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A Cidadania não é apenas o conjunto de direitos e deveres que os cidadãos 

devem exercer e cumprir. O exercício da Cidadania é sobretudo um 

comportamento, uma atitude e uma certa forma de ser, de estar e de fazer, em 

que cada um encara os problemas da sociedade em que se insere com a mesma 

prioridade com que aborda as suas questões individuais, atendendo aos direitos 

dos outros e em particular no respeito pela diversidade e pelas diferenças que 

caracterizam as sociedades em que vivemos … 

Marçal Grilo  

 

 

Introdução 

 

Um mundo em rápida mudança desencadeia novos desafios em termos de 

educação. É necessário que a escola seja audaz e prepare cidadãos inquietos, curiosos, 

autónomos, competentes, detentores de sentido crítico, capazes de fazer escolhas 

adequadas, conhecedores dos seus direitos e comprometidos com os seus deveres. A 

Educação para a Cidadania (EC) é um tema incontornável do atual debate em educação e 

da sociedade em geral (Modulo 6 – AFC - MOOC 2018; Lei de Bases,1986). Na abordagem 

destas temáticas é forçoso atender a três eixos: - Atitude cívica individual, relacionamento 

interpessoal e relacionamento social e intercultural (Fórum EC, 2008; Estratégia de EC, 

2017).  Por outro lado, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória aponta para 

uma educação escolar que desenvolva capacidade de participação cívica, ativa, consciente 

e responsável e em que os alunos mobilizem valores e competências que lhes permitam 

tomar decisões livres e fundamentadas sobre questões naturais, sociais e éticas (Perfil do 

aluno - DGE, 2017; Despacho n.º 6478/2017). Assim, trabalhar com os alunos, no âmbito da 

EC exige uma formação humanista dos professores e uma maior preparação na utilização 

de metodologias de projeto e experiência na coordenação de equipas pedagógicas, (1) 

havendo portanto necessidade de investir na formação docente, de forma a dar resposta a 

estes novos desafios e melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos. 
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1. Trabalho desenvolvido no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento nos Jardins de 

Infância do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Jardins de Infância do Agrupamento com o respetivo número de alunos que os 

frequentam. 

 

A Coordenadora de Departamento do Pré-Escolar deu a conhecer o trabalho realizado, 

no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, nos Jardins de Infância (JI) do Agrupamento 

que reúne um universo de 152 alunos. 

Os domínios tratados, os projetos desenvolvidos, as atividades realizadas e as 

articulações estabelecidas estão sintetizadas no Quadro I.  
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Quadro I – Síntese do trabalho realizado no ano letivo 2019/2010, dos alunos dos Jardins de Infância no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 

Jardim de Infância de Soure – Turma A                                                                                                                       Nº de alunos envolvidos - 23 

Domínios 
trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos no âmbito de 

cada Domínio 
 

Atividades realizadas  
Articulação com outros projetos  

  

 
 
 

Direitos 
humanos 

Os Direitos Humanos foram explorados 
de forma 
transversal ao longo de todo ano, este 
assunto surgiu espontaneamente através 
de conversas de grande grupo, histórias, 
leitura de imagens... 

Aquando o Dia Mundial da Criança, este é 
um tema que procuro sempre enfatizar para 
sensibilizar o grupo de que nem todas as 
crianças têm as mesmas oportunidades, 
embora todas devessem ter os mesmos 
direitos e a importância de os defender e 
lutar por eles, através de histórias, leitura 
de imagens, dramatizações entre outras. 
 
 
 

 
Sendo um tema que é transversal à nossa temática aglutinadora, surgiu 
espontaneamente, em situações que ocorreram ou  através de 
comentários das crianças, ou  ainda  de histórias, que posteriormente  
foram exploradas e debatidas em grande grupo , recorrendo aos 
materiais já mencionados 

 

 

Igualdade 

de 

género 

 

 
 
A Igualdade de género foi trabalhada com 
intenção de forma muito frequente, 
fomentando sempre   que embora 
existam diferenças de género, estas não 
têm qualquer peso. Havendo uma 
igualdade de oportunidades para ambos 
os sexos no processo de socialização. 
 
 

 

 

 

 

 

 

A igualdade de género foi explorada através 
de histórias, de leitura de imagens, 
pesquisas em livros. As crianças tiveram a 
oportunidade de reconhecer/identificar as 
diferenças que distinguem os meninos das 
meninas. Mas compreendendo que a 
diferença de género deve ser vista numa 
perspetiva de equidade. 
Desta forma, foram promovidos 
frequentemente debates de grande grupo 
para a resolução de conflitos (muito comuns 
neste grupo) e negociação que fossem 
aceites e compreendidos por todas as 
crianças. 
Estas discussões/debates permitiram que o 
grupo 
assumisse responsabilidades que cada 
criança desse a sua opinião e ouvisse a dos 
outros; promovendo assim, atitudes de 
tolerância, respeito e compreensão pelo 
outro. 
 
  

 
 
Sendo um tema que é transversal à nossa temática aglutinadora, surgiu 
espontaneamente, em situações que ocorreram ou através de 
comentários das crianças, ou  ainda  de histórias, que posteriormente  
foram exploradas e debatidas em grande grupo , recorrendo aos 
materiais já mencionados 
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Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas  

Articulação com outros projetos  
 

 

 

 

 

Intercul-

turalidade     

 
A interculturalidade esteve sempre 
presente por múltiplas razões mas de 
uma forma mais acentuada porque na 
nossa turma/grupo, existe uma  mistura 
de culturas,  temos um aluno chinês e um 
brasileiro que diariamente nos fazem 
deparar com palavras, hábitos, canções e 
particularidades dos seus países  
diferentes  da nossa realidade e que 
permite um enriquecimento para todos 
nós. Esta diversidade de ser e de  saberes 
contribuíram para o enriquecimento da 
vida em grupo e para a aquisição de 
novos saberes de outras culturas 
 
 
 
 

 
 
As atividades realizadas neste domínio 
surgiram de forma espontânea e natural, 
sempre que em algum momento as crianças 
fizeram algum comentário, na sequência de 
alguma conversa/história. Tendo-se 
posteriormente desenvolvido/explorado 
conteúdos que respondessem ou que 
fossem do interesse das crianças 
As histórias e pequenos vídeos com 
histórias ou imagens são sempre os mais 
bem aceites pelo grupo e com os quais 
verifico que as crianças manifestam maior 
interação posteriormente, possibilitando 
debates sobre o assunto 
 

 
 
 
Sendo um tema que é transversal à nossa temática aglutinadora, surgiu 
espontaneamente em situações que ocorreram ou por comentários das 
crianças, ou através de histórias e posteriormente exploradas e debatidas 
em grande grupo , recorrendo aos materiais já mencionados. 

 

 

 

Educação 

ambiental e 

desenvolvim

ento 

sustentável 

 

 
 
A educação ambiental fez parte da 
temática aglutinadora do passado ano 
letivo, embora, este ano a temática tenha 
sido completamente diferente, a do ano 
passado continuou a fazer parte dos 
nossos hábitos e desta forma sempre 
presente no grupo 

O lixo é diariamente separado em caixotes 
que temos na sala, no final de cada semana 
vamos aos ecopontos que ficam 
relativamente próximos do J.I. 
Também sempre que vamos ao parque ou 
fazemos saídas de campo e passamos 
próximo dos rios Anços e Arunca as crianças 
observam se se vêm peixes e se é percetível 
e poluição nestes. 
Ao longo do ano por múltiplas razões a 
educação ambiental faz parte do nosso dia a 
dia, se saímos por exemplo o cuidado de 
não pisarem a relava, de não deitarem nada 
para o chão. 
A sensibilização para que em casa alertem 
as famílias para estes fatores 
A poluição nos mares  que está a matar 
muitos animais marítimos, a limpeza das 
florestas tendo em conta não só a 
preservação do ambiente mas também os 
fogos que destroem as nossas florestas 
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Domínios 

trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos no âmbito de 

cada Domínio 
 

Atividades realizadas  
Articulação com outros projetos  

 

 

 

 

 

Saúde 

 

 

A saúde é também abordada/trabalhada de 

forma transversal. Quando é explorado o 

tema da alimentação as crianças são 

sensibilizadas para uma alimentação correta, 

os cuidados a ter com a higiene oral e com a 

higiene diária 

 
 
 
 
 
 
Os aspetos mencionados são explorados 
através de histórias, leitura de imagens, 
pequenos filmes... 
A nutricionista da CMS também foi ao Jardim 
sensibilizar os grupos para uma alimentação 
correta através da roda dos alimentos 

 

 

 

 

 

 

Segurança 

rodoviária 

 

 
A segurança rodoviária é um tema também 
muito explorado uma vez que surge 
frequentemente em momentos de diálogo de 
grande grupo as crianças relatarem 
acontecimentos vividos em contexto familiar, 
onde contam que andam com os avós em 
tratores. Este torna-se assim o mote para 
alertar para os perigos que daí advêm, assim 
como sensibilizar para o uso do cinto de 
segurança sempre que viajam de carro e a 
forma como devemos circular nas ruas (andar 
na parte de  dentro dos passeios, atravessar 
sempre nas passadeiras... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tema é explorado através de leitura de 
imagens, histórias e pequenos filmes. 
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Domínios 

trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos no âmbito de 

cada Domínio 
 

Atividades realizadas  
Articulação com outros projetos 

 

 

 

Média 

 

Os recursos que possuímos dos media em 
contexto de sala é um computador já 
acusando bastante desgaste mas como 
temos internet , serve de apoio para 
realizarmos  pesquisas  e visionarmos 
algumas imagens e pequenos filmes e 
musicas. 
Utilizamos muito frequentemente a 
pesquisa em livros que temos na sala e 
outros que vamos requisitar à biblioteca 
sempre que sentimos necessidade de 
efetuar pesquisas sobre variadíssimos 
temas 

 
 
 
 
 
O computador, o leitor de Cds, revistas, 
livros que temos na nossa biblioteca, ou 
quando os que temos não nos oferecem 
respostas, vamos requisitar livros à 
biblioteca municipal de Soure. Estes são 
alguns dos recursos dos media que 
utilizamos diariamente. 

 
 
 
 
 
 
O recurso ao material mencionado são as ferramentas que utilizamos 
para trabalhar /explorar as várias temáticas ao longo do ano letivo 
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Jardim de Infância de Soure – Turma B 

 

 
 

 
Nº de alunos envolvidos - 17 

Domínios 

trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos no âmbito de 

cada Domínio 
 

Domínios trabalhados 
 

Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio 
 

 
 

Direitos 
humanos 

 
 
 
 
 

Somos iguais, diferentes 
 
 

Histórias diversas. Visualização curta 
metragem “Cuerdas”. Canções “Trevo” e 
“Sortudo”; Jogo “Olhos Vendados”; Língua 
gestual: bom dia. 
 
 
 
 
 
 
 “Olhos 

Integrado na temática do Projeto Curricular do Grupo. 

Igualdade de 

género 

 

Projeto Curricular do Grupo 
 

Participação democrática. Equidade na 
distribuição de tarefas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrado na temática do Projeto Curricular do Grupo. 

Interculturali

dade Projeto Curricular do Grupo 
Dança livre (romena, brasileira, portuguesa, 
cigana); Dança “Samba Lelê”; Canção Bons 
dias. 

Integrado na temática do Projeto Curricular do Grupo. 

Educação 

ambiental e 
desenvolvim

ento 

sustentável 

 

Projeto Curricular do Grupo 

Reciclagem no dia a dia; Uso de material de 
desperdício em várias atividades: monstro 
das cores (p/exposição); flores; letras de 
revistas e jornais; jornal no jogo dramático e 
rabo raposa; poupança; 

Integrado na temática do Projeto Curricular do Grupo. Em articulação 
com Biblioteca Municipal de Soure (exposição). 

Saúde 

 
Projeto Curricular do Grupo 

Roda dos alimentos. 
Rotina do Jardim de Infância: promoção dos 
lanches saudáveis e incentivo ao consumo 
de água. Atividades de Educação Física. 

Articulação pela Câmara Municipal de Soure (nutricionista) 

Segurança 

rodoviária 

 

Projeto Curricular do Grupo 
Passeios em Soure e visita ao exploratório 
de Coimbra. 

Integrado na temática do Projeto Curricular do Grupo. 

Média 

 
Projeto Curricular do Grupo 

Implícito na utilização das Tec. de 
Informação e Comunicação, jornais e 
revistas na realização de atividades. 
Produção materiais de divulgação. 

Integrado na temática do Projeto Curricular do Grupo. 
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Jardim de Infância de Vila Nova de Anços                                                                                 Nº de alunos envolvidos - 19 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Domínios trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio 

 

Direitos 

humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril - mês da prevenção e dos maus tratos e 
comemoração do Dia da Criança - exploração 
da história de Maria João Carvalho e 
Ilustração: Carla Nazareth - Direitos da 
Criança. 
Elaboração de painel com pinturas em 
tamanho muito grande das crianças e de 
alguns direitos identificados, reconhecidos e 
valorizados pelas crianças do grupo. 

 

Igualdade de 
género 

 
 

Área do faz de conta – jogo simbólico com 
papeis atribuídos ao género- atividade 
promotora de debate em grande grupo 
sobre os estereótipos  atribuídos aos 
géneros – (exemplo roupa cor de rosa é 
para meninas…; quando um rapaz veste um 
vestido de princesa no faz de conta dizem 
que ele é menina…) 
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Domínios 
trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos no âmbito de 

cada Domínio 
 

Domínios trabalhados 
 

Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio 
 

Educação 
ambiental e 
desenvolvim

ento 
sustentável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horta biológica 
 
 
 

Brigada da Floresta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elaboração da horta biológica- manutenção 
da horta biológica - atividades de trabalho 
prático, como sementeiras, rega, 
monitorização do crescimento das plantas, 
colheita. 
- Atividades de culinária- confeção de sopas 
variadas com produtos e saladas frias 
colhidos na horta.   
- Exploração com interpretação de histórias- 
“A horta do Simão”; “Ainda Nada!”, etc.  
- Elaboração de composto através de recolha 
no compostor da JI. Composto utilizado nas 
sementeiras da horta.  
- Atividades práticas na elaboração de 
viveiros na sala e monitorização do 
crescimento.  
- Adoção de espaço da comunidade para 
reflorestação de espécies autóctones 
(azinheiras, sobreiros, pinheiro manso, 
medronheiro) na área florestal da Senhora 
dos Remédios em Vila Nova de Anços- 
atividades práticas no terreno com de 
plantação e manutenção da floresta. 
- Atividade de identificação de sarjetas na 
localidade e apropriação do percurso que as 
águas fazem desde as sarjetas ao ribeiro, aos 
rios e finalmente ao mar.  
- Pintura de uma sarjeta na localidade, junto 
ao jardim de infância, como forma de alertar 
a comunidade para a preservação dos mares.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades integradas no Programa Eco-escolas em alguns dos desafios do 
programa.  
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Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas  

Articulação com outros projetos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Painel “Alimenta a tua criatividade “ 

- Atividades lúdicas com recurso a jogos de 
identificação dos poderes e superpoderes 
dos alimentos que devem integrar a 
alimentação saudável. Colaboração com 
nutricionista em sessões de educação 
alimentar. 
A construção do painel criativo foi precedida 
por sessões de educação alimentar, onde 
foram abordadas as características 
nutricionais e os “super-poderes” das frutas 
e vegetais de acordo com a sua cor e 
questões de origem e sazonalidade dos 
alimentos.   
Após a sessão de educação alimentar, foram 
escolhidos alimentos com base em critérios 
como: utilização de alimentos de cores 
variadas para obter um painel com todos os 
“super-poderes”; opção por hortícolas e 
frutas sazonais e que existissem na horta 
criada pelas crianças na escola ou no seu 
ambiente doméstico; alimentos dentro das 
preferências alimentares de cada criança.  
Frutas e vegetais utilizados: Couve, Alface, 
Tomate, Cenoura, Pepino, Rabanete, 
Beterraba, Kiwi, Maçã, Banana, Mirtilo, 
Framboesa, Morango, Laranja, Limão, Favas, 
Feijão, Milho, Ervilha. 
- Elaboração de um instrumento para registo 
diário autónomo dos lanches saudáveis que 
as crianças trazem para o jardim de infância 
com os super- poderes da energia/força e 
proteção que integram na sua alimentação.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades integradas no Programa Eco-escolas em alguns dos desafios do 
programa. 
 
 
 
Medida de acompanhamento do Programa Fruta Escolar-  
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Domínios 
trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos no âmbito de 

cada Domínio 
 

Atividades realizadas  
Articulação com outros projetos   

 

 

Segurança 
rodoviária 

 

  
Saídas ao exterior (saber andar na estrada 
como peão) 
Conhecer alguns sinais de trânsito (história 
“Porque é que os animais não conduzem” 

 

Média 

 
As TIC 

Visionamento de vídeos temáticos; 
Pesquisas na Internet (relacionadas com 
projetos de pesquisa) 
 

 

   

 

Jardim de Infância de Vinha da Rainha Nº de alunos envolvidos - 16 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas   

Articulação com outros projetos   
 

Direitos 
humanos 

Miúdos a votos. 
 
 
 

Direitos das Crianças. 
 

Criação de todo o ambiente do ato eleitoral. 
Cartão de eleitor. 
Votação. 
Criação de um cartaz sobre o direito das 
crianças. 
Visualização de vídeos sobre como se vive 
noutros pontos do Mundo. 
 

Este projeto foi desenvolvido em conjunto com a EB de Vinha da Rainha 

Igualdade de 

género 

 

Dia Internacional da mulher 

Questões sobre tarefas desiguais. 
Debates de ideias. 
Grafismo para a família sobre o tema. 

 

Interculturali 

dade 
Ao longo do ano letivo, sobre todos os 

temas 

Como vivem e vivenciam por exemplo datas 
festivas outros povos e culturas. 
Tipos de habitação. 
Diversas religiões. 
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Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 
 

Educação 
ambiental e 

desenvolvim
ento 

sustentável     

 

Participação no Projeto Eco-Escolas 
Foi trabalhado todo o referencial de 
Educação Ambiental para a 
sustentabilidade 

Criação de horta biológica. 
Criação de novos espaços arborizados. 
Criação de um nicho ecológico. 
Embelezamento do espaço exterior. 
Criação de ecopontos. 
Sensibilização para a redução do consumo 
de água e eletricidade. 
Redução do desperdício. 
Reutilização. 
 
 

 
Em articulação com a EB da Vinha da Rainha 
Projeto Eco-Escolas 
Concursos: 
 
Hortas Bio nas Eco-Escolas 
 

Alimentação Saudável e Sustentável 

 

 

 

Saúde 

 

 
Alimentação saudável; 
 
Hábitos de higiene. 

Lanches saudáveis. 
Tabelas de lanches saudáveis. 
Painel com o consumo diário de açúcar por 
alimento. 
Exploração de histórias sobre alimentação 
saudável. 
Experiências com alimentos. 
Concurso: Alimentação Saudável e 
Sustentável. 
 

Em articulação com a EB da Vinha da Rainha 
 
Concurso: 
- Alimentação Saudável e Sustentável 

 

 

Segurança 

rodoviária 

 

 
Criação de hábitos como passageiros 

 
Visualização de vídeos da proteção civil: 
“Tinóni”. 

 

    

https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=activities&s=alimentacaoss
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=activities&s=alimentacaoss
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=activities&s=alimentacaoss
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=activities&s=alimentacaoss
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Jardim de Infância de Marco Nº de alunos envolvidos - 3 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 

 

 

 

Direitos 

humanos 

Comemoração do Dia Internacional dos 
Direitos da Criança. 
Comemoração do Dia Internacional dos 
Direitos do homem. 
 
 

 “Dia do Pijama”- simbolizando o direito de todas 
as crianças terem um lar, uma família e a 
proteção da sociedade. 
Sensibilização para as conquitas dos direitos 
humanos após o 25 de abril. 
Observação de imagens. 
Visualização de documentários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
human 
 
 
 
humanos humanos após   

 
Articulação com atividades dos alunos do Centro Escolar, que envolveu 
todos alunos, manifestando interesse no conhecimento de alguns 
acontecimentos. 
 
 
 

 

Igualdade de 
género     

 

Projeto ”Quando for grande quero ser”- Com 
o objetivo de trabalhar os estereótipos que 
possam surgir em relação às profissões 
integrando a perspetiva de género. 
 
 
Conquista de direitos das mulheres; 
Descriminação  

Identificar/representar diversas profissões, 
sendo que deve existir a mesma profissão para o 
sexo masculino e para o feminino. 
Representação do agregado familiar: tarefas 
pai/mãe. 
Dramatizações. 
Jogos. 
 

 

 

Interculturali

dade     

 
 
Projeto “Somos iguais ou somos 
diferentes” 

Atividades de pesquisa, que incentivem o 
gosto pelo conhecimento. 
Conhecer a multiculturalidade através da 
observação dos diferentes mundos culturais, 
considerando a diferença como riqueza a 
valorizar: História: “Meninos de todas as 
cores”. 
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Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 
 

 

Educação 
ambiental e 
desenvolvim
ento 
sustentável     

 

 
Realização do ”Mercadinho Saudável”. 
Eco festa (festa de final de ano letivo). 
Visita da Climagir. 
Visita da Albiescolas. 
 

 

Realização de um mercado aberto à 
comunidade com a venda de produtos 
ecológicos. 
Limpeza do espaço exterior. 
Sementeira e plantações de legumes e 
vegetais na horta do Centro Escolar. 
Pintura dos muros alusiva à poluição do 
mar. 
Sinalização/Pintura de esgotos”- indicando 
a proibição de despejar água com 
detergentes.  
Histórias apresentadas com material 
reciclável, e “Ecolanche” (lanche criativo 
com frutos e produtos ecológicos). 
Separação dos lixos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 

 
 
 
Articulação com o projeto “Eco escolas”, em todas as atividades 
desenvolvidas durante o ano. As crianças articularam saberes e 
participaram ativamente em todas as atividades. 
 
 

 

Saúde 

 

 

-Higiene oral; 
-Alimentação equilibrada; 
-Saúde emocional: o sono. 

 

Sessão sobre “Higiene e oral” dinamizada 
pelo Centro de Saúde. 
Workchop “lanches saudáveis”, provida 
pela nutricionista da Câmara Municipal. 
 Sensibilização através de histórias para a 
importância de um sono adequado. 
 
 

Articulação com o projeto “Brincar é coisa séria”.” A importância de sentir 
e viver as emoções”. A importância do sono permitiu que as crianças 
descrevessem emoções, como o medo do escuro, dos monstros…que lhes 
perturbavam o sono.  

Segurança 
rodoviária 

 
Regras de segurança rodoviária. 

Visitas ao exterior. 
Atividades/jogos que transmitam regras e 
segurança: 
Cinto de segurança; 
Cadeira de apoio; 
Aprender a atravessar a rua; 
Alguns sinais de trânsito. 
História “Os animais não conduzem” 
 
 
 
 

 

Média 

 

Contacto/conhecimento dos meios de 
comunicação. 

Atividades que incentivem os alunos a 
utilizar e decifrar alguns meios de 
comunicação social. 
Possibilitar o acesso e utilização das 
tecnologias de informação e comunicação, 
visando a adoção de comportamentos e 
atitudes adequados a uma utilização crítica 
e segura da Internet e das redes sociais. 
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Jardim de Infância: Sobral Nº de alunos envolvidos - 19 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 
 

Direitos 
humanos  

Combinação de regras de conduta social em 
contexto de sala de atividades, tendo em 
conta valores fundamentais: respeito pelo 
outro; partilha; solidariedade; felicidade. 

 

 

Educação 

ambiental e 

desenvolvim

ento 

sustentável     

 

 
 
O uso excessivo do plástico e impacto no 
ambiente. 

 
 
Vídeos, documentários, leitura de imagens, 
experiências de flutuação... 

 

 

 

Saúde 

 

Temática Aglutinadora do Departamento 
Curricular de Educação Pré-escolar: 
“Brincar é coisa séria … a importância do 
sentir e viver as emoções”-  perspetiva da 
promoção da saúde mental. 

 
 
Obras literárias para a infância: O Monstro 
das Cores; As Preocupações do BillY; 
Filosofia para crianças: “O Que É A Vida?” e 
“O Que São Os Sentimentos?”; 
Dança criativa; Dramatizações; Jogos de 
expressão facial; Canções... 
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Jardim de Infância de Degracias Nº de alunos envolvidos - 19 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 
 

Direitos 

humanos. 

  
Direitos da criança. 
 
 
 
 

Observação/exploração de imagens, 
desenho e registo escrito. 
 

Dia Nacional do Pijama. 
A importância do direito a brincar. 

Igualdade de 
género 

 
Género e identidade 

Quem sou, como sou, o que gosto/não 
gosto… 
Brinquedos, brincadeiras e cores para todos 
(luta contra os estereótipos) 
 

“Brincar é coisa séria… a importância de viver e sentir as emoções”: 
conhecimento de si e dos outros. A experimentação de diferentes papéis 
sociais (o papel de mãe, pai, bombeiro/a,…) através do faz-de-conta.  

Intercultura- 

lidade 

 
As cores da pele 

 História “Meninos de todas as cores” de 
Luísa Ducla Soares. 
Utilização de lápis de 12 cores de pele. 

 

Educação 
ambiental e 
desenvolvim

ento 
sustentável 

 

A Natureza (árvores e plantas) 
 

Resíduos sólidos 

Sementeiras e plantações na horta biológica 
Plantação de carvalho no campo (baldio)  
Observar e brincar na natureza 
Separação do lixo em ecoponto 
Reutilização de materiais (pacotes de leite, 
caixas de cartão…) 
 

Dia da floresta autóctone  
Dia da Terra 
“Brincar é coisa séria… a importância de viver e sentir as emoções” 
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Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 
 

 

 

Saúde 

 

 
Alimentação 

 
O sono 

 
O brincar 

Realização de uma roda de alimentos com 
alimentos reais (com colaboração da 
família) 
Confeção de alguns alimentos: pão, queijo, 
broinhas dos santos, ervilhas, favas, 
brócolos … 
Jogo sobre o sono 
O brincar (na sala, na rua, no parque 
infantil, na natureza) – para promover a 
saúde física e emocional  
 
 
 
 

Dia da alimentação 
Piquenique (Dia da espiga) 
Projeto Horta Biológica 
Articulação com o Centro de saúde 
“Brincar é coisa séria… a importância de viver e sentir as emoções”  
 
 
Lanches 
 
 
 
 
 

 

Segurança 
rodoviária 

 

 
Aprender a andar na rua 

Saídas ao exterior e visitas de estudo (saber 
andar na estrada como peão)  
Conhecer alguns sinais de trânsito (história 
“Porque é que os animais não conduzem” 
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Jardim de Infância de Alfarelos Nº de alunos envolvidos - 7 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 

 

Direitos 
humanos 

 Leitura do Livro: “Os Direitos da Criança”, seguida 
por um debate e uma ilustração gráfica. (perto do 
Dia Mundial da Criança) 

 

Igualdade de 
género     

 

 

 

 

 

 Foi abordada de forma natural (nas áreas da sala 
não há distinção de tarefas nem de materiais – 
todas as crianças brincam com carros, com 
bonecas, todas “fazem comida, passam a ferro…) 
 

Igualdade de género     

 

 

 

 

 

Interculturali
dade     

 Foi abordada através de uma história e de uma 
dramatização da “Maria Castanha”, apresentada 
aos alunos do 1.º CEB no dia do Magusto. 

Interculturalidade     

Educação 

ambiental e 

desenvolvim

ento 

sustentável     

 

 Foi abordada através da leitura de vários Livros: 
“Os 3 Rs…” como forma de sensibilização para a 
preservação do meio ambiente e das espécies em 
risco (animais e vegetais). Fizemos vários debates, 
ilustrações gráficas… 
Elaborámos “contentores” com caixotes de papel 
pintados com as cores do Ecoponto para 
fazermos reciclagem no J.I. 

Educação ambiental e desenvolvimento sustentável     

 

Saúde 

 

 Saúde oral e alimentação saudável, a prática 
de exercício físico foram abordados ao 
longo do ano (sexta-feira era sempre 
dedicada à educação física, no período da 
manhã). A saúde oral foi dinamizada por 
uma enfermeira e no J.I. as crianças 
lavavam os dentes no final do almoço. 

A saúde oral e a “alimentação” foram abordadas por elementos do 
Município que se deslocaram ao J.I. com propostas de atividades de 
grande grupo e com a prova de alimentos saudáveis para substituir os 
alimentos menos saudáveis ingeridos diariamente pelas crianças. 
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Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 

 

Segurança 

rodoviária 

 

 

Foi elaborados um jogo no exterior com as 
principais regras de segurança rodoviária 
(no cimento do telheiro desenhei uma 
estrada e passadeiras com giz. Fizemos 
sinais de trânsito e um carro com uma caixa 
de papelão. As crianças iam rodando (uma 
vez eram condutoras, outra vez eram peões 
e tinham que obedecer aos sinais de 
trânsito existentes). 

 

Média 

 
 

Consulta de revistas, visionamento de 
vídeos e pesquisas na Internet (relacionadas 
com as espécies em perigo de extinção) 

 

    

 



Relatório de Cidadania e Desenvolvimento – 2019/20 

  
 

23 
 

Jardim de Infância de Tapeus Nº de alunos envolvidos - 14 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

 
Articulação com outros projetos 

 

 
 

Direitos 
humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Elaboração da tabela das regras de 
comportamento (Respeito pelo outro); 
Pesquisas sobre os Direitos das Crianças 
 
 
 
 
 
 Crianças (Dia da Criança) 

  
 

Educação 

ambiental e 

desenvolvim

ento 

sustentável 

 

 
Separação de resíduos/lixo (identificação 
dos materiais a colocar, separando, no 
ecoponto  

  

 

Saúde 

 
 

Histórias, visualização de “filmes” e ações 
de sensibilização sobre os temas: Higiene 
oral, higiene alimentar e higiene do sono 

  

 

Segurança 

rodoviária 

 

 
Jogos: “Eu, peão”, “Eu, ciclista”, “Eu, 
passageiro” (regras de conduta em cada 
uma das situações) 
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Jardim de Infância de Figueiró do Campo Nº de alunos envolvidos - 12 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 
 

Direitos 
humanos Conhecer a noção de direitos e deveres 

Apresentação e exploração do livro dos 
Direitos das crianças 

Dia mundial da criança. 

Recetividade por parte das crianças; leitura de imagens; partilha de 

saberes e opiniões. 

 

Igualdade 
de género     

 

Concretização de tarefas de culinária 
Execução de broinhas de abóbora 

Execução de doce de abóbora 

Mercadinho de Natal na comunidade local. 

As crianças participaram ativamente independentemente do género, na 
representação da profissão de padeiro(a) e na venda dos produtos 

alimentares. 

Educação 
ambiental e 
desenvolvi
mento 
sustentável     

 

Valorizar a floresta autóctone 

Transplantação de sementes germinadas de 

carvalho português e azevinho no espaço 

exterior do jardim de infância 

Plantação de árvores autóctones na 
localidade do Cimeiro conjuntamente com a 
escola do 1º ciclo,  elementos da junta de 
freguesia e engenheira do gabinete de ação 
florestal do Município 

Comemoração da floresta autóctone promovida pelo gabinete de ação 
florestal do Município de Soure 
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Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 
 

Saúde 

 

 

Despertar as emoções 

 

 

Higiene e saúde 

 

Alimentação saudável 

- Apresentação de histórias 

Audição e vivência musical 

Jogos em grupo 

Registo das emoções 

Disfarces 

Distribuição de um kit dentário 

Incentivo à prática diária da higiene dentária e 

corporal 

- Promoção da partilha de saberes e opiniões em 

grupo 

- Transplantação de morangueiros 

Conhecer o significado de produtos biológicos 

Tarefas diárias inerentes aos cuidados com as 

plantas 

 

 

 

Temática aglutinadora do Departamento 

 Conhecer, viver, identificar e expressar as emoções 

 

Dia Mundial da Saúde Oral, “Tudo Começa Aqui – Boca Saudável – Corpo 

Saudável” 

 Projeto “Saúde Oral para Todos”, dinamizado pelo Município. 

Sensibilizar para a importância da higiene na promoção da saúde 

 

Valorizar a alimentação biológica 

Sensibilizar para a importância da fruta na alimentação 

 

 

Segurança 

rodoviária 

 

 
 
 

Perigos e Segurança 

- Apresentação e exploração da obra de Pedro 

Seromenho 

-  Sensibilização para a segurança nas viagens de 

automóvel com a família 

- Sensibilização para o saber andar na rua 

Semana do livro e da leitura. 

 As crianças mostraram-se interessadas e empenhadas nas aprendizagens 

e na partilha 

de opiniões e saberes em grande grupo 

 

 

Média 

 

Pesquisas. 

Sensibilização para os programas 

televisivos de informação. 

Audição de melodias e narração no leitor. 

Pesquisas sobre animais, características, habitat, 

plantas e características 

Pesquisas sobre compositores e obras musicais 

Pesquisas sobre autores e respetivas obras 

Incentivo ao conhecimento de acontecimentos 

no mundo 

Promoção do contacto com a audição de música 
e narração  

 

Histórias, diálogos diferenciados em tempo de reunião e propostas das 

crianças 

Contacto com o tema das estações do ano e suas características 

Dia mundial do livro infantil  
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Jardim de Infância de Granja do Ulmeiro 
Nº de alunos envolvidos - 23 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no âmbito de 
cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 
 

Direitos 

humanos 
Direitos da Criança Caça aos direitos da Criança- jogo realizado 

no Dia da Criança no Centro Escolar da G. 

do Ulmeiro; construção de um puzzle com 

as peças  encontradas 

Dia da Criança – atividade de articulação com o 1ºCEB (2º ano) de Granja 

do Ulmeiro. Atividade muito positiva, decorreu como previsto. 

Igualdade de 
género     

 

Dia da mãe 
Dia do pai 
Dia da família 

Histórias; conversas em grande grupo 
Dramatização de histórias sobre direitos e 

deveres do pai e da mãe (igualdade de 

género) 

  

Interculturali

dade     

Natal Histórias 
Filme 

 
  

Educação 
ambiental e 
desenvolvim
ento 
sustentável     

 

Vamos reciclar 
Ciclo da água 

Preparação dos ecopontos e folhetos 
informativos 
Atividades plásticas sobre o tema 
Dinâmica diária de separação do lixo e 

reutilização de materiais 

 
  

Saúde 

 

Alimentação 
O sono 
Higiene corporal e oral 

Apresentação de histórias; construção de 
roda dos alimentos com produtos reais 
Debate sobre hábitos individuais dos alunos 
Hábitos saudáveis; Jogos pedagógicos  
 

Dia da Alimentação - atividade de articulação com o 1ºCEB de Granja do 

Ulmeiro. Atividade muito positiva, decorreu como previsto. 

Segurança 
rodoviária 

 

A criança peão e passageiro Histórias e discussão do tema 
Procedimentos corretos da família – análise 
Jogos pedagógicos 
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2. Trabalho desenvolvido no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento nas escolas do 1º ciclo do 

Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Escolas do 1º ciclo onde foi implementada a estratégia de Cidadania e Desenvolvimento no e  

o respetivo número de alunos que as frequentaram  no 1º ano.   

 

Os domínios estabelecidos na   estratégia de Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento, para o 1º 

ano foram no 1º grupo, Saúde; no 2º grupo, Risco e no 3º grupo, Bem-estar animal. Os professores do 

1º ciclo deram a conhecer o trabalho realizado, no âmbito dos domínios inscritos na estratégia, para os 

alunos do 1º ano do Agrupamento que reuniu um universo de 112 alunos. 

Os domínios tratados, os projetos desenvolvidos, as atividades realizadas e as articulações estabelecidas 

estão sintetizados no Quadro II.
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Quadro II – Síntese do trabalho realizado no ano letivo 2019/2010, dos alunos do 1º ciclo, no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 

Escola Básica do 1º/2º Ciclos - Soure - 1º A e 1ºE                                                                                                                      Nº de alunos envolvidos - 27 

Domínios 
trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos 

no âmbito de cada 
Domínio 

 

Atividades realizadas  
Articulação com outros projetos  

  

Saúde 

 
Horta biológica 
Saúde oral (fluor) 
Sessões com enfª 
 

Consumo controlado de alimentos saudáveis. 
Pesquisa sobre alimentos saudáveis 
Plantação, sementeira e colheita de produtos 
hortícolas na escola. 
Registo de lanches escolares. 

Regime de Fruta Escolar – Articulação com o Município de Soure. 
Projeto “Pais na Escola” (ajuda dos pais na aquisição de plantas e de sementes para a 
horta) - (1º A). 
Registo de lanches escolares (articulação com o Município). 

Risco 

A Terra Treme 
Simulacro de incêndio 
Est. Meio 
CPCJ 
Violência na Escola (Escola 

Segura); 

Simulacros 
Trabalho para exposição da CPCJ (cartaz). 
Ação com agentes da Escola Segura - debate 

Parceria Escola Segura 
CPCJ 
Bombeiros e Proteção Civil 

Bem-estar 
animal 

Parque biológico 
Est. do meio 

Visita ao Parque Biológico da Serra da Lousão 
Pesquisa e Sensibilização 

- 

Outro 
Floresta autóctone 
Reciclagem (planetário) 

Plantação de árvores 
Cuidado de árvores 

Município 
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Escola Básica de Vinha da Rainha Nº de alunos envolvidos, do 1º ano - 5 

Domínios 

trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos 

no âmbito de cada 
Domínio 

 

Atividades realizadas  
Articulação com outros projetos  

 

Saúde 

 
Empreendedorismo nas 
escolas. 
A aventura da Inês e do 
Gaspar (A aventura do 
Tremocinho). 
Eco-Escolas. 
Minicongresso - O 
tremoço, Tremocinho 
O mar começa aqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise e seleção crítica de informação em 
documentos diversos (textos, notícias, folhetos, 
cartazes, vídeos, ...). 
Dramatizações. 
Músicas  
Coreografias 
Produção da Bolacha Tremocinho;  
Divulgação dos trabalhos no pavilhão Multiusos 
(para a comunidade), no minicongresso, através de 
textos, cartazes, vídeos. 
 

 
Estes projetos são da escola e do JI onde estão envolvidos todos os alunos. 

 
Articulação com o Projeto  Saúde Escolar – Parcerias com o Centro de Saúde e o 
Município (nutricionista); 
 (abrangeu todos os níveis de ensino da escola e do JI) - Ações de formação dinamizadas 
pelas enfermeiras do centro de saúde (alimentação saudável, sono, posturas corretas, …) 
e pela Nutricionista do Município (lanches saudáveis) 
 
Leite (diário) e fruta escolar (duas vezes por semana) 
Bochecho com fluor (quinzenalmente) 
 

Risco 
Eco-Escolas; 
O mar começa aqui; 

Terra treme treme 
  

Bem-estar 

animal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eco-Escolas; 
O mar começa aqui; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criação de um nicho ecológico. 
Observação do habitat dos seres vivos. 
Observação das metamorfoses dos mosquitos e dos 
sapos/rãs. 
Análise da importância de cada ser no meio 
ambiente. 
Investigação sobre a importância da abelha no 
desenvolvimento das plantas. 
Observação na lupa binocular do órgão reprodutor 
das plantas (Gineceu e androceu). 
Construção de armadilhas para a abelha velutina. 
Investigação sobre espécies em extinção e o motivo 
que leva a esta extinção. 
Análise/pesquisa de atitudes violentas sobre os 
animais. 
Comportamentos corretos 
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Domínios 

trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos 

no âmbito de cada 
Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

 

Outro 

Os miúdos a voto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A voz dos alunos 
 
 
 
 
 

Campanha eleitoral (Escolheram um livro e 
através da campanha eleitoral, tentaram 
convencer o máximo número de alunos a 
votarem no” seu” livro) – na campanha houve 
música, coreografias, dramatizações, 
cartazes,… 
Eleições - a escolha do livro (cada aluno do JI e 
da Escola teve um cartão de eleitor e um 
boletim de voto; houve uma urna, cadernos 
eleitorais, mesa de voto e os respetivos 
representantes dos livros escolhidos, assim 
como os presidentes da mesa de voto. 
 
Visionamento de dois filmes sugeridos pelo 
Agrupamento; 
Debate sobre os mesmos; 
Exploração dos direitos humanos. 

Articulação com os alunos dos outros níveis de ensino, inclusivamente, os do pré-
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulação com os objetivos do “O Perfil do Aluno” e com a proposta de trabalho na 
prevenção de maus tratos às crianças – CPCJ (abrangeu todos os níveis de ensino na 
escola) 
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Escola Básica de Escola EB 1 da Granja do Ulmeiro Nº de alunos - 21 

Domínios 

trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos 

no âmbito de cada 
Domínio 

 

Atividades realizadas  
Articulação com outros projetos 

 

Saúde 

 
 
 
 
Alimentação em 
ambiente escolar. 
 
 
 
 
  
 

Exploração/interpretação de texto, imagens e vídeo, 
recolhendo informação e realizando debate, em 
grande grupo, de modo a expressar e ouvir opinião 
dos seus pares. 
 Adoção de prática de ingestão de lanches 
saudáveis.  
 Participação em jogos de descoberta de: 
- sabores, cheiros e textura de géneros alimentícios:  
- atitudes corretas. 
 

 Sendo a Cidadania e Desenvolvimento transversal a todo o currículo, houve o cuidado de 
oportunamente sensibilizar e levar os alunos a pôr em prática o que realmente faz bem à 
saúde, principalmente no que respeita à alimentação em ambiente escolar, postura 
corporal, bons hábitos de sono e saúde oral. 
  

Risco 
Como evitar o acidente: 
 - em casa 
 - na rua 

Manuseamento de embalagens para identificação 
de sinais indicadores de produtos com perigo para a 
saúde. 
- Observação de sinais e exploração da mensagem 
veiculada para conhecimento de regras e 
orientações enquanto peão, passageiro de 
automóveis ligeiros e condutores de bicicletas. 
 

 

Bem-estar 

animal  

 Exploração e Dramatização do conto “O leão e o 
canguru” 
 Debate a partir do conto: a diferença física dos 
animais, o respeito entre os animais e o respeito 
pelos animais. 
 

Articulação com “Emoções” efetivada na exploração do conto. 
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Escola Básica de Escola EB 1 de Figueiró do Campo Nº de alunos – 2 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Domínios trabalhados 
 

Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio 
 

Saúde 
Regime de fruta 
escolar. 
Nutrição 

Distribuição de fruta às crianças. 
Preenchimento de inquéritos solicitados pela 
autarquia para controlo de lanches escolares 
durante uma semana. 

  

Bem-estar 

animal 

Exploração de história 
“O veado Florido” de 

António Torrado 

Debate sobre a vida dos animais em liberdade; 
animais em cativeiro: vantagens e 
desvantagens); a importância da preservação 
das espécies; pesquisas na internet elaboração 
de trabalhos : cartazes, construção do veado 
florido com materiais recicláveis, compilação 
da história… 

Articulação entre disciplinas: Estudo do Meio, Português, Expressões artísticas. 

Outro 

-Projeto “A minha 
escola é um jardim” 

 
- A importância do 

voluntariado 
 
 

-Recuperação/reciclagem de recipientes de 
plástico e pneus usados para a construção de 
floreiras para decoração do espaço 
exterior/interior da escola. 
- Debates sobre a importância do voluntariado 
na ajuda aos outros. 

Expressões artísticas e Estudo do Meio 
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Escola Básica de Escola EB 1 de Marco                          Nº de alunos envolvidos - 15 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Domínios trabalhados 
 

Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio 
 

Saúde 

. Cuidados a ter com a 
alimentação e a 

manutenção da saúde 
corporal. 

. Visionamento de vídeos alusivos ao tema em 
debate. 
. Desenho e pintura de um prato no qual está 
exposto uma refeição saudável. 
. Dramatização de comportamentos corretos no 
recreio da escola e na estrada.  
 
 

Tema didático: "A saúde do seu corpo"  
. Debate levado a cabo pela enfermeira do Centro de Saúde de Soure. 
. Atividades desenvolvida em sala de aula ao longo ano. 

 

Risco . Comportamentos de 
Risco. 

Debate sobre as principais regras de segurança de 
cada criança na idade escolar: 
. Em casa; 
. Na escola; 
. No uso das novas tecnologias; 
. Na abordagem e contacto com estranhos. 

Tema didático: "A segurança do seu corpo"  
Debate levado a cabo pelos soldados da Escola segura (GNR). 
Debates realizados ao longo ano em sala de aula. 

Bem-estar 

animal 

. Cuidados a ter com os 
animais domésticos. 

. Respeito pelos 
comportamentos dos 

animais selvagens 

Debate sobre o tema em questão. 
Visionamento de vídeos sobre touradas 
Construção de um animal em origami (cão, gato) 

Tema didático: "Os seres vivos do seu ambiente" 

Outro . Preservação do 
ambiente. 

Debate sobre o tema: "O mar começa aqui". 
Pintura de sargetas  
Reciclagem feita na escola ao longo do ano 
Armazenamento e uso das águas residuais. 

Atividades desenvolvidas no âmbito do projeto Eco-Escolas 
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Escola Básica de Escola EB 1 de Gesteira                          Nº de alunos envolvidos - 8 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Domínios trabalhados 
 

Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio 
 

Saúde Saúde oral 
-  Alimentação 

Bochecho 
Sessão com a enfermeira do Centro de Saúde 
sobre os bons hábitos da saúde oral 
Formações sobre fruta 
Os peixes mais consumidos  

 
Projeto Eco-Escolas (projeto da escola) 

Fruta Escolar (projeto da Câmara Municipal. A nutricionista da Câmara foi à escola fazer 

sessões de esclarecimento. Fizemos um painel com fruta em forma de coração) 

Alimentação Saudável e Sustentável (projeto da Câmara Municipal. A nutricionista da 
Câmara foi à escola fazer sessões de esclarecimento. Fizemos o levantamento dos peixes 
mais consumidos pelos alunos e construímos um painel de 1m/1m com todas as 
informações sobre esses peixes) 

Risco Cuidados a ter em caso 
de sismo 

Simulação do que fazer em caso de sismo 

 

Projeto Eco-Escolas 

 

Bem-estar 
animal Projeto “Insetos” 

Sessões de sala de aula com o vigilante da 
natureza do ICNF 
Sessões de campo com o vigilante da natureza 
do ICNF 

 

Projeto Eco-Escolas – Observação de insetos; construção de casas para insetos; jogos de 
descoberta sobre as suas características. 
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Escola Básica de Escola EB 1 de Vila Nova de Anços Nº de alunos envolvidos - 3 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas   
Articulação com outros projetos   

 

Saúde Alimentação saudável 

Concretização das atividades do projeto  
“A terra dá!”:      
Cultivo de plantas da época; 
Consumo de plantas e frutos da época; 
Consumo de plantas e frutos da horta; 
Consumo de leite regularmente; 

Projeto “A terra dá!” – concretização das atividades propostas no projeto, relacionadas 
com a alimentação saudável 
 

Risco  
Levantamento de cuidados a ter com objetos da 
vida diária, em casa, na escola, noutras atividades – 
facas, tesouras, sacho, furador, agrafador… 

Projeto “A terra dá!” 
Cuidados a ter com as ferramentas usadas na agricultura; 
Uso do sacho e outras ferramentas, do regador e da água… 

Bem-estar 
animal 

“O burro” – animal da 
tradição vilanovense 

Questionários à família e amigos: 
“Ainda há burros em Vila Nova de Anços? 
Para que serviam os burros?” 
Análise das respostas e conclusões. 
Construção do burro e carroça para o desfile de 
Carnaval. 
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Escola Básica de Escola EB 1 de Degracias Nº de alunos envolvidos – 4 (uma aluna foi transferida no 3º período) 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

 

Saúde 

A importância de 
dormir bem. 
Saúde oral. 

Regime de fruta 
escolar. 

Técnicas de relaxamento e concentração com 
base em exercícios de mindfulness. 
Ação de sensibilização da Escola Segura sobre 
os maus tratos. 
Lavagem dos dentes após o almoço e 
bochecho do flúor quinzenalmente 
Registo semanal dos lanches dos alunos. 
Confeção na escola de queijo e piquenique 
convívio. 
 

- Saúde oral (projeto do Centro de Saúde de Soure) 
- Regime de fruta escolar (projeto do Ministério da Educação) 
- Maus tratos (Projeto da Escola Segura da PSP) 

Risco A Terra treme Simulacro  

Bem-estar 

animal 
Valorizar os animais 

como seres vivos 

Proteção do meio ambiente (animais e plantas)  
Sessão de esclarecimento sobre a preservação 
do meio ambiente. 
Visualização e debate acerca do filme: “Pular a 
Cerca”. 
Visita de estudo ao Museu de zoologia e ao 
Jardim Botânico. 

- 
- 
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Escola Básica de Escola EB 1 do Sobral Nº de alunos envolvidos - 6 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

 

Saúde 
Regime de fruta escolar 

 
Nutrição 

Distribuição de fruta às crianças 
Preenchimento de inquéritos solicitados pela 
autarquia para controlo de lanches escolares 
durante uma semana 

Projeto Alimentação Saudável e Sustentável nas Eco-Escolas - Painel dos Alimentos do 
Mar (pesquisa sobre algumas espécies de pescado, construção de um painel e sessão 
informativa sobre o tema com a nutricionista da CMS) 
 Alimenta a Criatividade (composição de animais recorrendo a diferentes frutos e 
posterior sessão informativa com a nutricionista da CMS sobre os benefícios de cada 
fruto) 

Outro Património local - 
lendas do concelho 

Elaboração de texto, cartaz e convite, 
dramatização/apresentação do texto   

Empreendedorismo 
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Todas as escolas do 1º ciclo cumpriram os domínios estabelecidos na estratégia de 

Cidadania e Desenvolvimento à exceção da Escola do Sobral que apenas referiu o Domínio 

da Saúde ficando por cumprir os Domínios do Risco e do Bem-estar animal. Em relação a  

Tapeus e a Alfarelos não foram fornecidos dados, pelo que não se pode avaliar da execução 

da estratégia de Cidadania e Desenvolvimento, nestas escolas. 

 

 

3. Trabalho desenvolvido no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento nas escolas do 5º 

ano do Agrupamento. 

 

Os domínios estabelecidos na   estratégia de Cidadania e Desenvolvimento do 

Agrupamento, para o 5º ano foram no 1º grupo, Direitos Humano, Igualdade de género e 

Interculturalidade e no 2º grupo Media. No 3º grupo, não foi escolhido qualquer domínio 

para este ano de escolaridade. Os professores do 5º ano deram a conhecer o trabalho 

realizado, no âmbito dos domínios inscritos na estratégia   do Agrupamento que reúne um 

universo de 97 alunos.   

Os domínios tratados, os projetos desenvolvidos, as atividades realizadas e as articulações 

estabelecidas estão sintetizadas no Quadro III. 

Da análise dos dados colhidos verifica-se que todos os domínios, estabelecidos para o 5º 

ano na estratégia de Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento, foram cumpridos com 

exceção da turma B, onde não foi tratado o domínio Media. 
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 Quadro III – Síntese do trabalho realizado no ano letivo 2019/2010, pelos alunos do 5º ciclo, no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 

 

5ºA 20 alunos   

Domínios 
trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas  
Articulação com outros projetos  

(referir os projetos com os quais houve 
articulação e de que forma ocorreu) 

 
Direitos 

Humanos 

  

Elaboração de um cartaz alusivo ao tema, “CIDADANIA” 

Análise, debate e ilustração dos direitos humanos /direitos das 

crianças. 

 

 

 
Igualdade de 

géneros 

 
Visualização de um vídeo sobre a igualdade de géneros seguido 

de debate e reflexão sobre o tema no quotidiano dos alunos. 

 

 
 
 

Interculturalidade 

 Pesquisa na net e em livros, sobre países de diferentes culturas, 

na biblioteca escolar, de acordo com o modelo big6.  

Visualização de pequenos vídeos da escola virtual sobre esta 

temática. 

 

 

 
Media 

 Visualização e debate sobre a problemática dos media, 

nomeadamente a net nos telemóveis, no quotidiano dos alunos e 

das suas famílias. 
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5ºB 19 alunos 
 

 

Domínios 
trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

(referir os projetos com os quais houve 
articulação e de que forma ocorreu) 

Direitos Humanos 

 

Natal Intercultural, exposição 

de presépios do mundo, troca 

de postais de Natal, construção 

de um livro” Peace Run”. 

 

 

Leitura e análise de diferentes textos sobre os D.H. Visionamento 

de pequenos vídeos. Debate e reflexão. Pequenas dramatizações 

sobre o natal em diferentes países. 

 

 

Projeto Peace Run, envolveu toda a escola e 
movimento Internacional da paz no Mundo. 
Projeto de Flexibilidade Curricula, envolveu 
diferentes disciplinas ao longo do ano com 
diferentes atividades.  
Plano anual de atividades de Enriquecimento.   

Igualdade de 
Género 

 
Composição e ilustração alusiva ao tema. 

 

Interculturalidade 
Flexibilidade Curricular. 
Os pequenos Cientistas 

 

Pesquisa, recolha de dados sobre as tradições e costumes de 

diferentes Países. Construção e ilustração um livro. Apresentação 

dos trabalhos alusivos ao meio local. 

 

Flexibilidade Curricular. 
Os pequenos Cientistas 

Outro Natal solidário 
Contribuição de géneros alimentares para famílias carenciadas. 

Loja Solid’árias. 
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5ºC 20 alunos 
 

 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

(referir os projetos com os quais houve 
articulação e de que forma ocorreu) 

Direitos 
Humanos 

 

 

Análise, debate e ilustração dos direitos humanos . 

Análise dos direitos e deveres dos alunos, registados no 

regimento interno do agrupamento 

 

 

Igualdade de 
géneros 

 

 

Visualização de um vídeo sobre a igualdade de géneros seguido 

de debate e reflexão sobre o tema no quotidiano dos alunos. 

 

 

Interculturalidade  

 

Pesquisa na net e em livros, sobre países de diferentes culturas, 

na biblioteca escolar, de acordo com o modelo big6.  

 

 

Media  

Visualização e debate sobre a problemática dos media, 

nomeadamente a net nos telemóveis, no quotidiano dos alunos e 

das suas famílias. 
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5ºD 18 alunos 
  

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

(referir os projetos com os quais houve 
articulação e de que forma ocorreu) 

Direitos 
Humanos 

Peace Run. 

Análise dos direitos e deveres dos alunos, registados no RI do 
agrupamento. 
Análise e seleção crítica de informação em documentos diversos 

que levou os alunos a tomar consciência que ainda há muito a 

fazer para os Direitos Humanos serem uma Realidade. 

Projeto Peace Run - envolveu toda a escola.  
Reflexão sobre a importância deste movimento 
internacional na luta pelos Direitos Humanos e 
pela paz no Mundo. 
 
 

 
Igualdade de 

género 

 Visualização de um vídeo sobre a igualdade de género seguido de 
debate e reflexão sobre o tema no quotidiano dos alunos. 
Elaboração de documentos diversos a partir de pesquisas feitas 
pelos alunos e apresentação dos mesmos à turma. 

 

 

 

 
 
 

Interculturalidade 

 
 
 
Flexibilidade Curricular. 
 

 
Leitura do livro, “Gui e o Natal nos quatro cantos do Mundo” 
Elaboração documentos diversos relacionados com as tradições 
gastronómicas, religiosas e culturais do meio envolvente. 
Apresentação dos mesmos à turma. 
 

No âmbito do Projeto de Flexibilidade 
Curricular os alunos elaboraram documentos 
diversos relacionados com as tradições 
gastronómicas, religiosas e culturais do meio 
envolvente indo ao encontro do tema 
aglutinador: “Conhecer e Dar a 
Conhecer a nossa região.”  
  

 
Media 

 Analise e refexão da informação obtida após visualização de 

vídeos sobre as diferentes formas de impacto das tecnologias, nas 

suas vidas, nas dos amigos, da família e da sociedade em geral. 

 

 

 

 
 

Outro 

 
 
Natal solidário 

 

Contribuição de géneros alimentares para famílias carenciadas. 

 
 
Loja Solid’árias. 
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5ºE 20 alunos 
  

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

(referir os projetos com os quais houve 
articulação e de que forma ocorreu) 

Direitos 
Humanos 

  
Análise dos direitos e deveres dos alunos registados no RI do 
agrupamento. 
Análise e seleção crítica de informação em documentos diversos 
que levou os alunos a tomar consciência que ainda há muito a 
fazer para os Direitos Humanos serem uma Realidade. 
Ilustração dos Direitos Humanos 
 

 

 
Projeto de Flexibilidade Curricular, envolveu 
diferentes disciplinas ao longo do ano com 
diferentes actividades no âmbito do Tema 
aglutinador “Entre a Serra e o Mar” - 
“Conhecer e dar a conhecer a nossa região” 
 

Igualdade de 
género 

 Visualização de um vídeo sobre a igualdade de género seguido de 
debate e reflexão sobre o tema no quotidiano dos alunos. 
Elaboração de documentos diversos a partir de pesquisas feitas 
pelos alunos e apresentação dos mesmos à turma. 

 

 

 

Interculturalidade Flexibilidade Curricular 

 
Elaboração de documentos diversos após a “Visita de Estudo à 
Serra de Sicó” relacionados com o património e tradições das suas 
localidades e apresentação dos mesmos à turma. 
Visualização de vídeos sobre países de diferentes culturas. 

Debate e reflexão. 

 No âmbito do Projeto de Flexibilidade 
Curricular: realizaram uma Visita de Estudo à 
Serra de Sicó; assistiram à palestra sobre a 
“biodiversidade e água”, incidindo esta na 
flora da região assim como nos recursos 
hídricos da mesma. Desta forma, os alunos 
alargaram os seus conhecimentos, tendo-se 
ido ao encontro do tema aglutinador: 
“Conhecer e Dar a Conhecer a nossa região.”  
uma vez que mesma 
 
 

Media 

  

Analise e reflexão da informação obtida após visualização de 
vídeos sobre as diferentes formas de impacto das tecnologias, nas 
suas vidas, nas dos amigos, da família e da sociedade em geral. 
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4. Trabalho desenvolvido no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento nas turmas do 7º ano 

do Agrupamento. 

 

Os domínios estabelecidos na estratégia de Cidadania e Desenvolvimento do 

Agrupamento, para o 7º ano foram no 1º grupo, Direitos Humano; no 2º grupo Instituições 

e participação democrática e Risco; no 3º grupo não foi escolhido qualquer domínio, para 

este ano de escolaridade. Os professores do 7º ano deram a conhecer o trabalho realizado, 

no âmbito dos domínios inscritos na estratégia   do Agrupamento que reúne um universo de  

103 alunos.   

Os domínios tratados, os projetos desenvolvidos, as atividades realizadas e as 

articulações estabelecidas estão sintetizadas no Quadro IV. 

Da análise dos dados colhidos verifica-se que todos os domínios, estabelecidos para o 

7º ano, na estratégia de Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento, foram cumpridos. 
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 Quadro IV – Síntese do trabalho realizado no ano letivo 2019/2010, pelos alunos do 7º ciclo, no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 

7ºA  22 alunos   

Domínios 
trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

(referir os projetos com os quais houve 
articulação e de que forma ocorreu) 

Direitos 
Humanos 

Visionamento de filmes e 
documentários 
 
Debates 

Visionamento de filmes e documentário sobre Direitos 
humanos seguido de debate; 
 Por exemplo: História dos direitos humanos, Os direitos 
humanos e a cidadania, Direitos humanos para crianças, ) 
História do Marco, História da Pharady, 

 
 
Perfil dos alunos: a Voz dos alunos e os 
Direitos Humanos 

Instituições e 
Participação 
Democrática 

Debates 
Participação no “Parlamento 
dos Jovens” 

Atividades sobre os seguintes temas: 

Participação no Projeto “Parlamento dos jovens”. 
Trabalho de pesquisa e elaboração de painel sobre os objetivos 

de desenvolvimento sustentável. 

 
Com o Projeto “Parlamento dos Jovens” 

Risco 

Palestra no Auditório 
 
Participação no VII 
Minicongresso “Brincar aos 
cientistas pode ser uma coisa 
séria” 

- Sessão com os Bombeiros Voluntários de Soure: 
 " Como proceder em caso de Incêndio Florestal"; 
- Elaboração de jogos didáticos sobre a atuação e prevenção de 
riscos (vulcânicos, sísmicos, de incêndios e de inundações) em 
parceria com 7ºC; Apresentados no VII Minicongresso " Brincar 
aos cientistas pode ser uma coisa séria". 
Sessões dinamizadas por enfermeiras do Centro de Saúde 
(Projeto + contigo) 

 
Com: 
Projeto do 7º C 
- os Bombeiros Voluntários de Soure; 
- Câmara Municipal de Soure; 
- Projeto + Contigo 

Outros Viagem ao mar do Cretácico 

 Pesquisa e elaboração de uma maquete representativa do mar 

do cretácico e da tabela cronostratigráfica. 

 

História  
Educação Física  
Ciências Naturais 
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7ºB 19 alunos 
 

 

Domínios trabalhados 
 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

(referir os projetos com os quais houve 
articulação e de que forma ocorreu) 

Direitos Humanos 
"Persuadir em favor dos 
Direitos Humanos" 

 
- Análise e seleção crítica de informação em páginas da internet, 
folhetos, cartazes e vídeos; 
- Sessão pública e debate sobre os Direitos Humanos; 
- Adesão ao movimento “Maratona de Cartas” da Amnistia 

Internacional. 

“Maratona de Cartas” – Os alunos assinaram 
as cartas relativas aos defensores dos Direitos 
Humanos. 

Instituições e 
Participação 
Democrática 

"Semana Europeia da 
Juventude" 

- Sessão de esclarecimento sobre as instituições europeias associadas à 
União Europeia; 
- Jogos pedagógicos subordinados ao tema. 

"Semana Europeia da Juventude" – Os alunos 
participaram nas atividades promovidas pelo 
gabinete Eurodesk 

Risco 
"Eu ajudo a proteger a minha 
T(t)erra" 

- Análise e seleção crítica de informação em páginas da internet, 
folhetos, cartazes e vídeos; 
- Palestra sobre a Proteção Civil Municipal; 
- Elaboração de trabalhos e apresentações sobre os diferentes tipos de 
Riscos; 
- Elaboração e exposição de cartazes sobre os diferentes tipos de Riscos; 
- Visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Soure. 

 

Empreendedorismo "ClimAgir" 

- Palestra subordinada ao tema das consequências das alterações 
climatéricas; 
- Plantação de um sobreiro na Escola.  

Outros +Contigo 
- Sessões dinamizadas pelo Centro de Saúde de Soure subordinadas ao 
tema da prevenção do suicídio, mediante a promoção da autoestima e 
a prevenção dos comportamentos de risco associados. 
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7ºC 21 alunos 
 

 

Domínios trabalhados 
Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

(referir os projetos com os quais houve 
articulação e de que forma ocorreu) 

Direitos 
Humanos 

Visionamento de filmes 
 
Debates 
 
Peça de Teatro “Vamos salvar a 
gaivota” 

Visionamento de filmes sobre DH seguido de discussão; 
Recolha de artigos/notícias na comunicação social sobre 
atentados aos DH; 
Debates sobre temas como” na minha escola há aspetos que 
devem ser corrigidos?” 
A partir da obra de Luis Sepúlveda “História de uma gaivota e de 

um gato que a ensinou a voar”, explorada na disciplina de 

português, foi elaborado um texto e produzida a sua 

dramatização 

 

Instituições e 
Participação 
Democrática 

Debates 
Participação no “Parlamento 
dos Jovens” 

Atividades sobre os seguintes temas: 

Que características deve ter um bom representante de turma?  
Organização de uma campanha eleitoral; 
Participação no Projeto “Parlamento dos jovens”. 

 
Com o Projeto “Parlamento dos Jovens” 

Risco 

Palestra no Auditório 
 
Participação no VII 
Minicongresso “Brincar aos 
cientistas pode ser uma coisa 
séria” 

Sessão com os Bombeiros Voluntários de Soure: 
 " Como proceder em caso de Incêndio Florestal"; 
Elaboração de jogos didáticos sobre a atuação e prevenção de 
riscos (vulcânicos, sísmicos, de incêndios e de inundações); 
Elaboração e apresentação de trabalhos sobre prevenção de 

riscos no VII Minicongresso " Brincar aos cientistas pode ser 

uma coisa séria". 

Sessões com uma enfermeira do Centro de Saúde ( Projeto + 

contigo) 

 

 
Com: 
- os Bombeiros Voluntários de Soure; 
- Câmara Municipal de Soure; 
- Escolas do 1º Ciclo, com as turmas do 5º ano 
e com a s turmas do 3º ciclo. 
- Projeto + Contigo 

Outros Visita ao Planetário Insuflável 

 

 Visita ao Planetário Insuflável, numa atividade promovida pela 

Câmara Municipal de Soure, para o visionamento de um filme 

sobre a politica dos 3R e a preservação do meio ambiente. 

 

 
 
Câmara Municipal de Soure 
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7ºD 21 alunos 
  

Domínios trabalhados 
Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

(referir os projetos com os quais houve 
articulação e de que forma ocorreu) 

Direitos 
Humanos 

 
“Este Natal Pensei em Ti 
 
Comemoração dos 70 anos da 
Declaração dos Direitos 
Humanos 

 

 
Elaboração de Postais de Natal; 
 

Análise e seleção de materiais, construção de materiais, 

elaboração de cartazes.  

 

Instituições e 
Participação 
Democrática 

Riscos Naturais 
Riscos Tecnológicos 
Riscos Mistos 
Plano Segurança 

 

Análise e seleção de materiais, construção de pósteres; 
Realização de simulacro de sismo; 
Realização de simulacro de Incêndio. 
 

Articulação com o Minicongresso 

Risco 
União Europeia e as suas 
instituições; 
Um dia como deputado. 

Realização de atividades de descoberta; 
Elaboração de uma campanha/projeto político, elaboração de 

cartazes, discussão e debate. 

Gabinete Eurodesk (Semana Europeia da 
Juventude) 

Outros 

Projeto +Contigo; 
 
Projeto de Educação Sexual. 
 

Questionários; 
Sessões com enfermeiras da UCC. 
Atividades e debates.  

 



Relatório de Cidadania e Desenvolvimento – 2019/20 

  
 

49 
 

7ºE 20 alunos 
  

Domínios trabalhados 
Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

(referir os projetos com os quais houve 
articulação e de que forma ocorreu) 

Direitos 
Humanos 

 
“Este Natal Pensei em Ti” 
 
Comemoração dos 70 anos da 
Declaração dos Direitos 
Humanos 
 

 
Elaboração de Postais de Natal. 
 
Análise e seleção de materiais, construção de materiais, 

elaboração de cartazes.  

 

Igualdade de género 

Riscos Naturais 
Riscos Tecnológicos 
Riscos Mistos 
Plano Segurança 
 

Análise e seleção de materiais, construção de pósteres. 
 
Realização de simulacro de sismo. 
Realização de simulacro de Incêndio. 
 

 
Articulação com o Minicongresso 

Interculturalidade 

 
União Europeia e as suas 
instituições. 
 
Um dia como deputado. 

 
Realização de atividades de descoberta. 
 
Elaboração de uma campanha/projeto político, elaboração de 

cartazes, discussão e debate. 

 
 
Gabinete Eurodesk (Semana Europeia da 
Juventude) 

Media 

 
Projeto +Contigo; 
 
Projeto de Educação Sexual. 
 

 
Questionários. 
  
Sessões com enfermeiras da UCC. 
 
Atividades e debates.  
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5. Trabalho desenvolvido no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento nas turmas do 10º ano 

do Agrupamento. 

 

Os domínios estabelecidos na estratégia de Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento, 

para o 10º ano foram no 1º grupo, Direitos Humano; Educação ambiental e Desenvolvimento 

sustentável no 2º Media e Literacia Financeira; no 3º grupo, não foi escolhido qualquer domínio 

para este ano de escolaridade. Os professores do 10º ano deram a conhecer o trabalho 

realizado, no âmbito dos domínios inscritos na estratégia   do Agrupamento que reúne um 

universo de 69 alunos.   

Os domínios tratados, os projetos desenvolvidos, as atividades realizadas e as articulações 

estabelecidas estão sintetizadas no Quadro V. 

Da análise dos dados colhidos verifica-se que todos os domínios, estabelecidos para o 10º 

ano, na estratégia de Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento, foram cumpridos. 
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10 ºA  22 alunos   

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros 

projetos 
(referir os projetos com os 
quais houve articulação e 

de que forma ocorreu) 

Direitos humanos  
 

“Uma aventura... em 
Lisboa!” 

 
Organização pelos alunos 

de todas as etapas de uma 

visita de estudo de 2 dias a 

Lisboa, para visitas ao 

MAAT – Central Tejo, 

Planetário Calouste 

Gulbenkian, Aquário Vasco 

da Gama/Oceanário e 

Museu da Ciência 

Viva/Pavilhão do 

Conhecimento 

(abrangendo todos os 
domínios definidos pelo 
agrupamento para 
abordagem no 10º ano) 

- conceção da ideia, definição, planificação, execução e apresentação das várias 

etapas da organização da visita: contactos (orais e escritos) com a direção, conselho 

pedagógico e serviços administrativos do agrupamento e com as entidades externas 

(patrocinadores, locais de visita, hotel, empresa de transportes, etc.); distribuição de 

tarefas a todos os alunos; 

- cálculo rigoroso dos custos envolvidos e do tempo necessário para o 

desenvolvimento de todo o projeto; 

-  tomada de decisões sobre o(s) produto(s) final(ais) a obter, articulação com os 

domínios da área de Cidadania e Desenvolvimento a abordar no 10º ano e, 

simultaneamente, quais as disciplinas a envolver (em DAC); 

- elaboração dos guiões (geral e específicos) da visita: para a dramatização da 

entrevista aos monumentos, captação de imagens, produção de vídeo, apresentações 

em powerpoint, etc. 

- apresentação do projeto aos pais e encarregados de educação (12 de março): 

powerpoint e roteiro detalhado da viagem; 

- visitas de estudo ao MAAT – Central Tejo, Planetário Calouste Gulbenkian, Aquário 

Vasco da Gama/Oceanário e Museu da Ciência Viva/Pavilhão do Conhecimento (28 e 

29 de março); 

- palestra ― 2 sessões, no dia 9 de maio: uma dirigida aos alunos do 9º ano; outra 
dirigida aos alunos 10º ano e ensino profissional: powerpoint, vídeo e folheto 
informativo. 
  

  
  

 

não aplicável 

Educação ambiental 

Desenvolvimento 
sustentável 

Literacia financeira e 
educação para o 

consumo 

Media 
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10ºB 26 alunos 
 

 

Domínios 
trabalhados 

 
Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros 

projetos 
(referir os projetos com os 
quais houve articulação e 

de que forma ocorreu) 
Educação ambiental 

e 
Desenvolvimento 

sustentável 

 

Programa Eco-escolas, no âmbito da educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável.  

Risco 

 

Exposição oral sobre Riscos possíveis em variados domínios: media, ambientais; 

saúde. 

Programa Eco-escolas, no 
âmbito da educação 
ambiental e 
desenvolvimento 
sustentável. 

Literacia financeira e 
educação para o 

consumo 

 

Exposição oral: definição de literacia; riscos do consumo.  
 

Voluntariado (no 
âmbito dos Direitos 

Humanos) 

 

Participação em atividades de voluntariado (Banco alimentar); 
Exposições orais  

   52      
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7ºC 21 alunos 
  

 

Domínios 
trabalhados 

Projetos 
desenvolvidos 
no âmbito de 

cada 

Atividades realizadas 
Articulação com outros 

projetos 
(referir os projetos com os 
quais houve articulação e 

de que forma ocorreu) 

Direitos Humanos 

   
- Maratona de Cartas da Amnistia Internacional no âmbito do Projeto de Trabalho da turma C do 
décimo ano “Persuadir em favor dos direitos humanos”. 
- Os alunos do curso Técnico de Multimédia conheceram a página de Internet 50 for Freedom, uma 
campanha liderada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e que tem como parceiros a 
Confederação Sindical Internacional e a Organização Internacional dos Empregadores, onde se 
divulga a luta contra a escravidão moderna. Os discentes foram não só sensibilizados para apoiar o 
Protocolo da OIT sobre o Trabalho Forçado. 
- Elaboração de postais de natal para doentes oncológicos integrado na atividade "Neste Natal 

Pensei em Ti", uma iniciativa da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL) 

- Com o projeto de Trabalho 
da turma C do décimo ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Com a Associação 
Portuguesa de Leucemias e 
Linfomas (APLL) 

Educação ambiental 
e desenvolvimento 

sustentável 

 - Os alunos do curso de Eletromecânica dinamizaram o  projeto Fotocacifos é um projeto que visa 
dotar os cacifos de carregadores de telemóveis através de painéis fotovoltaicos. 
- Visita a barragem de Castelo de Bode e a Central Termoelétrica do Pêgo 

- Fundação Ilídio Pinto 

Educação para o 
consumo e media 

 - Vista de estudo ao Centro de Ciência Viva- Aveiro. 
- Visita de estudo à ExpoFCT, "Cientificamente provável "– INESC- 
 
 

 

Literacia  Financeira 

 - Visita de estudo ao Museu do Dinheiro. 
 - “Ler o Euro”: os alunos elaboraram trabalhos em power-point onde explicam o significado dos 
símbolos e a metodologia de segurança das notas de cinco, dez e vinte euros. 
 

 

Todos os domínios 

 Os alunos elaboraram um blogue digital " Nós e a Cidadania" (https://cursoprofmemu2018-

soure.webnode.pt/profissional-de-manutencao-industrial-eletromecanica/) na disciplina de TIC 

com quatro domínios: direitos humanos, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, 

literacia financeira e educação para o consumo e media. 

 

    

https://cursoprofmemu2018-soure.webnode.pt/profissional-de-manutencao-industrial-eletromecanica/
https://cursoprofmemu2018-soure.webnode.pt/profissional-de-manutencao-industrial-eletromecanica/
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6.  Implementação da estratégia no Agrupamento 

 

Como coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania (EC) dialoguei com os diferentes 

coordenadores de departamento, de áreas disciplinares e de ciclos, realizei várias reuniões com os 

professores titulares de turma que lecionaram o 1º ano, com os professores que lecionaram a disciplina 

de EC no 5º e 7º anos e com os Diretores de Turma do ensino secundário, como comprovam as atas   

entregues na Direção. Assim, foi possível elaborar, de uma forma participada, o documento da 

Estratégia de EC aprovado na sua primeira versão no Conselho Pedagógico de outubro. No 3º ciclo e 

Secundário para além de reuniões formais foram elaborados encontros de trabalho colaborativo dos 

quais se elaboraram registos. Desta forma, foi possível planificar, elaborar critérios de avaliação e 

grelhas de autoavaliação. Com o apoio técnico de um colega de informática, foi elaborada uma grelha 

de registo de dados para apurar a classificação qualitativa/quantitativa de cada aluno, no 2º e 3º ciclos, 

no final de cada período, na disciplina de CD. Foram elaborados  questionários, durante o mês de 

janeiro, no Google Drive   dirigidos aos professores titulares de turma, que lecionam o 1º ano, aos 

professores do 2º e 3º ciclos, que lecionam a disciplina de EC e aos diretores de turma do ensino 

secundário com o objetivo de fazer o balanço do trabalho realizado, perceber o grau de envolvimento 

dos alunos na implementação da EC ( Gráficos das figuras 3, 4,5 e 6) e identificar aspetos a corrigir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Envolvimento dos alunos do 1º ciclo na implementação da estratégia da CD. ( 30%, dos 

professores que responderam ao inquérito efetuado, referiram que os alunos tinham sido envolvidos na escolha 

dos temas; 40%, dos professores que responderam ao inquérito efetuado, referiram que os alunos tinham sido 

ouvidos na escolha dos projetos a desenvolver; 70%, dos professores que responderam ao inquérito efetuado, 

referiram que os alunos tinham feito sugestões e influenciado o percurso do trabalho).  
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Figura 4 – Envolvimento dos alunos do 2º ciclo (5º ano) na implementação da estratégia da CD. 

 

Figura 5 - Envolvimento dos alunos do 3º ciclo (7º ano) na implementação da estratégia da CD. 

 

 

Figura 6 – Envolvimento dos alunos do 3º ciclo (7º ano) na implementação da estratégia da CD. 

 

Este ano o Minicongresso, organizado pelo Clube Experimenta Ciências, do Agrupamento foi feito, em 

articulação com a Estratégia de EC dirigindo-se a iniciativa, especialmente aos alunos do 1º, 5º,7º e 10º 

ano de forma a permitir a apresentação de projetos que fossem desenvolvidos no âmbito da EC e da 

autonomia e flexibilidade curricular. 

Para apoiar e facilitar o trabalho no âmbito da EC foi criado um espaço na página Web do Agrupamento 

que futuramente será construído com documentos e recursos de apoio ao trabalho nesta área. Foi 

elaborada uma grelha em Excell para recolha e registo de dados relativos a cada turma e cada aluno, à 

semelhança do espírito subjacente aos passaportes.  
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7. Dificuldades apontadas pelos professores na implementação da estratégia da CD e sugestões de 

melhoria  

Os professores envolvidos no trabalho desenvolvido no âmbito da estratégia da CD apontaram 

dificuldades, fizeram sugestões de melhoria e comentários relativamente à implementação da 

estratégia, que abaixo se referem.  Tendo em conta as diferentes realidades, optou-se por sistematizar 

as opiniões por ciclos/anos.  

  
Dificuldades encontradas e referidas pelos professores. 

 

1
º 

C
ic

lo
 

  

• A faixa etária e a imaturidade dos alunos é um constrangimento. 

• Há professores que referem que o facto de ter dois anos (p.e. 1º e 3.º anos) ao seu 

cuidado torna a gestão dos conteúdos e das atividades muito difícil. 

2
º 

C
ic

lo
 

• As maiores dificuldades prenderam-se com o facto da disciplina ser de regime semestral 

e não se poder dar continuidade a determinados conteúdos ao longo do ano. 

• Os itens de desempenho para avaliar os alunos parecem-me um pouco desajustados 

para o nível etário dos alunos do 5.º ano (cerca de 10 anos). 

 

3
º 

C
ic

lo
 

• O facto de ser o primeiro ano de funcionamento dificultou a sua implementação. 

• A falta de orientações no momento de arranque do ano letivo. 

• A falta de momentos de articulação com os restantes membros do Conselho de Turma. 

• O desconhecimento por parte dos alunos dos reais objetivos da disciplina. 

• Falta de uma sala com meios informáticos onde os alunos possam pesquisar e trabalhar. 

• Falta de comprometimento do conselho de turma para com a disciplina/projeto. 

E.
 S

ec
u

n
d

ár
io

 

• Não haver um espaço próprio nem tempo no horário dos alunos e do professor para 

trabalhar a cidadania. Em consequência disso, o trabalho ou é feito apenas em algumas 

aulas, o que provoca atrasos na lecionação de conteúdos, ou então fora do horário dos 

alunos e especialmente do(s) professor(es). Deste modo não me parece que a 

implementação da estratégia da cidadania no ensino secundário tenha um futuro 

promissor. 

•Ter o trabalho acrescido de dinamizar a cidadania numa ou em várias turmas e no final 

ainda ter de preencher papeladas a acrescentar a todas as papeladas que os professores 

já têm de preencher desmotiva quem se oferece para coordenar / dinamizar a cidadania. 

• ausência de horas dedicadas exclusivamente à área de Cidadania e Desenvolvimento 

obriga à utilização de espaço letivo para a execução do projeto 

• O conselho de turma do 1ºD considerou que um dos constrangimentos à execução deste 

plano da turma é o facto de somente três professores terem a totalidade dos alunos, a 

saber, Área de integração, Português e Educação Física, o que dificultou a realização de 

atividades que envolvam simultaneamente todos os alunos. 
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Sugestões e comentários referidos pelos professores. 

1
º 

C
ic

lo
 

• É desejável a aquisição de jogos para realizar a pares ou em pequeno grupo. 
 
• A Cidadania no 1ºciclo, tem toda a lógica que seja uma disciplina transversal, deve ser, 

portanto, abordada, integrada nos temas a trabalhar. Não deve ser constituída em projetos, 
deve ser integrada noutros que se forem desenvolvendo. (…) A Cidadania tem muitas 
vertentes que podem ter significado para determinados alunos, para outros não, tendo 
também em conta a faixa etária. 

 
• Deveremos continuar neste caminho e cada vez mais, encarar as parcerias e o espírito 

colaborativo como caminhos para o sucesso e desenvolvimento integral dos alunos.  
 
• “Não considero necessária a existência de reuniões como aconteceram neste ano letivo, 

para aferir a implementação da Cidadania”. 

2
º 

C
ic

lo
  

• A disciplina deve ser anual em vez de semestral. 

3
º 

C
ic

lo
 

. 

• Deverá ser definido um tema aglutinador (anual e definido pelos Órgãos de Gestão) 
que sirva de fio condutor a todas as atividades. 
 

• Deverão ser criados momentos regulares de articulação entre todos os elementos das 
Equipas Educativas (Conselho de Turma de Ano ou Ciclo); 

 

• Todos os trabalhos preparatórios (definição do tema aglutinador, articulação 
horizontal nas Equipas Educativas, definição de programas, projetos e ações) deverão 
ocorrer durante os meses de junho e julho. 

E.
 S

ec
u

n
d

ár
io

    

• Existência de 1 tempo letivo semanal ou quinzenal ou mensal para o desenvolvimento 
do projeto de turma 

• Evitar burocratizar todo o processo em demasia 
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Breves Conclusões 

 

Foi fácil a comunicação com os Jardins de Infância, que apesar de ser feita maioritariamente por 

mail, contou o trabalho célere e eficiente da Coordenadora de Departamento do Pré-Escolar. 

No 1º Ciclo foi necessário reunir com todos os professores do 1º ano, o que obrigou   um maior 

dispêndio de tempo para articulação, por outro lado, a ausência de alguns professores às reuniões não 

constituiu um fator facilitador. Para ultrapassar esta dificuldade, e uma vez que, para o próximo ano, 

para além do 1º ano também estará incluído na estratégia de EC, o 2º ano, será necessário, que haja 

um ou mais professores do 1º ciclo, responsáveis, pela articulação entre os seus colegas e a 

Coordenadora da estratégia de EC. 

No 2º ciclo todas as sugestões dos professores vão no sentido da disciplina de CD passar de 

semestral a anual. 

No 3º ciclo e ensino secundário há, também, alguns aspetos a melhorar, como uma planificação 

mais dirigida das tarefas a efetuar e um trabalho de equipa mais conseguido. 

 Nos restantes ciclos e no ensino secundário há, também, alguns aspetos a melhorar, como uma 

planificação mais dirigida das tarefas a efetuar e um trabalho de equipa mais conseguido com os 

conselhos de turma. 

Como os domínios estabelecidos na estratégia de EC são de abordagem obrigatória é necessário 

uma maior consciencialização para o cumprimento do planificado. 

É ainda necessário melhorar os registos respeitantes ao trabalho desenvolvido pelos alunos, de 

uma forma eficiente mas evitando a burocratização do sistema e perda de tempo, por parte dos 

professores, no preenchimento de documentos. 

Finalmente, uma vez que estratégia se inicia no Pré- escolar e termina no 12º ano, parece 

fundamental a constituição de uma equipa, que trabalhe com a Coordenadora,  para a implementação 

da estratégia da CD. 
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