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1. INTRODUÇÃO 

 

“A minha missão é construir uma Escola democrática, humanista e humanizadora, 

aberta à diferença, eticamente irrepreensível, intelectualmente exigente e centrada na 

melhoria contínua. Uma Escola que promove nos alunos o desenvolvimento das suas 

competências cognitivas, psicomotoras e sócio afetivas, respeitando as suas características 

individuais e preparando-os para serem cidadãos conscientes, responsáveis e criticamente 

atuantes, bem integrados no mundo em que vivem e capazes de se adaptar às mudanças e 

a novos desafios”. 

 

Luís Malta, Diretor do Agrupamento de Escolas de Alapraia 

 

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, em convergência com o Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, propõe que os alunos realizem aprendizagens “através da 

participação plural e responsável de todos na construção de si como cidadãos e de sociedades 

mais justas e inclusivas, no quadro da democracia, do respeito pela diversidade e da defesa dos 

Direitos Humanos”, referindo que as “ aprendizagens decorrem do cruzamento dos conteúdos 

curriculares com as competências de cidadania que se querem potenciar nos alunos.” 

Neste contexto, o Agrupamento de Escolas de Alapraia pretende, com a Estratégia de Educação 

para a Cidadania de Escola, continuar a afirmar a sua identidade, promovendo uma educação 

transformadora e inclusiva, assente em valores humanistas, tendo em vista os desafios de um 

mundo global e em contínua mudança.  

Conscientes de que a cidadania se aprende por aspetos vivenciais, o Agrupamento de Escolas 

de Alapraia procura valorizar as especificidades e realidades locais assentes em projetos da 

escola, de alunos, de professores e da comunidade,  promovendo uma cultura de escola que 

assenta na participação, na corresponsabilização e na certeza de que a cidadania se vive, se 

sente e contribui para o bem-estar comum.  A Cidadania e Desenvolvimento assume-se, assim, 

como um espaço curricular privilegiado para o desenvolvimento de aprendizagens com impacto 

tridimensional na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal e no relacionamento 

social e intercultural. O desenvolvimento desta componente deve ser consolidado, de modo a 
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que as crianças e jovens, ao longo dos diferentes ciclos, experienciem e adquiram competências 

e conhecimentos de cidadania, em várias vertentes.  

Visando a formação integral dos alunos, a Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola, 

bem como a planificação da Cidadania e Desenvolvimento, estão  em linha com o tema 

aglutinador do Projeto Educativo “Ser Feliz”. O Agrupamento no seu todo pretende assentar as 

suas práticas quotidianas em valores e princípios de cidadania, numa cultura de escola que 

assenta na participação e corresponsabilização e na crença de que não chega ensinar a 

cidadania, a cidadania “vive-se” e “sente-se” e só sendo feliz se consegue transpor esse 

sentimento para os que estão à nossa volta.  

 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

a) Documentos gerais a considerar: 

• Estatuto do Aluno e Ética Escolar - Despacho nº 5908/2017 de 5 de julho  

• Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania  

• Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória  

• Aprendizagens Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento  

• Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho  

• Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho  

• Um Tesouro a Descobrir, Relatório para a Unesco da Comissão Internacional   

Sobre Educação para o Século XXI  

• Declaração universal dos Direitos das Crianças;  

 

b) Documentos internos a considerar: 

• Projeto Educativo do Agrupamento; 

• Plano Anual de Atividades; 

• Plano de Ação de Melhoria; 

• Projeto Curricular de Agrupamento  

 

3. COORDENAÇÃO 

 

3.1. Competências 
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Compete à coordenadora da EECE- Professora Ana Cristina Pereira 

 

a) constituir o ponto focal da escola com a Equipa Nacional de Educação para a 

Cidadania;  

b) coordenar e monitorizar as estratégias definidas no documento de EECE;  

c) disponibilizar aos docentes todas as informações necessárias à implementação e 

desenvolvimento de atividades no âmbito da EECE;  

d) promover a troca de experiências e cooperação entre todos os docentes que 

lecionam a disciplina de Educação para a Cidadania (EC);  

e) apresentar um relatório anual; 

 

3.2. Perfil  

 

A coordenadora da EECE deve:  

 

a) ter experiência de coordenação de equipas e capacidade organizativa;  

b) frequentar/ter frequentado ações de formação sobre Educação para a Cidadania;  

c) possuir competências de utilização de meios tecnológicos e de Plataformas Digitais;  

d) conseguir estabelecer e manter relações empáticas com discentes, docentes e 

pessoal não docente, sustentadas em processos de escuta e reconhecimento;  

e) ter uma visão intercultural da educação (o reconhecimento das culturas em 

presença);  

f) sentir-se motivado para desempenhar a tarefa;  

g) revelar experiência no desenvolvimento de projetos a nível de escola. 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS GERAIS DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA DE ESCOLA 
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5. ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS A DESENVOLVER 
 
 

Linguagens e textos 

Informação e comunicação 

Raciocínio e resolução de problemas 

Pensamento Crítico e Pensamento criativo 

Relacionamento Interpessoal 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

Sensibilidade Estética e Artística 

Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Consciência e Domínio do Corpo 

 

No ensino básico, as áreas de competências devem ser tratadas num sentido genérico, com base 

na preocupação de desenvolver em todos os alunos todas as áreas de competências, 
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promovendo a aquisição de atitudes, capacidades e conhecimentos genéricos e que lhes 

proporcionem um conjunto de ferramentas para a prossecução de estudos. 

 

6. OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 

Os documentos internos, nomeadamente o Relatório Global do Observatório Pedagógico e o 

Relatório de Autoavaliação 2017/2018   referem algumas oportunidades de melhoria no que 

respeita ao exercício da cidadania pelos alunos do Agrupamento, a saber: 

• Atitudes/comportamentos dos alunos reveladores de alguma ausência de valores 

fundamentais, como a solidariedade, a entreajuda, a tolerância, a justiça social e o 

respeito pelo outro, quer no seio das próprias turmas, quer dos demais espaços 

escolares. 

• Atitudes/comportamentos demonstrativas de um zelo insuficiente na preservação, 

conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes da 

escola. 

• Atitudes/comportamentos dos alunos reveladores de falta de civismo no cumprimento 

do seu lugar nas filas para o Bufete, Papelaria, Refeitório e circulação nos demais 

Espaços Escolares. 

• Atitudes/comportamentos dos alunos reveladores de falta de civismo no cumprimento 

das regras definidas para cada espaço escolar (excesso de barulho junto às salas com 

aulas a decorrer, mochilas no chão...).  

• Falta de consciência das atividades no âmbito do plano ambiental de escola e da 

aplicação diária da Educação Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável, ao nível da 

poupança de água, de energia e da reciclagem (Regra dos 5Rs – Reduzir, Reutilizar, 

Recusar, Repensar e Reciclar). 

 

No relatório do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular ainda foram apontados 

outros aspetos a melhorar: 

• Colaboração entre os pares (resistência de alguns professores à inovação); 

• Existência de troca de experiências com outras escolas e parceria com 

universidades; 

• Maior ligação à comunidade envolvente da escola; 
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• Condições espaciais (não existência de espaços para os alunos trabalharem em 

projetos e fazerem pesquisas); 

• Falta de equipamentos informáticos e de professor de TIC. 

 

 

7. OPERACIONALIZAÇÃO 

 

A Estratégica de Educação para a Cidadania (EECE) decorre dos valores emanados do Projeto 

Educativo do Agrupamento, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais o Agrupamento de Escola se propõe cumprir a sua função 

educativa.  

 

Cidadania Responsável • Promover uma cultura de escola que assenta na 

participação, na corresponsabilização e na 

certeza de que a cidadania se vive, se sente e 

contribui para o bem-estar comum.  

Rigor e exigência • Dotar os nossos alunos de aprendizagens 

significativas, alcançadas com perseverança e 

que lhes permitam não só percecionar e 

interpretar o mundo, mas também fazer as suas 

escolhas no presente e no futuro. 

Reflexão e inovação • Promover o desenvolvimento da autonomia e o 

espírito crítico dos alunos; procuramos a inovação 

e valorizamos o trabalho colaborativo e 

cooperativo como forma de enriquecimento 

pessoal. 

 

 

7.1. Operacionalização ao nível do Agrupamento 

 

O modelo proposto de operacionalização da cidadania prevê três níveis de 

desenvolvimento: 

• Transversalmente na gestão  curricular disciplinar e multidisciplinar, em toda a 

escolaridade;  
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• Especificamente na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento nos 2º e 3º ciclos do 

Ensino Básico;  

• Globalmente em projetos de escola, em toda a escolaridade. 

 

 

 

7.2. Operacionalização ao nível da Turma/Conselho de Turma 

 

Os diferentes Domínios de Cidadania e Desenvolvimento serão trabalhados tendo em conta as 

realidades conhecidas e vividas pelos alunos e as motivações para o seu desenvolvimento 

pessoal. 

• Na Educação Pré́ escolar, integrada transversalmente no currículo, é da 

responsabilidade do educador.  

 

• No 1.ºCEB, integrada transversalmente no currículo, é da responsabilidade do docente 

titular de turma, sendo os domínios a trabalhar e as competências a desenvolver 

definidos em sede de Conselho de Docentes. 

 

• Nos 2.º e 3.º ciclos, disciplina autónoma, constitui-se como espaço potenciador da 

valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma.  

 

• No 2º ciclo, sob orientação do docente de HGP e Português e do diretor de turma (50” 

semanais) em articulação com o Conselho de Turma, os alunos são envolvidos na 

escolha dos subtemas, definem os desafios a resolver e delineiam as estratégias a 

desenvolver, num processo que lhes atribui, também, responsabilidade pelas 

aprendizagens e pela concretização dos projetos definidos.,  

 

       No 3º CEB: 

 

• No sétimo ano de escolaridade, sob orientação do professor da disciplina de Geografia 

e História e do Diretor de Turma (50“ semanais);  
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• No oitavo ano de escolaridade, sob orientação do professor da disciplina de Geografia 

e História e do Diretor de Turma (50” quinzenais);  

 

• No nono ano de escolaridade, sob orientação do professor da disciplina de Geografia e 

do Diretor de Turma (50” quinzenais). 

 

 

A organização dos domínios definidos na ENEC encontra-se delineada no Agrupamento de 

Escolas de Alapraia e desenvolve-se em estreita articulação com recursos do Agrupamento: 

 

 PÚBLICO ALVO DOMÍNIOS  CLUBES / PROJETOS 
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Pré-escolar, 1º, 

2º e 3º CICLOS 

Direitos Humanos (civis e 

políticos, económicos, sociais e 

culturais e de solidariedade) 

CRE, Conversas em Grupo, Escola 

Amiga das Crianças 

Igualdade de Género CRE, Projeto Mudarte 

Interculturalidade (diversidade 

cultural e religiosa) 
CRE, Prévio, O que Há? 

Desenvolvimento Sustentável Eco-Escolas 

Educação Ambiental 
Eco-Escolas; CRE, Sensibilização 

Ambiental 

Saúde (promoção da saúde, 

saúde pública, alimentação, 

exercício físico) 

Desporto Escolar;  

PES;  

Corta-mato escolar;  

Dia da Alimentação;  

CRE;  

Programa EU PASSO; 

Escolinha da Galiza;  

Brincar em Caparide; 

Projet ZEN 

REIKI 
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6ºANO  e 3º 

CICLO 

Sexualidade (diversidade, 

direitos, saúde sexual e 

reprodutiva) 

SPO; PES; Associação Prevenir (EU 

PASSO) 

5º e 8º ANOS Media 

Projetos desenvolvidos em 

articulação com a disciplina de 

Português 

2º e 3º CICLOS 
Instituições e participação 

democrática 

Eleição do delegado e 

subdelegado; Orçamento 

participativo; OPJovem; 

Assembleias de turma/ de alunos 

9º ANO 
Literacia financeira e educação 

para o consumo 
 

1º e 2º CICLO Segurança rodoviária 
Escola Segura; Prevenção 

Rodoviária 
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3º CICLO 
Empreendedorismo (nas suas 

vertentes económica e social) 
SPO 

3º CICLO – 

9ºANO 
Mundo do trabalho SPO 

3º CICLO Risco 

Escola Segura; Prevenção 

rodoviária; SPO, Plano de 

Emergência (simulacros) 

2º e 3º CICLOS 
Segurança, defesa e paz /gestão 

de conflitos 
Prévio 

1º, 2º e 3º 

CICLOS 
Bem-estar animal 

Eco-Escolas, Solidariedade para 

com os animais 

1º, 2º e 3º 

CICLOS 
Voluntariado 

Elaboração de Cabazes de Natal, 

Dia do Pijama, Dia do Nariz 

Vermelho,  

2º e 3º CICLOS Arte e Cidadania Exposições de trabalhos diversos 

 

A dimensão transversal dos domínios de Cidadania e Desenvolvimento mobiliza contributos das 

diferentes componentes do currículo, sendo o Conselho de Turma a unidade estruturante, 
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responsável pela planificação da ação no que concerne ao trabalho relativo aos conteúdos/ 

aprendizagens fundamentais. Assim, em Conselho de Turma, deverá ser feita uma articulação 

entre os domínios a abordar e os conteúdos das diferentes disciplinas, cabendo a cada docente 

proporcionar situações de aprendizagem específicas da sua disciplina e ao Conselho de Turma 

definir atividades/projetos que contribuam para a concretização das aprendizagens esperadas. 

 

8. APRENDIZAGENS ESPERADAS 

 

No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento e Cidadania, consideram-se aprendizagens 

esperadas por ciclo e por domínios: 

• Conceção de cidadania ativa; 

• Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para uma 

Cultura da Democracia); 

• Identificação de domínios essenciais em toda a escolaridade. 

 

Na abordagem da Educação para a Cidadania propõe-se que se atenda a três eixos: 

 

• Atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos humanos); 

• Relacionamento interpessoal (comunicação e diálogo); 

• Relacionamento social e intercultural ( democracia, desenvolvimento humano e 

sustentável, globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos). 

 

9. PARCERIAS 

 

A concretização dos projetos/atividades ao nível da Educação para a Cidadania conta com o 

apoio das parcerias internas ou externas à escola que assumem um papel fundamental no 

desenvolvimento desses projetos/atividades, a saber: 

• Câmara Municipal de Cascais - Cascais Ambiente; Ação Social Escolar; Espaço S; Cascais 

Jovem; Cascais Cultura; Cascais Participa; Fórum Municipal contra a Violência 

Doméstica; 

• Associação de Pais e Encarregados de Educação da Alapraia; 

• Cercica; 

• Juntas de Freguesia; 
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• Enfermeira da Saúde Escolar; 

• Reiki – Cooperativa do Zambujal; 

• Associação Prevenir; 

• Centro Cultural de Cascais; 

• Faculdade de Motricidade Humana – Professor Carlos Neto; 

• Escola Segura; 

• Agrupamento de Escolas da Parede; 

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Cascais; 

• Associação Helpo. 

 

 

10 . AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

 

“As aprendizagens na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento alicerçam-se no 

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

currículo e desenvolvidas num ciclo contínuo e em progressão de “reflexão-antecipação-ação”, 

em que os alunos 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 como coletivo” 

In Estratégia Nacional de Educação para a cidadania 

 

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

contínua e sistemática, adaptada aos avaliados, às atividades e aos contextos em que ocorre.  

 

Os pressupostos básicos da avaliação desta componente são: 

 

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

coletivo, envolvendo trabalho de equipa, recomenda-se que a avaliação seja feita ao 

grupo (cruzando auto e heteroavaliação individual), recordando que uma equipa é mais 

que um conjunto de pessoas juntas;  

 

•  Diversificação dos instrumentos de avaliação – a natureza participativa da Cidadania e 

Desenvolvimento supõe instrumentos diversificados de avaliação, tais como grelhas de 
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observação em torno do processo de conceção e implementação dos projetos, que 

acompanharão os diversos instrumentos referidos;  

 

•  Clarificação do processo de avaliação – crianças/jovens (e Encarregados de Educação) 

devem ter conhecimento dos critérios e das metodologias de avaliação no âmbito da 

Cidadania e Desenvolvimento desde o princípio do ano letivo;  

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

desenvolver competências no domínio do pensamento crítico, da autoperceção do seu 

comportamento em contexto de cooperação, da empatia e do reconhecimento pelo 

outro.  

 

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Pré-Escolar  

A avaliação na educação Pré́-escolar, marcadamente formativa, centra-se na 

documentação do processo e na descrição das aprendizagens, de modo a valorizar as 

formas de aprender e os progressos realizados. 

 

Ensino Básico  

 

No 1.º CEB, a avaliação na componente de Cidadania e Desenvolvimento é da 

responsabilidade do professor titular. 

 

Nos 2.º e 3.º CEB, a avaliação na disciplina de Cidadania e desenvolvimento é proposta 

pelo professor da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, sendo da 

responsabilidade do Conselho de Turma.  

 

A avaliação a realizar no final de cada período, cumprindo os critérios e instrumentos 

de avaliação definidos e aprovados para o Agrupamento, expressa-se de forma 

qualitativa no 1.º CEB e quantitativa, na escala de 1 a 5, contando para a progressão ou 

retenção do aluno, no 2.º e no 3.º CEB.  
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As formas de recolha de informação deverão ser diversificadas devendo valorizar-se o 

desenvolvimento de projetos transdisciplinares. Sendo assim, a avaliação da implementação da 

Estratégia para a Cidadania de Escola deverá ser feita por vários intervenientes num documento 

próprio, elaborado pelas equipas de Cidadania e Desenvolvimento/Flexibilidade Curricular. 

 

12. RECONHECIMENTO DO MÉRITO DOS ALUNOS  

Empenhado na formação da Pessoa, em todas as suas dimensões, o Agrupamento de Escolas de 

Alapraia reconhece e valoriza o desempenho dos seus alunos a nível académico e a nível da 

Cidadania, de acordo com Regulamento Interno.  

A atribuição da menção de mérito de Cidadania é uma forma de premiar os alunos que se 

destacam no desenvolvimento de atividades, ações e/ou projetos no âmbito dos domínios 

desenvolvidos da Cidadania e Desenvolvimento, cujo impacto das aprendizagens se revela na 

comunidade educativa. 

13 – AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DO AGRUPAMENTO  

A Estratégia de Educação para a Cidadania é um documento orientador e dinâmico, dadas as 

inúmeras possibilidades de concretização de ações/atividades e projetos, contextualizadas 

pelos diversos referenciais em que se baseia. A estratégia operacionaliza-se não só́ nas aulas de 

Cidadania e Desenvolvimento, como também em todas as dinâmicas que a envolvem e com ela 

se interligam.  

A metodologia de avaliação da estratégia incidirá na recolha e análise de documentação, 

resultante dos seguintes indicadores, no final de cada período e no final do ano letivo, pela 

Equipa de Cidadania e Desenvolvimento, em colaboração com os docentes envolvidos. 

 

Indicadores Instrumentos de registo 

Impacto das ações desenvolvidas no 

cumprimento do projeto Educativo. 
 

Grelha/Questionário de monitorização  a alunos, 

professores e encarregados de educação  

Projetos/ações de articulação interdisciplinar 

(DACs) 

( vertical/horizontal).  

 

Taxa de atividades/ações/ projetos inscritos no 

PAA ( designados como Cidadania - ... ) que 
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envolvem outras disciplinas, ano(s) de 

escolaridade; turma(s).  

Projeto Curricular de Turma. 

Ações promovidas em articulação com a 

comunidade educativa e local – pais, 

familiares, empresas locais, pessoal não 

docente.  

Taxa de atividades/ações/ projetos inscritos no 

PAA (designados como Cidadania - ... ) que 

envolvem a comunidade.  

Projeto Curricular de Turma.  

Participações em ações/ projetos 

dinamizados por entidades externas.  

Taxa de atividades/ações/ projetos inscritos no 

PAA ou PCT;  

Certificados de participação.  

Distinções de Mérito de Cidadania ( de acordo 

com o Regulamento Interno). 

Taxa de atribuição de Mérito de Cidadania. 

(estatísticas da avaliação).  

 

 


