendo todos os alunos e 
todos os pais de cada uma das turmas, a/o professor titular de turma e uma assistente 
operacional 

Como ponto de partida que favorecesse o desenvolvimento de uma cultura de participação na 
escola, foram organizados espaços de encontro e partilha com a participação dos representantes 
de todos os elementos da comunidade escolar. Nestes e com recurso a metodologias 
participativas (ex. dinâmica do World Café, anexo 1), foram lançadas ao grupo várias questões 
sobre as quais todos tiveram oportunidade de se pronunciar e co-construir respostas e soluções, 
que pudessem depois ser debatidas e trabalhadas em conjunto ao longo do ano letivo.  

 

As questões debatidas foram as seguintes, adaptadas a cada ciclo e nível de ensino: 

- Como apresentarias a tua escola a alguém que não a conhecesse? 

- O que mais gostas na tua escola? 

- O que é para ti a participação? 

- Se pudesses escolher uma área/projeto/mudança para desenvolver na tua escola, o que 
gostarias de fazer? 

- Que obstáculos/dificuldades pensas que podem surgir na implementação de projetos/mudanças 
na tua escola? 

- O que é para ti ser cidadão/O que é para ti a Cidadania? 

- Descreve a tua escola numa palavra. 

2ª fase 
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As conclusões destes encontros foram devolvidas às turmas para trabalharem e encontrarem 
soluções/sugestões/projetos, selecionando uma das áreas que gostariam de 
trabalhar/desenvolver. 

 

Metas: 

Iniciar a construção de uma cultura democrática na escola. 

Conseguir o envolvimento de toda a comunidade. 

Criar um guia de recursos. 

Conseguir colocar em prática pelo menos uma melhoria no agrupamento com a participação de 
toda a comunidade educativa e apoio dos parceiros. 

Criar um dia que seja ao mesmo tempo comemorativo e de participação ativa na escola Escola 
Cidadã. Trazer à escola toda a comunidade e parceiros para, não só, assistirem a uma mostra dos 
projetos desenvolvidos, mas também envolverem-se nos projetos em curso e deixarem a sua 
marca no Mural da Participação. 

 

Monitorização: 

Questionário a todos os envolvidos sobre o decurso do(s) projeto(s): 

 . Atividades realizadas:  

. Avaliação dessas atividades; 

 . Dificuldades sentidas; 

 . Pontos fortes e Pontos fracos; 

 . Sugestões de melhoria. 
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Definição da metodologia do World Café 

O “World café” é uma metodologia de livre acesso para todas as pessoas, criada por Juanita 
Brown e David Isaacs. Trata-se de um processo criativo que visa originar e fomentar diálogos 
entre os indivíduos, criando a partir daí uma rede viva de diálogo colaborativo que acede e 
aproveita a inteligência coletiva para responder a questões de grande relevância para 
organizações e comunidades (TheWorldcafé,s.d). 

Diretrizes do “World café”: 

 - Clarificar do propósito do World Café: Objetivo da atividade devidamente claro; 

 - Criar um espaço acolhedor e hospitaleiro que propicie o diálogo; 

- Explorar questões importantes: estruturar perguntas relevantes é fundamental para 
produzir resultados, descobertas e soluções eficazes; 

- Estimular a contribuição de todos: encorajar a participação, respeitando a diversidade; 

- Conectar perspetivas diferenciadas: a rede de diálogo é viva, pulsante e ativa, logo está 
em constante ampliação e é fundamental que se faça conexões entre as ideias; 

- Escutar os Insights: é importante escutar e prestar atenção aos temas, padrões, ideias e 
perspetivas dos grupos para que seja possível realizar a conexão do conjunto; 

- Compartilhar as descobertas: no final é importante que se faça uma conversa em 
plenário, dando ao grupo, como um todo, a oportunidade de relacionar as ideias. 

 
Regras do “World café”: 
 -  
•Dividir os indivíduos em grupos de conversação; 

•Reserva-se ao anfitrião a função de separar os grupos, definir as atividades e questões e 

fomentar o diálogo; 

•Dentro de cada grupo define-se um relator que permanecerá na mesa, os outros atuarão como 

viajantes, vão trocando de mesa e participando em todas as atividades/respondendo a todas as 

questões; 

 

•A permanência em cada mesa deve durar o tempo suficiente para que o diálogo seja 

desenvolvido; 

•O relator deve encorajar os “viajantes” a expressarem as suas ideias com rabiscos, desenhos ou 

palavras-chave. O anfitrião deve estabelecer relações entre essas ideias e dar as boas vindas aos 

novos “viajantes”;  

 

•Depois de passarem por todas as mesas, os “viajantes” voltam às suas mesas de início, onde 

sintetizarão as descobertas; 
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•Por fim, realiza-se uma conversa em assembleia, onde todos os indivíduos partilham as suas 

descobertas, evidenciando o conhecimento coletivo e o surgimento de possibilidades de ações 

conjuntas. 

 

• Depois de cocluído o world café deve-se documentar o processo e os resultados.  

REFERÊNCIAS: 
BROWN, Juanita; ISAACS, David; World Café Community (2005).The World Cafe: Shaping Our 

Futures Through Conversations That Matter. São Francisco, California: Berrett-Koehler Publishers, 

Inc. 

BROWN, Juanita; World Café Community (2002).A Resource Guide for Hosting Conversations That 

Matter at The World Café.Whole Systems Associates 

http://www.meadowlark.co/world_cafe_resource_guide.pdf[08/04/2014]. 

The World Caféhttp://www.theworldcafe.com/[08/04/2014]. 
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Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola  

 
A Participação Democrática na Escola 

 

Como forma de promover a participação democrática na escola, iniciámos a experiencia com os 
anos em início de ciclo que se encontram em Autonomia e Flexibilidade Curricular, tendo, no dia 
13 de março, sido com a turma de  1º/2º ano de escolaridade da escola EB1 dos Vilarinhos. 

O que fizemos? 

Envolvemos os alunos todos da truma, convidámos todos os pais a estarem presentes, mas, 
infelizmente, tal não foi possível; o pessoal docente, através da professora titular de turma e o 
pessoal não docente através das assistentes operacionais para, numa cultura de participação 
democrática, se começar a pensar a escola e se decidir que “roupagem” dar à grande linha 
condutora do nosso Projeto de Educação para a Cidadania. 

Como ponto de partida que favoreça o desenvolvimento de uma cultura de participação na 
escola, foi organizado um espaço de encontro e partilha com a participação dos representantes 
de todos os elementos da comunidade escolar. Neste e com recurso a metodologias 
participativas (dinâmica do World Café), foram lançadas ao grupo várias questões sobre as quais 
todos tiveram oportunidade de se pronunciar e co-construir respostas e soluções.  

A seguir apresentamos o levantamento feito da atividade que agora se devolve à turma para ser 
debatido e trabalhado em conjunto. 

Questões Respostas/ Soluções 

1 – O que dirias sobre a 
tua escola a alguém 
que não a conhecesse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gosto do campo de futebol; 
- Gosto da parte da frente da escola; 
- O pátio é giro; 
- É uma escola pequena; 
- A calçada da rua é gira; 
- Gosto dos amigos; 
- Gosto de brincar; 
- Gosto das professoras; 
- Gosto da sala de aula; 
- Gosto dos meus amigos brincalhões; 
- Gosto de estudar; 
- Gosto de fazer desenhos; 
- Gosto de brincar no recreio; 
- Gosto de brincar com o Hugo; 
- Gosto de brincar com o Tiago; 
- Gosto de brincar na parte da frente, porque tem um banco 
azul que gosto muito; 
- Gosto de brincar no parque; 
- Gosto de brincar à apanhada; 
- Gosto de brincar aos polícias e ladrões; 



EECE – Participação Democrática na Escola 
30 

 
 
 
 
 

- Gosto de brincar aos Dinossauros nas árvores;  
- Gosto de jogar à bola; 
- Gosto de jogar à bola com os meninos de 3º e 4º anos 
- Gosto do escorrega e do baloiço; 
- Gosto de partir pedras que estão no pátio, porque são 
pedras especiais, são joias; 
- Gosto de jogar ao jogo dos pontos com a minha melhor 
amiga, tenho boas amigas na escola; 
- Gosto de aprender, o que menos gosto na sala é quando 
temos que escrever um texto; 
- Gosto da parte que tem uma árvore onde gosto de me 
sentar e falar com os meus amigos e não gosto do baloiço, 
porque já caí de lá e magoei-me; 
- Gosto de trabalhar; 
- Não gosto da sala porque não gosto de trabalhar; 
- Não gosto do almoço, o barulho faz-me dor de cabeça e 
não gosto de ficar de castigo; 
- Não gosto muito do refeitório porque fazemos muito 
barulho e ficamos de castigo, há conversas às quais eu não 
resisto. 

2– O que é que mais 
gostas na tua escola? 
 

- Do campo de futebol; 
- Do escorrega e baloiço; 
- De aprender: 
- Do parque;  
- De jogar à bola; 
- Do recreio; 
- De futebol; 
- De brincar com o Hugo; 
- De brincar Minecraft e Ninjas; 
- Do pátio; 
- Da relva e das flores na parte da frente. 

3- O que é que menos 
gostas na tua escola? 

- Os arbustos têm espinhos e abelhas que picam; 
- As fotos do semáforo caem; 
- A parede do campo de jogos pode cair; 
- Os meninos falam muito; 
- O Banco da cantina abana; 
- A escola precisa de ser pintada; 
- Os telhados estão partidos; 
- O quadro da sala não está bom; 
- Faltam caixotes do lixo no alpendre; 
- Os meninos magoam-se na parede do alpendre, precisa de 
arranjo; 
- Entra chuva no alpendre; 
- Mesas do refeitório estragadas; 
- O portão pode estar estragado; 
- O chão do Campo de jogos está estragado; 
- O chão do parque está estragado; 
- Do refeitório por causa do barulho 
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4- Se pudesses mudar 
alguma coisa na tua 
escola, o que 
gostarias? 

Espaço Exterior: 
- Gostava de ter uma piscina; 
- Gostava que houvesse tablets para jogar; 
- Gostava de ter uma bola para jogar à bola; 
- Precisa de mais relva; 
- Um espaço para brincar no inverno. 
Refeitório: 
- gostava que houvesse menos barulho para não ter dores 
de cabeça; 
- Mesas e cadeiras novas; 
- Mais leite com chocolate e bolachas maiores; 
Casa de banho: 
- Luz e portas novas; 
- Gostava que os meninos não sujassem tanto as casas de 
banho; 
- Gostava de ter zero mosquitos; 
- Tornar a casa de banho mais bonita; 
- Mudar as janelas, porque estão velhas e sujas 
Parque infantil: 
- Mais baloiços; 
- Uma escalada; 
- Mudar o escorrega porque está não sol; 
Campo de jogos: 
- Gostava que os meninos fechassem a porta do campo 
quando jogam para não perturbarem as outras brincadeiras; 
- Gostava que o campo fosse maior; 
- Não gosto de ter a parede da casa no campo de jogos, 
porque é muito velha e pode cair; 
- Uma vedação mais alta para a bola não sair do campo. 
Sala de aula: 
- Maior: 
- Quadro maior e novo; 
- Apagador novo; 
- Menos barulho: 
- Fazer mais experiências; 

Agradeço a todos a forma empenhada como participaram nesta atividade e, como sempre, 

estou cá para qualquer dúvida ou anseio e conto com a vossa sempre pronta colaboração 
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Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola  

 
 

A Participação Democrática na Escola 

 
 

Como forma de promover a participação democrática na escola, iniciámos a experiencia com os 
anos em início de ciclo que se encontram em Autonomia e Flexibilidade Curricular, tendo, no dia 
28 de março, sido com a turma de  1º/2º ano de escolaridade da escola EB1 da Mesquita. 

O que fizemos? 

Envolvemos os alunos todos da truma, convidámos todos os pais a estarem presentes,( 6 
estiveram presentes); o pessoal docente, através da professora titular de turma e o pessoal não 
docente através das assistentes operacionais para, numa cultura de participação democrática, se 
começar a pensar a escola e se decidir que “roupagem” dar à grande linha condutora do nosso 
Projeto de Educação para a Cidadania. 

Como ponto de partida que favoreça o desenvolvimento de uma cultura de participação na 
escola, foi organizado um espaço de encontro e partilha com a participação dos representantes 
de todos os elementos da comunidade escolar. Neste e com recurso a metodologias 
participativas (dinâmica do World Café), foram lançadas ao grupo várias questões sobre as quais 
todos tiveram oportunidade de se pronunciar e co-construir respostas e soluções.  

A seguir apresentamos o levantamento feito da atividade que agora se devolve à turma para ser 
debatido e trabalhado em conjunto. 

Questões Respostas/ Soluções 

1 – O que dirias sobre a 
tua escola a alguém 
que não a conhecesse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diria que: 
- é uma boa escola, onde se brinca muito; 
- é muito boa, gosto dela 
- gosto, é gira, gosto dos colegas; 
- estou contente com as professoras, é uma escola boa; 
- gosto dos colegas, dos professores; 
- gosto muito da escola, é bonita e tenho muitos amigos; 
- gosto da escola e dos professores; 
- é muito gira, é fantástica e é muito boa; 
- quando a pessoa chegasse à escola, iria brincar com ela; 
- ia acolher bem a colega; 
- é bonita tem um bom campo de futebol; 
- é pequena mas acolhedora, tranquila, todo o mndo se 
conhece; 
- tem boa comida; 
- gosto de andar de baloiço, de escorrega e gosto de fazer 
trabalhos; 
- gosto muito da escola e dos amigos; 
- é uma escola pequena, onde todos se conhecem e são 
amigos; 
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- é bonita, alegre e amigável; 
-  esta escola só existe em São Brás de Alportel e temos 
sempre as portas abertas para recebermos muitas pessoa. 
Gostamos muito de receber visitas; 
- a escola é super unida; 
- a escola é boa; 
- a escola é fixe, é divertida, tem poucos alunos; 
- a escola é boa, tem muitos amigos, tem um bom campo de 
futebol, as auxiliares são muito boas e são muito amigas. 
 

2– O que é que mais 
gostas na tua escola? 
 

- Do campo de futebol; 
- Do parque infantil; 
- De aprender: 
- Do ambiente; 
- De jogar à bola; 
- Do recreio; 
- Da escola; 
- De ver as borboletas. 
 

3- O que é que menos 
gostas na tua escola? 

- Não gosto de comer a sopa; 
- Não gosto de tomate; 
- Não gosto de peixe; 
- Não gosto de batatas cozidas; 
- Não gosto de cebola; 
- Não gosto do escorrega; 
- Não gosto de jogar futebol; 
- Não gosto do campo de jogos; 
- Não gosto da professora nem dos trabalhos; 
- Não gosto quando alguém se magoa; 
 

4- Se pudesses mudar 
alguma coisa na tua 
escola, o que 
gostarias? 

- Uma sala de brincar; 
- Uma sala de artes plásticas; 
- Um tempo para fazer os trabalhos de casa na escola; 
- Mais vigilância; 
- Mais cuidado com a limpeza das casas de banho; 
- Remodelar o parque infantil; 
- Mais baloiços e escorregas; 
- Mais comida saudável; 
- Mais vigilância das crianças; 
- Tratar todas as crianças com igualdade; 
- Quadro 

Agradeço a todos a forma empenhada como participaram nesta atividade e, como sempre, 

estou cá para qualquer dúvida ou anseio e conto com a vossa sempre pronta colaboração 
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Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola  

 
 

A Participação Democrática na Escola 

 
 

Como forma de promover a participação democrática na escola, iniciámos a experiencia com os 
anos em início de ciclo que se encontram em Autonomia e Flexibilidade Curricular, tendo, no dia 
06 de fevereiro, sido com o  5º ano de escolaridade. 

O que fizemos? 

Envolvemos os alunos, representados pelos delegados e subdelegados; os pais, através dos 
representantes dos encarregados de educação; o pessoal docente, através dos D.T. e o pessoal 
não docente através de assistentes operacionais para, numa cultura de participação democrática, 
se começar a pensar a escola e se decidir que “roupagem” dar à grande linha condutora do nosso 
Projeto de Educação para a Cidadania. 

Como ponto de partida que favoreça o desenvolvimento de uma cultura de participação na 
escola, foi organizado um espaço de encontro e partilha com a participação dos representantes 
de todos os elementos da comunidade escolar. Neste e com recurso a metodologias 
participativas (dinâmica do World Café), foram lançadas ao grupo várias questões sobre as quais 
todos tiveram oportunidade de se pronunciar e co-construir respostas e soluções.  

A seguir apresentamos o levantamento feito da atividade que agora se devolve às turmas de 5º 
ano para serem debatidas e trabalhadas em conjunto ao longo do ano letivo. 

Questões Respostas/ Soluções 

1 – O que é para ti 
participar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Colaborar; 
- Dar opinião/ ouvir a opinião; 
- Sair da zona de conforto; 
- Estar presente; 
- Construir; 
- Saber trabalhar em equipa; 
- Cumprir regras; 
- Esforçar-se; 
- Contribuir para o bem-estar; 
- Apoiar uma causa; 
- Ser proativo; 
- Fazer atividades de vontade própria; 
- Interagir; 
- Influenciar; 
- “Pôr a mão na massa” 
- Ter atitude e iniciativa; 
- Dar sugestões; 
- Ter interesse; 
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- Críticas construtivas; 
- Ajudar; 
- Competir regradamente; 
- Fazer parte de um resultado; 
- Cumprir para exigir; 
- Fazer a minha parte; 
- Aprender; 
- Disponibilidade. 
 

2– O que é que mais 
gostas na tua escola? 
 

- Ambiente acolhedor; 
- Espaço exterior: relva, árvores, limpeza, barras, campo 
desportivo, caixa de areia, canto dos pássaros; 
- Convívio entre todos; 
- Diretores de turma e professores; 
- Tardes livres, gestão de horários; 
- Disciplina TIC; 
- Relação entre professores e alunos; 
- Auxiliares de ação educativa/colegas: Disponibilidade/ 
ajudam os alunos; 
- Comida – qualidade e variedade da ementa; 
- Desporto escolar; 
- Disciplinas páticas (ET/EF/EM/Ciências experimentais) 
- Proximidade devido ao tamanho da escola; 
- Espírito de equipa; 
- Cartão eletrónico; 
- Jogos “Quarta às 10h” 
- Aluguer de bolas; 
- Matraquilhos; 
- Biblioteca – Realização de trabalhos e requisição de livros; 
- “Academia de autores”; 
- Mural comemorativo dos 25 da escola, junto à biblioteca; 
- Campanhas de solidariedade; 
- “A Banda vai à Escola”; 
- Clube de Música; 
- Cacifos; 
- Casas de banho novas/ limpeza; 
- Qualidade do material de limpeza; 
- Todos os alunos do 5º ano; 
- Organização: Direção de Turma (resposta rápida do 
DT)/Serviços acessíveis aos alunos/Abertura à comunidade, 
como é exemplo disso esta atividade; 
- Acessibilidade à mobilidade reduzida (rampas/elevador). 
 

3- O que dirias sobre a 
tua escola a alguém 
que não a conhecesse? 

- É grande, divertida, organizada e limpa; 
- Tem poucos alunos, tem muitas atividades; 
- A comida é boa; 
- Os professores são bons; 
- A biblioteca não tem horários compatíveis com as 
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necessidades dos alunos; 
- O campo de futebol não é seguro, assim como o espaço 
das barras; 
- A escola não tem vigilantes no exterior, para fazer o 
mesmo percurso várias vezes; 
- A água dos balneários vem fria; 
- Os funcionários são simpáticos; 
- Os professores ensinam bem e são simpáticos; 
- O refeitório abre tarde, tem muita gente, mas a comida é 
boa; 
- O serviço no bar é muito demorado; 
- Os relógios não funcionam; 
- A escola é grande, tem muitos espaços verdes; 
- As salas são grandes, mas frias no inverno e quentes no 
verão; 
- A escola está a precisar de manutenção/remodelação; 
- A escola está muito preocupada com a imagem que 
transmite para o exterior, esquecendo o seu funcionamento 
interno, menosprezando, por vezes, o bem-estar de quem 
nela trabalha; 
- A escola é familiar e calma; 
- Tem bom ambiente, é segura; 
- Tem espaços exteriores agradáveis; 
- A comida é boa; 
- Os professores interagem com paciência com os alunos. 
 

4- Se pudesses 
mudar/criar alguma 
coisa na tua escola, o 
que gostarias de fazer? 

- Tornar a zona das barras segura; 
- Remodelar os balneários; 
- Horário da portaria –abrir às 07:45 e funcionar na 4ª feira 
à tarde; 
- Dois funcionários a circular por todo o espaço exterior; 
- Mudar o piso do campo de futebol; 
- Retirar o “tanque” exterior e reaproveitar o espaço, 
colocando máquinas de exercício físico; 
- Gestão das horas de almoço das turmas (menos turmas a 
almoçarem ao mesmo tempo); 
- Fila de almoço; 
- Modalidade de Equitação no Desporto Escolar; 
- Horário do bar e mais pessoal no atendimento do bar; 
- Colocar um toldo na entrada da escola para proteger os 
alunos da chuva; 
- Necessidade de um porteiro na entrada da escola; 
- Uma esplanada junto da sala dos professores; 
- Mudar a carga horária, os programas de todas as 
disciplinas e o sistema de avaliação; 
- Haver mais plantas no interior da escola; 
- Ter mais cacifos e que sejam mais altos, pois os últimos 
são de acesso difícil; 
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- O portão da escola devia estar mais aberto para evitar a 
acumulação de alunos; 
- A sala de convívio devia ser mais acolhedora, mudar o 
mobiliário, colocar sofás; 
- Necessidade de um guarda noturno; 
- Parque para as bicicletas; 
- Gestão no apoio aos alunos – as assistentes terem reunião 
com os E.E. e os professores, quando há necessidade de 
haver maior atenção para com um aluno; 
- Mudar lâmpadas e persianas; 
- Os pais terem acesso a informações sobre os alunos 
através do sistema informático dos cartões; 
- Mais aquecimento no espaço interior; 
- Mais segurança na escola; 
- Continuar a renovar a Rádio escola; 
 

 

 

Agradeço a todos a forma empenhada como participaram nesta atividade e, como sempre, 

estou cá para qualquer dúvida ou anseio e conto com a vossa sempre pronta colaboração. 
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                    Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola  
 

A Participação Democrática na Escola 

 
 

Como começámos? 
Como forma de operacionalização, iniciámos a experiência com um dos anos em início de ciclo 
que se encontram em Autonomia e Flexibilidade Curricular, tendo sido o  7º ano de escolaridade. 

O que fizemos? 

Envolvemos os alunos, representados pelos delegados e subdelegados; os pais, através dos 
representantes dos encarregados de educação; o pessoal docente, através dos D.T. e o pessoal 
não docente, através da chefe de assistentes operacionais e mais 5 assistentes para, numa 
cultura de participação democrática, se começar a pensar a escola e se decidir que “roupagem” 
dar à grande linha condutora do nosso Projeto de Educação para a Cidadania. 

Como ponto de partida que favoreça o desenvolvimento de uma cultura de participação na 
escola, foi organizado um espaço de encontro e partilha com a participação dos representantes 
de todos os elementos da comunidade escolar. Neste e com recurso a metodologias 
participativas (dinâmica do World Café), foram lançadas ao grupo várias questões sobre as quais 
todos tiveram oportunidade de se pronunciar e co-construir respostas e soluções.  

A seguir apresentamos o levantamento feito da atividade que agora se devolve às turmas de 7º 
ano para serem debatidas e trabalhadas em conjunto ao longo do ano letivo. 

Como sempre estou cá para qualquer dúvida ou anseio e conto com a vossa sempre pronta 

colaboração.
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Questões Respostas/ Soluções 

1 – O que é que mais 
gostas na tua escola? 
 

O convívio entre todos; 
O espaço exterior; 
A comida; 
A sala de convívio; 
Miminhos, Bondade de funcionários e professores, estabilidade; 
Segurança; 
Entreajuda; 
É uma segunda casa; 
Café e convívio à sexta-feira; 
Bicicleta para a deslocação entre escolas; 
Atividades organizadas pela escola; 
Tardes livres; 
Espaço aberto para o cantinho dos segredos. 

2 – O que é que 
menos gostas na tua 
escola? 
 

O peso dos livros na mochila; 
O aspeto da sala de convívio; 
Mais e melhores computadores;  
Ter mais espaços de lazer para os alunos; 
Balneários: falta de privacidade (Chuveiros abertos), só uma casa de 
banho, faltam bancos para colocar as coisas); 
Espaço das laranjeiras; 
Cacifos velhos (castanhos); 
Alunos mal-educados; 
Bebedouros estragados; 
Filas de almoço; 
Quiosques para compra de senhas insuficientes; 
Falhas do sistema; 
Material velho; 
Sala 14; 
Salas frias no inverno  e  quentes no verão; 
Falta de respeito por parte de alguns alunos a funcionários e 
professores; 
Falta de cuidado dos alunos no uso das casas de banho, 
Brincadeiras inapropriadas nas portas das casas de banho 
(escrever/abrir a porta do lado de fora); 
Ementas, em especial, ervilhas com ovos e arroz de bacalhau; 
Tempero da salada (muito condimentada); 
Os alunos jogarem lixo para o chão; 
Vandalismo; 
Não haver uma entrada/saída a norte da escola; 
Os alunos não terem acesso às escadas reservadas aos professores e 
funcionários. 

3- O que é para ti a 
Participação? 
 

Colaborar; 
Ser ativo; 
Socializar; 
Ter espírito de equipa; 
Respeitas as ideias de todos; 
Expor; 
Cumprir as normas; 
Saber ouvir e saber ouvir-se; 
Sugestões: é importante envolver mais os alunos e criar mais espaços; 
como este para discutir assuntos/problemas comuns. 

4- Se pudesses 
escolher uma 
área/projeto/mudança 
para desenvolver na 

Organização do refeitório: sugestões - mesas por turma ou enquanto 
uma mesa não estiver completa não se começa a ocupar outra, para 
uma maior interação;                                           
Evitar o desperdício no refeitório; 
Evitar as faltas de respeito à mesa; 
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Agradeço a todos a forma empenhada como participaram nesta atividade e, como sempre, 

estou cá para qualquer dúvida ou anseio e conto com a vossa sempre pronta colaboração. 

 

 

 

 

tua escola, o que 
gostarias de fazer? 
 

 
Peso das mochilas – Sistema Nacional de Saúde tem a concurso uma 
proposta da mochila ideal. 
Espaços exteriores: 
Equipamento desportivo: as barras não estão nas melhores condições. 
Retirar as Pedras e aproveitar melhor esse espaço, por exemplo para 
uma horta biológica; 
Criar uma zona de Aparelhos de educação Física. 
 
Colocar ar condicionado nas salas de aula, 
Construir um WC na Portaria para a funcionária; 
Espaço protegido da Portaria até à entrada do edifício por causa da 
chuva. 
Balneários: Chuveiros mais privados; 
                      Existência de apenas uma casa de banho; 
O edifício precisa de ser pintado. 
Alterar as janelas para evitar a entrada de frio/calor. 

5- Descreve a tua 
escola numa palavra. 
 

Dinâmica; 
Segura; 
Boas condições; 
Bom ambiente; 
Várias nacionalidades; 
Entendimento; 
Compreensão; 

6- O que é para ti a 
cidadania? 
 

É saber agir e estar em sociedade; 
É saber respeitar o outro em qualquer situação da vida; 
É saber conviver em grupo; 
É saber viver em comunidade, 
Está relacionado com a interação dos amigos; 
Poder expressar à vontade o que passa na cabeça de um pré-
adolescente; 
Saber estar com os outros; 
È saber comportar-se no refeitório; 
Conjunto de direitos e deveres; 
Aula onde podemos falar abertamente sobre problemas/dúvidas; 
Saber cumprir as regras e respeitar o próximo; 
É resolver o problema dos alunos; 
Falta de cidadania é os professores passarem à frente dos alunos na fila 
do refeitório; 
É saber esperar e respeitar; 
É saber ouvir, saber escutar os outros; 
É o convívio com os alunos, o convívio com os professores; 
É saber ser paciente; 
É saber obedecer a regras; 
É saber ficar calmo; 
É ter consciência das regras em sociedade. 
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Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola  
 
 

A Participação Democrática na Escola 

 
 

Como forma de promover a participação democrática na escola, iniciámos a experiencia com os 
anos em início de ciclo que se encontram em Autonomia e Flexibilidade Curricular, tendo, no dia 
30 de janeiro, sido com o  10º ano de escolaridade. 

O que fizemos? 

Envolvemos os alunos, representados pelos delegados e subdelegados; os pais, através dos 
representantes dos encarregados de educação; o pessoal docente, através dos D.T. e o pessoal 
não docente, através da chefe de assistentes operacionais e mais 4 assistentes para, numa 
cultura de participação democrática, se começar a pensar a escola e se decidir que “roupagem” 
dar à grande linha condutora do nosso Projeto de Educação para a Cidadania. 

Como ponto de partida que favoreça o desenvolvimento de uma cultura de participação na 
escola, foi organizado um espaço de encontro e partilha com a participação dos representantes 
de todos os elementos da comunidade escolar. Neste e com recurso a metodologias 
participativas (dinâmica do World Café), foram lançadas ao grupo várias questões sobre as quais 
todos tiveram oportunidade de se pronunciar e co-construir respostas e soluções.  

A seguir apresentamos o levantamento feito da atividade que agora se devolve às turmas de 10º 
ano para serem debatidas e trabalhadas em conjunto ao longo do ano letivo. 

 

 

Questões Respostas/ Soluções 

1 – O que é para si a 
participação? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Existem várias definições, por exemplo responder a 
perguntas realizadas na aula; 
- Nós somos todos cidadãos, portanto não devemos ficar 
por questões ligadas unicamente à sala de aula; 
- Ajudar pessoas com dificuldades; 
- Envolvermo-nos em algo; 
- Ajudar alguém a ser mais ativo em várias coisas; 
- Ter iniciativa; 
- Não deixar que outros decidam por nós; 
- Envolvermo-nos em causas; 
- Ser interventivo; 
- Escolher os temas em que deveríamos participar; 
- Os alunos devem poder escolher os temas a intervir;  
- Na participação a não participação também se justifica; 
- Na participação existe pouca clareza na sua ligação com as 



EECE – Participação Democrática na Escola 
42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

decisões ou ações que dai possam advir; 
- Necessidade de fazer pedagogia (vantagens e 
inconvenientes) sobre a participação; 
- Contribuir com aquilo que sabemos e podemos; 
- Partilha de informação e conhecimentos; 
- Interesse em coisas e intervenção de acordo com esse 
interesse; 
- Colaborar; 
- Envolver-se no tema que está a ser discutido; 
- A participação pode ser neutra; 
- Interação que uns têm com os outros; 
- Ajudar nas dificuldades que cada um tem; 
- É trabalhar; 
- Ajudar nalguma coisa; 
- Marcar presença; 
- Partilhar ideias; 
- Conjunto de pessoas a trabalhar para o mesmo 
tema/objetivo; 
- A nossa intervenção/opinião; 
-Envolvimento mais direto na tomada de decisões e na 
concretização de projetos; 
- Contribuir para a mudança; 
- É dar opiniões; 
- Porque não devemos alterar as coisas? Porque nos 
devemos conformar com aquilo que nos é apresentado? 
 
 
 
 
 

2–Como apresentaria a 
sua escola a alguém 
que não a conhecesse? 
 

Pontos fortes: 
- Pequena; 
- Ambiente familiar, Comunidade XXS; 
- Respeito mútuo: Professores/Alunos/Funcionários 
- Acolhedora; 
- Bom ambiente; 
- Limpa/Preservada por toda a comunidade; 
- Boa; 
- Agradável; 
- Auxiliares prestáveis, tratamento afável por parte do 
pessoal não docente; 
- Organizada;  
- Ensino de qualidade; 
- Preocupação com o sucesso/resultados dos alunos; 
- Disponibilidade dos professores/preocupam-se com os 
alunos a nível global, para além dos resultados escolares, 
preocupam-se com o futuro; 
- Ajuda os alunos a ultrapassarem as suas dificuldades; 
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- A proximidade da idade dos alunos é pacificadora do clima 
de escola; 
- Respeito pela diferença; 
- Oferta formativa diversificada; 
- Muitos projetos; 
- Tem tudo o que é preciso; 
- Boas acessibilidades; 
- Luminosa; 
- Recetiva a Projetos, à mudança, à integração de novos 
alunos; à inovação pedagógica; 
- Bem equipada, Boas instalações; 
- Bem integrada na comunidade; 
- Segura; 
- Envolvente; 
- Modernizada; 
- Deixa saudades; 
- Qualidade da comida no refeitório; 
- Direção com porta aberta para a resolução dos problemas; 
Pontos fracos: 
- Falta de clubes; 
- Pouco dinamismo ao nível dos projetos; 
- Falta de Pessoal não docente; 
- Falta de Recursos tecnológicos; 
- Falta de sumos naturais; 
- Falta de secadores nos balneários; 
- Preocupação com o ambiente – sugestão: toalhas de pano 
em - vez de papel para as mãos; 
- Partilha de aspetos importantes de educação e formação 
dos alunos com os encarregados de educação nas reuniões 
de E.E.; 
- Falta de interesse/ contributo/ resistência à mudança/ 
falta de iniciativa/ empenho  e vontade em projetos novos; 
- Recursos insuficientes; 
- Recursos financeiros; 
- Apoio à deficiência – Falta de formação de pessoal 
especializado; 
- Excesso de burocracia 
- Falta de autonomia curricular; 
- Avaliação incompatível com a metodologia de projeto; 
- Falta de compatibilidade de horário dos professores alunos 
e encarregados de educação. 
 

3- Se pudesse  escolher 
uma 
área/projeto/mudança 
para desenvolver na 
sua escola, o que 
gostaria de fazer? 

- Contratar pessoas qualificadas para cuidar dos alunos com 
necessidades educativas especiais; 
- Arranjar melhores condições tecnológicas (melhores 
computadores, melhor internet); 
- Haver mais atividades solidárias em que os alunos 
pudessem participar; 
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- Facilitar o acesso ao SPO; 
- Discutir nas aulas ou promover palestras sobre 
desigualdade entre minorias e outros temas atuais; 
- Promover o respeito entre alunos e professores; 
- Formação de primeiros socorros; 
- Nas aulas, privilegiar as atividades práticas em detrimento 
da teoria; 
- Atividades de integração para os alunos novos; 
- Haver mais inclusão para os alunos com um determinado 
grau de deficiência; 
-Haver uma maior oferta de cursos; 
- Menor carga horária; 
- Haver mais projetos noutras disciplinas e não apenas nas 
relacionadas com a área da ciência; 
- Não limitar as aulas ao espaço da sala – mais visitas de 
estudo, mais saídas de campo; 
- Apelar à parte mais criativa dos alunos: haver a 
possibilidade dos alunos se inscreverem em diversas áreas 
(música, teatro, dança, …) e organizarem diversos eventos; 
- Fazer comida mais apelativa e saborosa nos dias em que  
os alunos têm maior carga horária;  
- Substituir os quadros de giz por quadros brancos ou 
interativos; 
- Haver mais ar condicionado ou aquecedores e ventoinhas 
nas salas; 
- Haver uma tostadeira no bar; 
- Estacionamento próprio para motos; 
- Haver uma máquina de vendas de produtos alimentares; 
- Haver uma máquina de café na sala de professores; 
- Pintar a escola. 
 

4- Que 
obstáculos/dificuldades 
pensa que podem 
surgir na 
implementação de 
projetos/mudanças na 
sua escola. 

- Falta de dinheiro; 
- Falta de disponibilidade/tempo/ sobrecarga tanto dos 
alunos como dos outros elementos da comunidade 
educativa; 
- Falta de pessoal; 
- Resistência à mudança; 
- Dificuldades de articulação, compatibilidade de horários 
entre escolas do agrupamento; 
- Falta de interesse por parte dos alunos; 
- Falta de iniciativa para apresentar ideias ou concretizá-las; 
- Falta acessibilidade para pessoas com deficiência motora; 
-Impossibilidade de alteração dos conteúdos ou disciplinas 
por imposição do currículo nacional; 
- Falta de vontade de toda a comunidade escolar, falta de 
atitude para sair da zona de conforto; 
- Falta de empenho ou contributos por parte da associação 
de estudantes, deve ter um papel mais proactivo para a 
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mudança da escola; 
- Falta de autonomia – desfasamento entre a política 
educativa e a realidade, continua-se a privilegiar a avaliação 
externa e o cumprimento dos programas; 
 
 

 

 

Agradeço a todos a forma empenhada como participaram nesta atividade e, como sempre, 

estou cá para qualquer dúvida ou anseio e conto com a vossa sempre pronta colaboração. 
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Histórico  

(2019/20) 
Alteração da dinâmica das reuniões de 

Encarregados de Educação 
É nosso propósito dar continuidade à estratégia iniciada e para tal, nos anos de 

continuidade (6º, 8º e 11º) foi feita a proposta de alteração da dinâmica das reuniões de início de 

ano letivo com encarregados de educação. Esta proposta visa fortalecer o envolvimento e o 

compromisso dos encarregados de educação, alunos e docentes enquanto atores essenciais na 

co construção do sucesso do projeto de turma, contribuindo para delinear planos de ação a 

serem concretizados ao longo do ano. 

Proposta de metodologia: 

1º momento – Diretor de turma e alunos (aula de Formação Global) 

Refletir com os alunos sobre o ano letivo anterior, identificando desafios/ dificuldades sentidas 

no âmbito da dinâmica da turma. Este levantamento será analisado e explorado posteriormente 

no encontro com os EE. 

2º momento – Conselho de turma, EE e alunos 

Parte I – Informação 

Partilha de informações pelo Diretor de Turma (informação que deverá ter sido enviada 

previamente por email) - 10/15 minutos 

Parte II – Desafios 

Partilha dos desafios identificados no trabalho com os alunos, bem como outros sentidos pelos 

docentes do Conselho de Turma, convidando os EE a contribuir para esta identificação. Após 

esta partilha, os participantes serão convidados a organizar-se por grupos (constituídos de modo 

a incluir de forma equilibrada EE, docentes e alunos) que procurarão dar resposta aos desafios 

lançados. 

Parte III – Compromisso 

Em plenário, e após a identificação de um relator, cada grupo partilha as 

reflexões/oportunidades debatidas assumindo-as em compromisso de equipa para o ano letivo.  

O resultado deste encontro deverá ser posteriormente enviado por e-mail a todos os EE e CT. 
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Início de outro ciclo 
O essencial é que o projeto ou projetos sejam sentidos como nossos! 

Como nossos: dos alunos, dos professores, da comunidade educativa em geral, e para que tal 
aconteça há que assumir uma estratégia informada e democrática, pelo que propomos as 
seguintes abordagens: 

Para os anos de continuidade (2º, 6º, 8º e 11º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Possibilidade 

Explicar os domínios em sala de aula e partir dessa informação para a 
manifestação de interesses por parte dos alunos. 

 

 

2ª Possibilidade 

 Usar os levantamentos feitos com base nos World café desenvolvidos no 
ano letivo anterior para partir daí para a mnifestação de interesses  sobre 

um projeto a desenvolver na escola, integrando os domínios. 

 

 

3ª Possibilidade 

 Partir de um problema/desafio sentido na turma, trabalhá-lo, integrando 
os domínios. 
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Para os anos iniciais (1º, 5º, 7º e 10º)  

                                                                         

  

Um dos grandes objetivos para este ano é colocar em prática a 3ª fase prevista na EECE do ano 
letivo anterior que se traduz num Encontro com todos os elementos descritos na 1ª fase para dar 
conhecimento/aprovação/procura de outros caminhos para as conclusões/soluções/ 
sugestões/projetos encontrados ao longo do processo. Só desta forma, conseguiremos construir 
em conjunto uma escola melhor.  

Este encontro dividir-se-á em 2 sessões separadas por escola (uma na escola básica e outra na 
Secundária), abertas à comunidade, realizadas pelos alunos envolvidos. Prevê-se que estas 
sessões possam ocorrer no final do ano letivo ou no início do próximo, funcionando 
simultaneamente como um balanço do que foi feito e como projeto a ser desenvolvido no 
próximo ano letivo, de forma a partilhar com toda a comunidade escolar aquilo que constitui a 
Estratégia de Educação na Cidadania do Agrupamento, envolvendo e estimulando a participação 
ativa na mesa. 

Criar um dia que seja ao mesmo tempo comemorativo e de participação ativa na escola Escola 
Cidadã. Trazer à escola toda a comunidade e parceiros para, não só, assistirem a uma mostra dos 
projetos desenvolvidos, mas também envolverem-se nos projetos em curso e deixarem a sua 
marca no Mural da Participação. 

 
 

2º Momento  

World café 

Envolvendo toda a comunidade educativa. 

 

 

1º Momento  

Começar a trabalhar as questões a serem propostas nas atividades de 
World café. 

 

 

3º Momento  

Desenvolvimento dos projetos a partir dos levantamentos do World 
café, integrando os domínios. 
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Adaptação da Estratégia ao Ensino@Distância 
 
Perante esta nova realidade de pandemia e de Ensino à Distância, educar para a cidadania ganha 
uma importância ainda maior, se é que isso é possível. É imperioso tornar os alunos cidadãos 
responsáveis, informados e a assumirem o seu papel na comunidade. É importante que 
proporcionemos a reflexão sobre as próprias atitudes, que os desafiemos a comunicar e a ouvir, a 
argumentar e a escutar os pontos de vista dos outros. 

Foi-nos pedido que nos protegêssemos e que protegêssemos os outros mantendo-nos em casa e 
cada um de nós assumiu essa responsabilidade consciente do que isso implicava tanto na nossa 
comunidade como no país e no mundo. Os nossos alunos têm-se revelado cidadãos exemplares e 
por isso os professores têm uma responsabilidade acrescida que passa por aperfeiçoar as 
competências já demonstradas e estimular o desenvolvimento pessoal (autoconfiança, 
responsabilidade pessoal e empatia). 

Para além das planificações já definidas por cada conselho de turma, parece-nos importante que 
se dê destaque aos seguintes domínios: 

Média 

Mais do que nunca os alunos estão atentos às notícias e mais do que nunca é necessário 
desenvolver o espírito crítico e o questionamento relativamente a tudo o que os media nos 
transmitem e principalmente ao que é divulgado e partilhado nas redes sociais. 

Saúde 

Perceber que vírus é este e qual a melhor forma de nos protegermos e como tudo isto pode estar 
a afetar cada um nas suas casas, como estão a lidar com este isolamento social, como se sentem 
em relação ao facto de estarem afastados de parte dos seus familiares, dos seus amigos, da 
escola,… 

Direitos humanos - Solidariedade 

A solidariedade também assume nesta fase um papel relevante, devemos olhar para o outro, 
valorizar o outro, ter consciência das várias dificuldades pelas quais o outro está a passar, pode 
ser saúde, solidão, problemas económicos ,… e questionarmo-nos: Como é que eu posso ajudar? 

Educação Ambiental 

As consequências para o nosso planeta destes tempos de confinamento, em que os carros não 
circulam, as fábricas não trabalham, os aviões não voam, em que, basicamente, tudo o que polui 
o ambiente parou, incluindo o homem… 

De destacar ainda a importância de divulgar e discutir as várias iniciativas implementadas na 
comunidade, apresentando sugestões de melhoria, sendo um cidadão ativo. 

Tudo isto pode ser trabalhado à distância através das plataformas definidas no Plano de 
Ensino@Distância do Agrupamento, sem esquecer os nossos primeiros parceiros, é essencial 
ouvir os encarregados de educação em todo este processo de forma a adequar as estratégias 
conforme as vivências e as dificuldades que vão surgindo em cada núcleo familiar. 
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Histórico  

(2020/21) 

Adaptação à “Nova Realidade” 

Regresso às aulas presenciais 
KIT EMOCIONAL ANTI COVID: um plano de vacinação para cuidarmos da saúde mental 

 

Este ano, o regresso à escola por parte dos nossos alunos far-se-á de forma diferente... muito 

diferente! Não só no que se refere às experiências vividas durante o período de confinamento 

que, sem aviso prévio, a todos “arrancou” das salas de aula, mas também pelos contornos 

que este regresso à escola (como ela nunca foi), detém em si. É por isso preocupação da 

equipa de Educação para a Cidadania, olhar para este regresso não só do ponto de vista da 

saúde física, questões amplamente salvaguardadas nos planos de contingência do 

agrupamento, mas também no que diz respeito à saúde mental, tendo bem presente os 

impactos que o desafio de uma pandemia à escala global significam no desenvolvimento 

humano, com particular relevância no desenvolvimento infantil e adolescente, tendo em 

conta as especificidades que o caracterizam. Neste sentido, no âmbito da disciplina de 

Cidadania (ou transversalmente no pré-escolar, 1º ciclo e ensino secundário), desenhámos 

uma proposta de planificação para as primeiras três sessões a realizar com os alunos, 

proposta essa que abaixo apresentamos, com o natural espaço para a adaptação e 

reconstrução necessárias às características de cada contexto turma/ equipa pedagógica. 

 

Sessão Objetivos Desenvolvimento da atividade Recursos  Observações 

 
1 

 
Apresentação 
docente e alunos; 
 
Apresentação do 
plano de contingência 
do agrupamento. 
 

 
1. Apresentação (a definir pelo 
docente);  
 
Ex. Cada aluno apresenta-se ao grupo 
com o seu nome e uma característica 
positiva sua que comece com a inicial 
do seu nome; 
Ou, 
Cada participante diz o seu nome e 
faz um gesto que todos os outros 
devem repetir. 
 
 

 
Computador; 
Apresentação de 
ppt; 
 
Outros, necessários 
à dinâmica de 
apresentação 
selecionada. 

 
Na introdução à dinâmica 
proposta deverá sempre 
ser o professor a 
apresentar-se em primeiro 
lugar, de forma a quebrar o 
gelo e a criar empatia com 
o grupo. 
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2  
 
 
 
Identificação e 
reconhecimento das 
próprias emoções 
(autoconsciência); 
 
Reconhecimento das 
emoções nos outros 
(empatia); 
 
Preenchimento de 
questionário para 
levantamento de 
necessidades 
 

 
1. Brainstorming emocional 

 
Sugere-se aos alunos que reflitam 
sobre a experiência vivida nos 
últimos meses. Proporciona-se algum 
tempo para que tal aconteça. 
 
Cada aluno deverá pensar na emoção 
que mais espelhe o estado emocional 
predominante durante esse período. 
Ex. Tristeza, medo, angústia, 
confiança... 
 
A atividade poderá ser realizada das 
seguintes formas (ou outras que o 
professor considere mais 
adequadas): 
 
- A palavra é verbalizada e 

registada no quadro ou 
registada num papel/post it que 
o aluno colocará no quadro. 

- A palavra é registada num 
cartão e colocada 
anonimamente numa caixa. O 
docente lê em voz alta e regista. 

- As palavras são registadas 
anonimamente com recurso à 
ferramenta digital Mentimeter* 
e projetadas para o grupo (mais 
informações, consultar abaixo). 

 
Nota: Caso seja sentido como 
importante, poderá completar-se 
este processo com a referência ao 
tempo atual, com enfoque no 
regresso à escola. 
 

Nota: para os alunos mais novos ou 
para aqueles a quem se justifique, 
poderá ser útil a projeção de um 
“emocionário” – emoção/expressão 
facial que ajude a identificar e 
reconhecer a existência de diferentes 
emoções.  

 
3. Preenchimento (individual e 
anónimo) do questionário de 
levantamento de necessidades. 
 

  
Nesta dinâmica, o docente 
apenas participa como 
facilitador. 
 
Pistas para a reflexão pós 
atividade: 
 
- Qual a emoção 

predominante? 
 

- Que fatores mais 
contribuíram para tal? 

 
- Que outras emoções 

surgem? 
 
- Qual a importância do 

entendimento de que 
diferentes pessoas 
vivem/sentem um 
mesmo desafio de 
forma diferente? 

 
- Não existem emoções 

boas ou más, todas 
elas têm uma função 
adaptativa mas 
requerem um 
processo tomada de 
consciência e 
compreensão do seu 
impacto. 

 
- As emoções não nos 

definem. Nós 
podemos sentir-nos 
tristes mas não somos 
tristes. O que significa 
também que a 
consciência e a  
autorregulação 
emocional é o melhor 
meio para integrar 
psicologicamente 
todas as experiências 
emocionais. 

 
 

3  
Identificação de 
recursos internos; 
 
Identificação de 
recursos de apoio na 
escola; 
 
Recolha de ideias 
para o futuro. 
 

 
1. O que decido levar na mochila/na 
viagem? 

 
O professor lança ao grupo a 
seguinte questão (ou projeta-a para 
ficar visível) 
 
O que é que eu tenho na minha 
mochila (dentro de mim) que quero 
largar? 

 
- Cada aluno pode registar a 

resposta num papel e colocá-la 
numa caixa de cartão ou num 
saco que o professor 
disponibiliza numa mesa da 
sala. 

  



EECE – Participação Democrática na Escola 
52 

- O que é que tenho na minha 
mochila que quero continuar a 
levar?  

- E aqui é explicado aos alunos 
que se trata dos recursos 
individuais ou das atividades 
que os ajudam a sentirem-se 
melhor nos momentos mais 
dificeis. 

- Estas palavras ou atividades são 
registadas com marcadores 
coloridos por cada aluno numa 
cartolina que deverá ficar 
exposta na sala de aula, 
possibilitando a todos conhecer 
diferentes estratégias de 
enfrentamento dos problemas. 
 

Nota: se assim desejar, o professor 
pode designar esta cartolina conjunta 
de balão de oxigénio ou mochila da 
turma… 

 

* https://www.mentimeter.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/
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Questionário de levantamento de necessidades 

Regresso às aulas presenciais 

 

KIT EMOCIONAL ANTI COVID: um plano de vacinação  
para cuidarmos da saúde mental 

 
Este questionário é anónimo e confidencial e ajudar-nos-á a compreender 
melhor como se sentem os alunos neste regresso às aulas e de que forma a 
escola poderá ajudar a ultrapassar o desafio que atualmente vivemos.  
A tua ajuda é muito importante e por isso, muito obrigada! ☺ 
 

Neste regresso às aulas, sinto-me… 
 

A emoção que mais identifico em mim, é.... 
 

Tenho medo… 
 

Preocupa-me… 
 

Acredito … 
 

O que mais tem sido difícil para mim nesta “nova realidade” é … 
 

Às vezes, sinto necessidade de …. 
 

Não gosto de… 
 

Gosto de … 
 

Nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, gostava de falar sobre... 
 

Enquanto cidadão considero que… 
 

Durante o Ensino@Distância, o que mais me ajudou foi…. 
 

Durante o Ensino@Distância, o que mais se tornou difícil para mim foi... 
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Exemplo de uma Planificação de 9º Ano 
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                             Planificação de Cidadania e Desenvolvimento 

Ano letivo 20/21 

Projeto: (Re)Educar para uma Escola mais saudável 

Atividades Parcerias e 

disciplinas 

Domínios Descritores do Perfil 

do Aluno 

Avaliação Calendarização 

Sub-Projeto 

KIT EMOCIONAL ANTI COVID: um 

plano de vacinação para cuidarmos 

da saúde mental 

1.–Visionamento e exploração do 

vídeo “While we Can’t Hug”- 

desenvolvimento do espírito crítico e 

criativo. 

 

 2.-Plano de contingência do 

agrupamento – Análise e debate em 

assembleia de turma com 

levantamento de  sugestões dos alunos. 

 

3.-Brainstorming emocional - 

Identificação e reconhecimento das 

próprias emoções (autoconsciência); 

 

 

Estratégia de 

Educação para a 

Cidadania de Escola  

 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

 

Projeto de Educação 

para a Saúde 

 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientaçã 

Instituições e 

Participação 

Democrática 

 

Direitos humanos 

 

Saúde 

 

Risco 

 

Segurança, Defesa e Paz 

 

Média 

 

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 

Compreende os conceitos 

fundamentais de cada domínio 

trabalhado; 

Mobiliza conhecimentos em 

diferentes contextos de 

trabalho/aprendizagem; 

Pesquisa, seleciona e organiza 

informação; 

Realiza as atividades /tarefas de 

forma autónoma e responsável; 

Analisa problemas concretos da 

realidade (do Mundo) para formar 

opinião e tomar decisões; 

 

Revela curiosidade e vontade de 

saber mais 

 

 

 

 

 

1º Período 
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Atividades Parcerias e 

disciplinas 

Domínios Descritores do Perfil 

do Aluno 

Avaliação Calendarização 

Reconhecimento das emoções nos 

outros (empatia); 

 4.-Preenchimento (individual e 

anónimo) do questionário de 

levantamento de necessidades: 

“Sinto-me…” 

5.-O que é que eu tenho na minha 

mochila (dentro de mim) que quero 

largar? – Identificação dos medos, 

anseios, preocupações,… 

6.-O que decido levar na 

mochila/na viagem? - Identificação 

de recursos internos; 

Identificação de recursos de apoio 

na escola; 

Recolha de ideias para o futuro. 

7.-Preenchimento da mochila da 

turma – Identificação dos recursos 

do grupo turma. 

 

 

Estratégia de 

Educação para a 

Cidadania de Escola  

 

 

 

 

 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituições e 

Participação 

Democrática 

 

 

Direitos humanos 

 

 

 

 

Saúde 

 

Risco 

 

 

Solidariedade 

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; 

J - Consciência e domínio 

do corpo. 

 

 

 

Colabora na tomada de decisões; 

Avalia o impacto das suas decisões; 

Revela pensamento divergente (crítico 

e criativo); 

Respeita as regras de convivência 

cívica e democrática; 

Demonstra capacidade para ouvir, 

interagir, argumentar, negociar e 

aceitar diferentes pontos de vista. 

Comunica por escrito, com clareza e 

correção, utilizando vocabulário 

específico; 

Comunica oralmente com rigor, 

correção, coerência e expressividade. 

 

 

 

 

 

1º Período 
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Atividades Parcerias e 

disciplinas 

Domínios Descritores do Perfil 

do Aluno 

Avaliação Calendarização 

8.- Análise em assembleia de turma 

do levantamento dos questionários 

(em anexo) – Identificação das 

emoções, dos medos, das 

preocupações e das sugestões que 

mais comuns à turma. 

9.- O que eu controlo e o que eu 

não controlo – Identificação do que 

depende de cada um de nós e que 

conseguimos controlar; 

Identificação do que não depende 

de nós e consequentemente não 

conseguimos controlar; 

Preenchimento do cartaz da turma. 

10.-Programa – Eu controlo as 

minhas preocupações (em anexo) - 

Controlar preocupações, medos e 

ansiedade; 

Treinar, recordar e experimentar 

estratégias 

 

 

Estratégia de 

Educação para a 

Cidadania de Escola  

 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

 

 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

 

 

 

 

 

Instituições e 

Participação 

Democrática 

 

Direitos humanos 

 

Saúde 

 

Risco 

 

Segurança, Defesa e Paz 

 

 

 

Solidariedade 

 

 

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. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Questionários 

 

Trabalhos individuais e/ou de grupo 

 

Intervenções orais 

 

Atividades práticas  

 

Debates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Período 
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Atividades Parcerias e 

disciplinas 

Domínios Descritores do Perfil do 

Aluno 

Avaliação Calendarização 

11.-Quando me sinto ansioso, 

posso… (em anexo) 

Identificação de recursos  internos 

e externos; 

Elaboração da roda do que posso 

fazer quando me sinto ansioso. 

12.- Atividade do Dia Mundial de 

luta contra a SIDA – Visionamento 

de exploração de vídeos sobre a 

SIDA; 

Significado de SIDA; 

Como se transmite; 

Decoração de laços. 

13.- Participação na atividade: 

“Natal Solidário” – Identificação das 

necessidades na comunidade; 

Contribuição para um Natal mais 

solidário 

14.-Lidar com a perda/ com as 

alterações da vida 

Identificação de recursos  internos 

e externos; 

 

 

Estratégia de 

Educação para a 

Cidadania de Escola  

 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

 

 

Projeto de Educação 

para a Saúde 

 

 

Junta de Freguesia 

de São Brás de 

Alportel 

 

Instituições e 

Participação 

Democrática 

 

 

Direitos humanos 

 

 

 

Saúde 

 

 

 

Risco 

 

 

Média 

Solidariedade 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Período 
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Atividades Parcerias e 

disciplinas 

Domínios Descritores do Perfil do 

Aluno 

Avaliação Calendarização 

15.- -Preenchimento (individual e 

anónimo) do questionário: “Com 

este novo confinamento, sinto-

me…” 

Debate e partilha 

Estratégias de descontração  

16.- Visionamento do Power Point 

da autoria da Escola Segura sobre 

“Internet Segura! 

Debate e Partilha 

17. Atitude Positiva 

Visionamento do vídeo “O poder 

dos Sentimentos” 

Sentimentos observados/ 

Sentimentos Despertados 

Debate e partilha 

18. Autoconfiança e a Influência 

dos outros 

Visionamento do Vídeo: “ Pequeno 

Sapo ”  

Reflexão sobre as atitudes perante 

os obstáculos que enfrentam na 

vida, como sobre as atitudes 

motivadoras em relação aos 

obstáculos que outros enfrentam! 

 

Estratégia de 

Educação para a 

Cidadania de Escola  

 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

 

 

 

Projeto de Educação 

para a Saúde 

 

Estratégia de 

Educação para a 

Cidadania de Escola  

 

 

Instituições e 

Participação 

Democrática 

 

Direitos humanos 

 

 

Saúde 

 

 

 

 

 

 

Risco 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Período 
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Atividades Parcerias e 

disciplinas 

Domínios Descritores do Perfil do 

Aluno 

Avaliação Calendarização 

Sub-Projeto 

Embelezamento da escola 

1.- Pintura de painel de parede na 

sala 16, inspirado no pintor Henri 

Matisse 

 

2. Levantamento de interesses para 

dar continuidade a este subprojeto 

 

 

3. Recuperação/ decoração dos 

cacifos 

 

 

4. Orçamento participativo 

Estratégia de 

Educação para a 

Cidadania de Escola 

 

Artes 

 

 

 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Educação Visual 

Português 

Inglês 

Francês, Educação 

Física e Matemática 

Instituições e 

Participação 

Democrática 

 

Experimentação e 

criação 

 

 

 

Direitos humanos 

 

 

 

Instituições e 

Participação 

Democrática 

 

H - Sensibilidade estética 

e artística; 

 

 

G - Bem-estar, saúde e 

ambiente; 

 

D - Pensamento crítico e 

pensamento criativo; 

 

E - Relacionamento 

interpessoal; 

 

 

C - Raciocínio e resolução 

de problemas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Período 

 

 

 

 

2º Período 

 

 

 

 

3º Período 

 

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS 

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 
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