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“Como poderemos preparar-nos a nós mesmos e aos nossos filhos para um mundo 

transformações inéditas e incertezas radicais? (…) a última coisa de que um professor 

precisa é dar aos seus alunos mais informação. Eles já têm informação a mais. Em vez 

disso, as pessoas precisam é da capacidade de discernir a informação, de perceber a 

diferença entre o que é importante e o que é irrelevante, e, acima de tudo, de 

combinar os vários pedaços de informação para obter um retrato completo do 

mundo”. 

Yuval Noah Harari in 21 Lições para o século XXI  

 

 

                                     

 

 

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”. 

José Saramago in Ensaio sobre a Cegueira 
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Introdução 

 

 

    Vivem-se tempos de mudanças aceleradas, a nível político, social e económico, 

sucedem-se os avanços tecnológicos a par com as ameaças ao equilíbrio ecológico e às 

alterações climáticas. A globalização da informação e do conhecimento permitem  a 

comunicação e o acesso rápido a qualquer parte do globo de forma instantânea. O  mercado 

oferece uma variedade cada vez maior de bens e serviços, acompanhado de técnicas 

agressivas de estimulação ao consumo.  Neste contexto, parece-nos fundamental que a 

escola ambicione promover nos alunos competências úteis para o pleno exercício da 

cidadania. Uma escola que invista na formação de pessoas com capacidade de reflexão, 

sentido  crítico e interventivo capazes  de criar um mundo mais igualitário e sustentável. 

Para tal será necessário preparar gente integra, de mente inquieta  que saiba olhar,  ver e 

agir.  

Tendo em atenção todos estes pressupostos e a definição da estratégia de 

Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento Martinho Árias de Soure far-se-á ao longo 

das páginas deste relatório uma síntese/balanço do trabalho realizado nos diferentes 

níveis, abrangidos pelo Decreto-Lei 55/2018, desde os Jardins de Infância até ao 12º ano.  

Serão ainda apontadas dificuldades encontradas, aspetos a corrigir e sugestões de 

melhoria. 
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Trabalho desenvolvido no âmbito de 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 157 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 2020/2021, dos alunos dos Jardins de Infância no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 

Os dados constantes deste quadro foram fornecidos pelos Educadores de Infância do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure. 

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 

  
Os direitos humanos foram abordados ao longo do ano, com a elaboração de regras de funcionamento.   
 
 
 
 

 

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…) 
 
 
 

 

Interculturalidade  
Foi abordada de forma natural, nas diversas atividades promovidas (histórias, conversas, dramatizações, 
jogos de motricidade…) 

 

Educação ambiental e 

desenvolvimento 

sustentável 

 

 
Foi abordada através da leitura de vários Livros, debates, ilustrações gráficas. 
 

 

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 abordada de forma 
natural, com a lavagem dos dentes após o almoço. Foram feitas várias sensibilizações para os malefícios 
dos doces e de outros alimentos nocivos para o ser humano. 

 

Segurança rodoviária 

 

 As crianças foram sensibilizadas ao longo do ano para o cumprimento das normas de segurança rodoviária.   

Média 

 

 Consulta de revistas, visionamento de vídeos e pesquisas na Internet. 
 
 
 
 preservação do meio ambiente e das espécies.  

 

Observações: No Pré-Escolar todas as temáticas são abordadas diariamente, de forma natural no decurso das atividades curriculares e não curriculares. 
As maiores dificuldades na aplicação da estratégia de Cidadania e Desenvolvimento  prendem-se com o “confronto” entre o JI onde as crianças aprendem regras de convivência, de respeito 
pelo outro, com algumas realidades familiares onde esses comportamentos não são estimulados. Felizmente as crianças conseguem distinguir as diferenças existentes entre o meio escolar 
e o familiar, sendo, muitas vezes, um veículo de transmissão para os familiares, dos comportamentos adequados, face aos objetivos preconizados na implementação da cidadania. 
Sugestões Ações de formação com as famílias para as sensibilizar para a temática e para que haja continuidade do trabalho efetuado no J.I. 
Continuar a promover no JI e na comunidade educativa práticas amigas de cidadania (respeito por si e pelo outro, respeito pelo meio ambiente natural e cultural, respeito pelas normas de 
convivência, elaboração de regras de convivência feitas com as crianças, conhecimento dos Direitos e também dos Deveres). 
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Jardim de Infância de Degracias Nº de alunos envolvidos - 15 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas 
Articulação com outros 

projetos 
 

 

 

Direitos humanos 

 

Projeto do DCEPE: Jogo 

imagina que… 

Todos diferentes/todos 
iguais 

 
- Observação de vídeo e elaboração de painel com desenhos sobre o tema “Direitos da criança” 
- Elaboração/decoração de peça de roupa com dois direitos da criança  
- Jogos sensoriais e de sensibilização para o respeito pelas diferenças entre as pessoas 
- Leitura de histórias e conversas sobre o tema 
- Desenho/pintura de autorretrato 
- Utilização de lápis de cor de vários tons de pele para colorir desenhos da figura humana 
 

 
 
 
Participação em exposição “O 
estendal dos Direitos da 
Criança” promovida pela CPCJ 

Igualdade de 
género     

 

 

- Leitura de histórias e conversas/debates sobre o tema 
- Profissões: conversas e registos sobre as profissões das mães e dos pais; o que quero ser quando 
for grande… 
- As cores não têm género (sensibilização ao longo do ano) 

 

Interculturalidade        

 

Educação 
ambiental e 
desenvolvimento 
sustentável     

 

Horta pedagógica 
(articulação com o 1º 
CEB) 
 
Reciclagem 

- Experiências de germinação de várias sementes na sala (área das ciências) 
- Plantação de várias plantas na horta pedagógica 
- Separação de lixo no ecoponto 
- Recolha de tampinhas para causa solidária 
- Reutilização de materiais (cartão, pacotes de leite, rolos de papel higiénico…) 
- Elaboração de máscara com materiais recicláveis 
- Histórias/conversas/leitura de imagens sobre a importância da água 

 
 
 
 
- Participação na exposição de 
máscaras promovida pela 
Câmara Municipal 
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Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas 
Articulação com outros 

projetos 
 

 

 

Saúde 

 

Alimentação 

Exercício físico 

Projeto do DCEPE: 

Construção de histórias 

“Não abras a porta ao 

vírus” 

 

Projeto do DCEPE: “Tu 
decides…” 

- Histórias/conversas/artes visuais sobre alimentação saudável 
- Brincadeiras na natureza  
- Atividades de educação física 
- Abordagem do tema sobre a Covid 19 através de conversas e visualização de vídeos  

- Criação de regras que as crianças colocaram em prática: espirrar para o braço, descalçar/calçar 

sapatos quando se entra e sai da escola, colocar gel nas mãos, saber lavar muito bem as mãos com 

água e sabão… 

- Construção de histórias através de desenhos feitos pelas crianças 
- Para além de jogos, a educadora promoveu a leitura de histórias, leitura de imagens, 

dramatizações e visualização de vídeos. 

- As crianças exploraram/debateram as várias opções para a resolução de problemas, falarem 

sobre os seus sentimentos, aprenderam habilidades de solucionarem problemas através da 

persistência e do pensamento lógico. 

- Os jogos realizados permitiram que as crianças fizessem escolhas e enfrentassem consequências 
positivas/negativas e a refletissem sobre as suas decisões 

 

 

 

Segurança 
rodoviária 

 

  
- Saídas ao exterior/cuidados a ter como peão 
- Observação e significado de alguns sinais de trânsito 

 

 

 

Média 

 

- Articulação com o 
1ºCEB  
- Projeto do DCEPE: A 
Liberdade é… 
- Projeto do DCEPE: No 
tempo de Martinho Árias 
– Histórias para 
Kamishibai 

- História/Lenda de S. Martinho (vídeo) 
 
- Elaboração de poema “A Liberdade é…” 
 
- Elaboração de História para Kamishibai  
 
- Elaboração de cartazes e partilha de fotos com as famílias sobre projetos desenvolvidos 
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Jardim de Infância de Figueiró do Campo Nº de alunos envolvidos - 8 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas 
Articulação com outros 

projetos 
 

 

 

Direitos humanos 

- Estendal dos Direitos 
- “Imagina que…” 
 (PAA do departamento 
curricular da educação 
pré-escolar) 
- A Liberdade é… 
- Dia Mundial da Criança 

- Discussão temática, elaboração de peças de roupa ilustradas com alguns dos direitos da criança, 
Vestido dos direitos (articulação com o 1.º CEB) 
- Jogos pedagógicos inscritos na temática da diferença, nomeadamente física  
 
- O 25 de abril e a Liberdade: histórias, canções, curta-metragens, filmes, ARTE e construção de 
cartazes ilustrativos 
- Realização de placares individuais sobre os Direitos da Criança  

- Participação na exposição 
“Estendal dos Direitos” 
promovida pela CPCJ de Soure 
- Colaboração com a 
Biblioteca Municipal de Soure 
na atividade “Mês de abril – 
mês da leitura, do livro e da 
Liberdade” 

Igualdade de 

género 

 

Embora alguns temas tenham sido mais desenvolvidos do que outros, TODOS os domínios foram trabalhados, ao longo do ano, na sala de JI de Figueiró do 
Campo. Vivemos em sociedades cada vez mais complexas, onde as mudanças se sucedem a uma velocidade vertiginosa e onde, cada vez mais, é necessário 
passar de um conceito de cidadania restritivo e insuficiente para um conceito mais amplo e global. Neste sentido, no dia a dia do nosso JI ao olharmos 
criticamente para o mundo onde vivemos, ao fazermos perguntas, ao atuarmos sobre as diferentes questões, fortalecemos laços de solidariedade e de respeito 
mútuo necessários à construção de um mundo mais justo e equitativo. Interculturalidade 

 

Educação 

ambiental e 

desenvolvimento 
sustentável 

 

- Aprender Lá Fora 
 
- Dia mundial da Árvore 
- Dia Mundial da Água 
- Dia mundial da Terra 

- Situações de aprendizagens frequentes e diversificadas de contato com o meio local natural, 
levando o grupo a observar, a conhecer e a apreciar a natureza 
- Promoção de hábitos de vida saudável: caminhadas no meio local próximo 
- Histórias e vídeos acerca da importância de preservação do meio ambiente 
- Realização de sementeiras, plantação de flores, construção de comedouros para borboletas e 
abelhas 
- Realização de experiências com Água 
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Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas 
Articulação com outros 

projetos 
 

 

 

 

Saúde 

 

 
- Dia Mundial da 
Alimentação 
 
- “Tu decides…”  
- “Não abras a porta ao 
vírus” 
(PAA do departamento 
curricular da educação 
pré-escolar) 
 
 
 
 
 
 
 
- Fruta Escolar 
 
 

 
- Elaboração de cartazes diversos alusivos ao tema - Alimentação Saudável  
- Elaboração de um Jogo da Glória humano, constituído por questões relacionadas com a saúde e 
a segurança rodoviária) 
- Exploração da história “Quando a mãe grita” e da obra de Edvard Munch, “O Grito”, com recurso 
ao jogo dramático (confronto com situações que podem provocar medo e o debate acerca de 
como ultrapassar esses mesmos medos) 
- Fatores protetores face à situação de risco vigente, covid 19 
- Distribuição de duas peças de fruta, semanalmente, por cada criança 
 
 

 
 
Programa Regime de Fruta 
Escolar promovido pela 
Câmara Municipal de Soure 

 

Segurança 
rodoviária 

 

 
“Tu decides…” (PAA do 
departamento curricular 
da educação pré-escolar) 

 
- Elaboração de um Jogo da Glória humano, formado por perguntas ligadas com a saúde e a 
segurança rodoviária 

 

 

Média 

 

- “No tempo de 
Martinho Árias” – 
histórias em kamishibai 
- Construção de histórias 
utilizando meios 
audiovisuais 
(PAA do departamento 
curricular da educação 
pré-escolar) 
 

- Produção de uma história em kamishibai 
 
 
- Construção de pequenas histórias e registos diversos utilizando vários recursos tecnológicos para 
comunicar e produzir trabalhos. 
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Jardim de Infância de Granja do Ulmeiro Nº de alunos envolvidos - 25 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas 
Articulação com outros 

projetos 
 

 

 

Direitos humanos 

 
Direitos da Criança 
 
Igualdade de 
oportunidades e 
vivencias 

 
Exploração oral em grande grupo dos direitos da criança 
Participação na atividade proposta pela CPCJ: execução de uma peça de roupa com um dos Direitos 

das Crianças  

“Imagina que…” Não vês… (jogo com venda) Não ouves… (orientação do jogador através de 

gestos) 

 

 

 

 

 

 

 

Igualdade de 

género 

 

Vivencias e momentos 
ao longo do ano – 
igualdade de 
oportunidades, direitos e 
deveres 

Conversas em grande grupo sobre direitos e deveres de cada um;  
Dia do pai 
Dia da mãe 
 

 

 

 

Interculturalidade     

 
Receção a aluno vindo 
da Venezuela 
 
 
 
 
Natal 
 

Partilha de vivências e costumes 
Pesquisa de imagens e vídeos 
Momentos de conversa e expressão oral (linguagem) – articulação de palavras com sotaque 
característico de outras culturas e regiões 
 
Exploração oral com os alunos sobre os valores e tradições nesta época em várias regiões 
Atividades de Expressão Plástica 

 

 

Educação 

ambiental e 

desenvolvimento 
sustentável 

 

 
Reciclar 
 
Dia da Terra 
 

 
Dinâmica diária de separação do lixo e reutilização de materiais. 
Histórias, poemas, pesquisas em livros, internet. 
Registos gráficos e plásticos. 
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Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas 
Articulação com outros 

projetos 
 

 

 

Saúde 

 

 
Cuidados, regras e 
rotinas para viver em 
pandemia (Covid-19) 
Alimentação 
Higiene corporal e oral 
Gestão de emoções 

 
Momentos de conversa e debate em grande grupo 
Apresentação de histórias 
Construção da roda dos alimentos  
Hábitos saudáveis – registos gráficos 
Jogos pedagógicos 

 

 

Segurança 

rodoviária 

 

 
Atividade de 
divulgação/informação e 
sensibilização 

Apresentação e exploração oral de imagens/fotografias 
Jogos pedagógicos 

 

 

Média 

 

Utilização das TIC Utilização do computador para escrever palavras temáticas, resolução de jogos, desenhar… 
Pesquisa/ Informação/Conhecimento 
Histórias em grande ecrã 
Biblioteca Digital 
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Jardim de Infância de Marco Nº de alunos envolvidos - 6 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 
 

 

 

Direitos humanos 

 
 
 
Direitos das crianças 

 
 
Confronto com diferentes realidades sociais e com situações de 
desrespeito de Direitos Humanos 
Confronto com diferentes realidades sociais. 

Comemoração do Dia Mundial da Criança em 
articulação com o 1º ciclo. As crianças pintaram um 
painel e colocaram (alternadamente pré escolar e 1º 
ciclo) os direitos das crianças 
 

 

Igualdade de 

género 

 

 
 
 
Profissões 

 
 

-Sensibilização para os estereótipos que possam surgir em relação às 
profissões integrando a perspetiva de género. 
- 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 
- “Jogo imagina que…” 
 
 
 
 
 -Jogo “Imagina que…” 

 

Educação 
ambiental e 

desenvolvimento 

sustentável 

 

 
Sensibilização para a 
tomada de consciência e de 
atitudes de preservação do 
meio ambiente 
Capacitar para a adoção de 
comportamento resilientes. 
Reciclagem 
 

 
Observar e brincar na natureza. 
 
Jogo “Tu decides” 
 
Separação do lixo em ecoponto 
 Reutilização de materiais recicláveis 

 
Articulação com o primeiro ciclo: 
-Projeto Eco escolas 
-Sementeiras e plantações na horta biológica 
- Hastear da Bandeira Eco Escolas 
-Desenvolvimento do projeto “O Mar Começa Aqui” 
Pintura de muros do recinto escolar com motivos 
alusivos ao mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Participação no projeto SOBE 

Saúde 

 

 
Semana da alimentação 
 
 
 
Sono 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Atividades de sensibilização para uma alimentação saudável:  
-Sensibilização para doenças causadas por distúrbios alimentares 
 
-Sensibilização através de histórias para a importância de um sono 
adequado. 
 
 
Aquisição de aprendizagens através do “brincar” 
Brincar espontâneo em diferentes espaços (interior e exterior) para 
promover a saúde física e mental. 

 
- Projeto Horta Biológica 
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Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 
 

Segurança 

rodoviária 

 

 
 
-Regras de segurança 
rodoviária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Higiene 
 
 
 
 
Higiene oral 

 
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” 
 

 

Higiene 

Hábitos de higiene e saúde: 
-Conversa de sensibilização 
-Histórias 
-Canções 
 

 
-Adquirir hábitos de higiene pessoal e desinfeção com o objetivo de 
conservar e fortalecer a saúde. 

 

Média 

 
Contacto/conhecimento 
dos meios de comunicação 

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 de Sobral Nº de alunos envolvidos - 16 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 
Atividades realizadas 

Articulação com outros projetos 
 

Direitos humanos 

 
A Liberdade o que é? 
Os Direitos da criança; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

Igualdade de 

género 

 

 Abordagens aos diversos tipos de famílias. 

 

 

Educação 

ambiental e 

desenvolvimento 

sustentável 

 

Vamos preservar a Natureza; 
O uso excessivo do plástico e 
impacto no ambiente. 

 
 
Vídeos, documentários, leitura de imagens, experiências 
com água, elaboração de um painel, atividades plásticas 
com recurso a materiais reciclados… 

 

 

Saúde 

 

 
Quantidade/Qualidade do Sono; 
Hábitos alimentares e dietas 
Hábitos de higiene. 

 
 
Abordagens aos hábitos de sono com recurso ao diálogo e a 
histórias alusivas a este assunto. 

 
 
Foi feito um paralelo entre hábitos alimentares atuais e 
hábitos alimentares na Era Medieval; 
Elaboração das respetivas Rodas /pirâmides alimentares. 
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Jardim de Infância de Soure – Turma A Nº de alunos envolvidos - 18 

Domínios 

trabalhados 

Projetos 
desenvolvidos no 
âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

 

Direitos humanos 

Dia Universal dos 
Direitos da 
Criança (20 de 
novembro) 

 
- Conhecer os seus direitos e reconhecer a importância do exercício dos mesmos, 
através de conversas de grande grupo e elaboração de cartazes realizados pelas 
crianças,  os quais foram afixados num placard e alvo de conversas que surgiram 
espontaneamente ao longo do ano. 
 
Exploração dos Direitos da criança. 
 
- Participação na decoração de uma t-shirt (em manga de plástico) com um dos 
diretos da criança,    Este convite foi feito pela CPCJ e as t.shirts foram penduradas 
num local publico, com o objetivo de serem visualizadas pela comunidade local 
- Ida à Biblioteca Municipal de Soure comemorar o dia Mundial da Criança com 
atividades. 
 
- Venda de postais para angariar dinheiro para a iniciativa “Vamos ajudar o 
Francisco”, esta iniciativa partiu do diretor de turma do Francisco que a colocou no 
email institucional e à qual aderimos com muito carinho e empenhamento. 

 
 
 
 
- CPCJ- Estendal dos Direitos da Criança 
 
- Biblioteca Municipal de Soure -Dia Mundial da 
  criança 
- Agrupamento de Escolas de Soure – “Vamos ajudar 
o Francisco” 
- Famílias- na compra de postais para ajudar o 
Francisco 
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Domínios 

trabalhados 

Projetos 
desenvolvidos no 
âmbito de cada 

Domínio 

 

Atividades realizadas 

 

 

 

 

Igualdade de 

género     

 
PAA do 
Departamento de 
Educação Pré 
Escolar: 
 
- “Tu Decides!...” 
Construção de 
jogos de perguntas 
e desafios (jogos da 
glória 
- “Imagina que…” 
Não vês… 
 

-Solicitou-se às crianças que elaborassem um desenho sobre os papéis desempenhados pelo pai e pela mãe. 
-Aproveitou-se as comemorações do Dia da Mãe e do Dia do Pai (através destes trabalhos, analisou-se os significados associados ao que é 
ser homem e ao que é ser mulher, o que é ser rapaz e o que é ser rapariga; exemplos de questões: O que é ser pai? Como é o meu pai? O 
que faz o pai em casa? O que é ser mãe? Como é a minha mãe? O que faz a mãe em casa?) Aproveitaram-se as respostas dadas para 
desconstruir estereótipos em relação ao sexo. 
-As crianças foram colocadas a pensar no sentido de estimular e desenvolver o espírito crítico, sobre este assunto 
- Explicou-se às crianças que homens e mulheres poderão desempenhar papéis semelhantes na sociedade e que o sexo não deverá 
determinar as opções individuais. 
- Jogos didáticos relacionados com esta temática (ex.: troca de papéis). 
- Visionamento do vídeo do Ruca e Dora, a Exploradora: exemplificam como rapazes e raparigas podem fazer as mesmas atividades 
- Falou-se sobre as profissões e averiguou-se o que sabiam sobre elas; colocar questões como: As mulheres podem ser bombeiras? Os 
homens podem ser educadores-de-infância? As mulheres podem ser padeiras? As mulheres podem ser mecânicas? Os homens podem ser 
cozinheiros? 
- Solicitou-se que se colocassem na situação do sexo oposto: Se fosse rapariga/rapaz que profissão gostariam de ter 
- Partilha de todas as áreas garagem/casinha, que rapazes e raparigas brincassem em ambos os espaços. 
- Fazia parte do PAA do nosso Departamento duas atividades, uma delas: Imagina que...não vês/não ouves/ não falas … este era um jogo 
de cartões 

 

 

 

Saúde 

 

 
 
 
 
PAA do 
Departamento   
de Educação Pré 
Escolar - 
Construção de 
histórias. 
 

 
 Devido à situação pandémica que vivemos, mais do que nunca este é um tema abordado diariamente em contexto de sala de atividades. 
As crianças são sensibilizadas para a necessidade de lavar muito frequentemente as mãos e de as desinfetar, de não guardar os 
brinquedos depois de utilizados, sem que antes sejam desinfetados, a não partilha de brinquedos, entre outros aspetos recomendados 
pela DGS. Fazia parte do PAA do nosso Departamento uma atividade - Construção de histórias utilizando meios audiovisuais (onde cada 
um pode exprimir os seus medos, receios e dúvidas) com o mote: “Não abras a porta ao vírus” - identificação de fatores protetores no 
domínio da educação para a saúde; saber gerir as emoções.  
As crianças inventaram e ilustraram uma história intitulada “Rita e o Corona”, que depois de fotografada foi gravada em PowerPoint. 
O conteúdo da história prendia-se precisamente com a necessidade de nos protegermos. Esta história foi partilhada com as famílias de 
todas as crianças. 
A sensibilização para a higiene oral, para que tragam lanches saudáveis e fomentar a importância de comer frutos e legumes , foram também 
praticas frequentes em contexto de sala. 
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Domínios 

trabalhados 

Projetos 
desenvolvidos no 
âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas 
Articulação com outros projetos 

 

 

Educação 

ambiental e 

desenvolvimento 

sustentável 

 

 
A Educação 
Ambiental faz parte 
das rotinas diárias 
do nosso jardim 

 
Diariamente as crianças fazem a separação do lixo  
Outro aspeto que também faz parte da rotina é a reutilização de diversos materiais 
na prática pedagógica. A título de exemplo fomos convidados pela Biblioteca 
Municipal de Soure para participar num concurso de máscaras e esta foi elaborada 
na sua totalidade com materiais de desperdício. 
- Procedemos também à recolha de tampas de plástico para a iniciativa do 
Agrupamento de Escolas de Soure - “Vamos ajudar o Francisco” 

 
- Comunidade 
- Agrupamento de Escolas de Soure – iniciativa 
“Vamos ajudar o Francisco” 
- Biblioteca Municipal de Soure – concurso de 
máscaras com materiais recicláveis 
- Famílias ( estas colaboram com o envio de 
tampas para ajudar o Francisco) 
 

 

Segurança 

rodoviária 

 

 
- Reuniões de 
grande grupo ao 
longo do ano. 

 
As crianças relataram frequentemente acontecimentos vividos em contexto familiar 
onde referem andar de tratores com os avós/pais, em viagens de carro ou em 
passeios a pé, que foram frequentemente, ponto de partida para abordar a segurança 
rodoviária onde se alertaram os alunos para os perigos e cuidados/normas de 
segurança a utilizar. 
 

  

 

Média 

 

- PAA do 
Departamento de 
Educação Pré 
Escolar- Construção 
de histórias. 
 

Uma vez que os recursos existentes ao nível dos média são fracos (apenas um 
computador por sala com recurso à internet), este meio informático é utilizado como 
apoio para a realização de pesquisas e visionamento de filmes/histórias e músicas. 
Realizamos, também, algumas visitas virtuais a museus, jardim zoológico e a 
diferentes espetáculos, nomeadamente da Disney e musicais infantis. 
- História “Rita e o Corona” inventada e ilustrada pelo grupo e gravada em 
PowerPoint, partilhada através de envio por email a todas as famílias 

  

 

Observações:  Dificuldades sentidas - Dada a situação pandémica que levou ao encerramento das escolas durante quase todo o 2º período, as atividades que estavam planeadas  
para este período sofreram alterações, não tendo havido posteriormente , o tempo desejável  para a exploração de algumas.  
Os recursos informáticos existentes no jardim de infância não se encontram nas melhores condições, estando frequentemente avariados, dificultando o uso dos mesmos pelos 
discentes. Sente-se ainda a falta de um videoprojetor para a visualização de filmes, visitas virtuais … , embora se tenham efetuado , o ecrã do computador é pequeno,  não 
permitindo uma boa  visualização. 

Sugestão: Equipar o J.I. com material informático com maior diversidade e videoprojetor. 
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Jardim de Infância de Soure – Turma B Nº de alunos envolvidos - 19 

Domínios 

trabalhados 

Projetos 
desenvolvidos no 
âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas 

 
Articulação com outros projetos 

 

 

 

 

Direitos humanos 

 
 
Estendal dos Direitos 
 
Liberdade é… 
 
Dia Mundial da 
Criança 
 
Juntos pelo Francisco 

Decoração de uma t-shirt pelas crianças com desenhos da sua autoria, relativos aos 
direitos das crianças e entrega da mesma, no Estendal dos Direitos, organizado em 
frente à C.M.S. 
Sensibilização junto das famílias para recolha de roupa de criança. 
 
Jogo poético intitulado: “A Liberdade é…” 
Registo gráfico elucidativo desta temática. 
 

Visualização de um filme sobre os direitos das crianças e debate em grupo sobre o 
tema.  
 
Sensibilização das crianças e famílias “Juntos pelo Francisco” com a venda de postais 
aos encarregados de educação para serem entregues ao Francisco como forma de 
incentivo à sua recuperação e para mostrar o apoio da escola e comunidade. As 
crianças participaram na decoração dos mesmos para posterior envio. 

Articulação com a CPCJ de Soure no âmbito do 31º 
aniversário da Convenção sobre os Direitos da 
Criança, no dia 20 de novembro. 
Articulação com a Biblioteca Municipal de Soure 
no Mês da Leitura, do Livro e da Liberdade com a 
participação dos jardins-de-infância da rede 
pública e posterior publicação dos trabalhos 
realizados pelas crianças do pré-escolar na página 
do Agrupamento de Escolas de Soure com um 
ebook. 
Articulação com a Pedrinhas  (Cooperativa de 

Solidariedade Social e Cultural PBR, C.R.L.) 

através do Agrupamento de Escolas de Soure 

 

Igualdade de 

género 

 

Direitos iguais 
Ao longo deste ano letivo trabalhou-se incutindo no grupo a igualdade de género.  
Cada criança teve sempre liberdade para escolher consoante os seus gostos, 
independentemente do seu sexo, sem qualquer tipo de distinção ou restrição. 

  

 

  

http://www.pedrinhas.org/


Relatório de Cidadania e Desenvolvimento – 2020/21 

  
 

21 
 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

 
Atividades realizadas 

  

  

Educação 

ambiental e 

desenvolvimento 

sustentável 

 

 
A Educação Ambiental faz parte 
das rotinas diárias em contexto 
de sala no jardim de infância.   
 
Jogo da Glória: “Tu decides…” 
que faz do PAA do DCEPE 

 
Diariamente as crianças fazem a separação dos lixos, sensibilizando-as para a importância da reciclagem dos lixos, no 
sentido da preservação do planeta. A par destas, é habitual a reciclagem, incutindo no grupo a importância dos 3 R. 
Como já vem sendo habitual, tem-se dinamizado ao longo do ano atividades relacionadas com a Educação Ambiental, 
através da exploração de imagens, vídeos e histórias. 
No jogo da glória: “ Tu decides…” elaborado em contexto de sala, foram contempladas algumas perguntas relacionadas com 

a educação ambiental, por forma a proporcionar um maior leque de conhecimentos relacionados com a área em questão. 

 
 
 
 

Saúde 
 

Dinamização de várias e 
diferentes atividades ao longo do 
ano sobre a temática da saúde. 
 
Jogo da Glória: “Tu decides…” 
que faz parte do PAA do DCEPE 
 
História: “Não abras a porta ao 
vírus…” que faz parte do PAA do 
DCEPE 
 

Ao longo do ano dinamizaram-se atividades relacionadas com a saúde, através da exploração de imagens, vídeos e histórias 
em diferentes momentos e contextos. 
 
No jogo da glória: “Tu decides…” elaborado em contexto de sala, foram contempladas algumas perguntas relacionadas com 
a área da saúde, por forma a proporcionar um maior leque de conhecimentos, relacionados com a temática em questão. 
 
Na história inventada pelo grupo “Não abras a porta ao vírus…”as crianças puderam inventar e relembrar alguns 
conhecimentos relacionados com a higiene, atendendo à situação pandémica do Covid-19. 

 

Segurança 

rodoviária 

 

 
 
Jogo da Glória: “Tu decides…” 
que faz parte do PAA do DCEPE 
 

Ao longo do ano, pontualmente, dinamizaram-se atividades relacionadas com segurança rodoviária, através da exploração 
de imagens, vídeos e histórias. 
No jogo da glória: “Tu decides…” elaborado em contexto de sala, foram contempladas algumas perguntas relacionadas com 
a área da segurança rodoviária, por forma a proporcionar um maior leque de conhecimentos, relacionados com a temática 
em questão. 

 
 

Média 

 

Realização de pesquisas, 
visionamento de filmes, histórias 
e momentos musicas. 
Exploração de forma autónoma 
ao nível de jogos 
educativos/lúdicos 

Uma vez que os recursos existentes ao nível dos média são fracos (apenas um computador por sala com recurso à internet), 
este meio informático é utilizado sobretudo como apoio para a realização de pesquisas e visionamento de filmes/histórias e 
musicas. Contudo, as crianças dispõem de uma área que é exclusivamente para manuseamento do PC, onde exploram jogos 
educativos/lúdicos e utilizam a computador para atividades de escrita sempre que tal é possível, e este não está a ser utilizado, 
ou avariado.  
 

Observações: Dificuldades sentidas - Os recursos informáticos existentes no jardim de infância não se encontram nas melhores condições, estando frequentemente avariados, 
dificultando o uso dos mesmos pelos docentes e discentes. No caso concreto, encontra-se avariada a placa de som do computador da sala, e como tal não tem sido possível a audição 
de histórias e músicas, com alguma qualidade. 
Sugestão: Equipar o J.I. com material informático com maior diversidade e videoprojector. 
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Jardim de Infância de Vila Nova de 
Anços 

Nº de alunos envolvidos - 14 

Domínios 

trabalhados 

Projetos 
desenvolvidos 
no âmbito de 
cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros 

projetos 

 

 

Direitos humanos 

 
 
PAA do 
departamento 
curricular da 
educação pré-
escolar  

Histórias que abordaram os direitos da criança:  

- “Direitos da criança”  

- “A criança sem nome” 

- “A criança que tinha dois olhos”  

Direito à diferença- jogos sensoriais para identificação de dificuldades – Imagina que…não vês... não ouves…  

 

Liberdade e 25 de abril: debates; histórias; canções, 

 
 
 
Colaboração com a 

Biblioteca Municipal de 

Soure na atividade “Mês de 

abril – mês da leitura, do 

livro e da Liberdade” 

 

 

Igualdade de género     

 

  
 
Homens e mulheres- correlação com os pais e as mães ao nível das profissões, gostos, tarefas. 
Exemplo com histórias onde os papeis são desmontados através da ação da narrativa-  
História: “Maruxa”-  tapetes que contam histórias.  
 
Personagens das histórias representadas por crianças de outro sexo- há estereótipos e representações que 
as crianças têm já assimiladas e que são necessárias desmontar (ex: um rapaz desempenhar o papel de mãe, 
ou avó num teatro) 
 
 

  

 

 

Educação ambiental 
e desenvolvimento 

sustentável 

 

 Elaboração da horta biológica- manutenção da horta biológica - atividades de trabalho prático, como 
sementeiras. 
Elaboração de composto através de recolha no compostor da JI. Composto utilizado nas sementeiras da 
horta.  
Elaboração de ecopontos - separação de resíduos e reutilização de materiais.  
Atividades práticas na elaboração de viveiros na sala e monitorização do crescimento. 
Brigada da Floresta – intervenção na comunidade com a plantação de 50 árvores.  
 
 

 
 
Atividades integradas no 

Programa Eco-escolas  
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Domínios 

trabalhados 

Projetos 
desenvolvidos 
no âmbito de 
cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
Articulação com outros 

projetos 

 

 

Saúde 

 

 Alimentação- intervenção nos lanches saudáveis – intervenção com jogos pela nutricionista da CM Soure. 
Preenchimento de registo diário 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.  
Confeção de sopas e saladas com os produtos produzidos e colhidos na horta biológica.  
Higiene oral e a fada dos dentes– conversação, diálogos e debates ao longo do ano.  
Visionamento de vídeo de animação – bactérias.   
Momentos de conversa e debate em grande grupo. 
Apresentação de histórias. 
Construção da roda dos alimentos.  
Hábitos saudáveis – registos gráficos 
Jogos pedagógicos 

 
 
 
Atividades integradas no 
Programa Eco-escolas  
 
 

 

 

Segurança rodoviária 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades do 
PAA do 
departamento 
curricular da 
educação pré-
escolar 

Visionamento de vídeo de animação:  O que é um peão - regras de segurança para andar na estrada.  
Simulação com triciclo no espaço exterior. 
Simulação nas ruas da localidade- como atravessar a estrada e cuidado a ter na circulação enquanto peão- 
regras.  
Observação e significado de alguns sinais de trânsito. 
Elaboração de jogo pedagógico- jogo da glória – Tu decides! 

  

 

 

 

Média 

 

 
Utilização das 
TIC 
Videochamadas 
para articulação 
curricular com o 
1º ciclo  
 
 
 

Pesquisas na Internet relacionadas com projetos de pesquisa- “de onde vem a água das torneiras”; “de que 
é feito o vidro”; “de onde vem o ferro…” 
Notícias da turma.  
Quem sou eu… jogo com rimas e acrósticos 
Videochamadas para articulação curricular com turma do 1º ciclo  
 

  

 

Observações: A implementação da estratégia de cidadania é intrínseca ao da área transversal da formação pessoal e social das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 
Assim, na maioria das vezes ela decorre de forma genuína, usando o docente a intencionalidade educativa de modo muito natural na dinâmica funcional do contexto educativo da 
aprendizagem, integrada na construção do currículo do grupo em função das necessidades e interesses.  A cultura e a vivência democrática são aplicadas em ação diariamente com a 
distribuição de tarefas com responsabilidades entre todos os elementos do grupo de forma rotativa. São analisadas semanalmente as atitudes e comportamentos e tomadas decisões 
em reunião do conselho de cooperação da turma. A participação ativa nesta pequena comunidade de aprendizagem é vivida e construída diariamente em contexto significativo para 
estas alunos.  É através do modelo pedagógico com base socioconstrutivista que a cidadania se constrói. A organização intencional do ambiente educativo permite que os alunos 
possam escolher, fazer e aprender com responsabilidade individual e social através do debate e da negociação contribuindo para a tomada de consciência e aceitação de perspetivas 
e valores diferentes. 
As atividades referidas para cada domínio na sua generalidade não estão integradas em projetos específicos, mas fazem parte do currículo a construir no grupo de acordo com as 
necessidades e interesses dos alunos. 
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Jardim de Infância de Vinha da Rainha Nº de alunos envolvidos - 16 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

 
Atividades realizadas  

 

 

Direitos humanos 

 
Tive em conta esta área, no 
desenvolvimento de atividades 
ao longo do ano letivo. 

Diálogos. Debates. Vídeos. Dramatizações. Jogos. 
Jogos sensoriais tendo em vista a sensibilização das crianças, para as pessoas/crianças portadoras de deficiência – Atividade 
PAA de Departamento “Imagina que…”. 
Participação da atividade promovida pela CPCJ – “estendal dos Direitos das Crianças” 

  
 

Igualdade de 
género 

 

 
Tive em conta esta área, no 
desenvolvimento de atividades 
ao longo do ano letivo. 

 
 
Diálogos. Debates. Vídeos. Dramatizações. Jogos. 

  

  

Interculturalidade     

Tive em conta esta área, no 
desenvolvimento de atividades 
ao longo do ano letivo. 

 
Diálogos. Debates. Vídeos. Dramatizações. Jogos. 

 

  

Saúde 

 

Tive em conta esta área, no 
desenvolvimento de atividades 
ao longo do ano letivo. 

Diálogos. Debates. Vídeos. Dramatizações. Jogos. 
Elaboração de um painel de regras e cuidados a ter em relação ao Covid 19. 
Construção de uma história, com o tema Covid utilizando os meios audiovisuais – PAA de Departamento “Construção de 
histórias utilizando meios audiovisuais com o mote “Não abras a porta ao vírus” 
  

Segurança 
rodoviária 

 

Tive em conta esta área, no 
desenvolvimento de atividades 
ao longo do ano letivo. 
 
 
 
 
 

 
Diálogos. Debates. Vídeos. Dramatizações. Jogos. 
 

Educação 
ambiental e 

desenvolvimento 
sustentável 

 

Tive em conta esta área, no 
desenvolvimento de atividades 
ao longo do ano letivo. 

Diálogos. Debates. Vídeos. Jogos. Atividades de campo (Horta e Jardins), construção de Ecopontos, panfletos para as famílias 
com os temas água e energia, exploração do meio circundante, Etc. 
 
Participação no Projeto Eco Escolas. 
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Jardim de Infância de Tapeus Nº de alunos envolvidos - 13 

Domínios 

trabalhados 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades realizadas 
  

 

 

Direitos humanos 

 
PAA do DCEPE 
Respeito pelo outro; 
Respeito pela diferença; 
Consciencialização sobre as 
limitações de cada indivíduo; 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elaboração/construção de jogos (“Imagina que…” e “Tu decides” - PAA do DCEPE 
 

  

Educação 

ambiental   

Desenvolvimento 

sustentável 

 

 

 
Separação de resíduos/lixo; 
Política dos 3 R’s; 
Importância da água – uso, 
poupança/sustentabilidade 

 
Identificação e separação dos materiais a colocar no ecoponto; 
Atividades potenciadoras da consciencialização acerca da importância de reduzir, reutilizar e reciclar; 
Atividades potenciadoras da consciencialização acerca da importância da água 

 

Saúde 

 

Higiene alimentar, higiene oral e 
higiene do sono; 
PAA do DCEPE 
Educação para a saúde - 
Identificação de fatores 
protetores  

 
Histórias, visualização de “filmes” e ações de sensibilização sobre higiene alimentar, oral e do sono; 
Atividades potenciadoras da consciencialização acerca da importância da higiene alimentar, oral,  e do sono; 
Construção de histórias (utilizando meios audiovisuais) – “Não abras a porta ao vírus” (mote das histórias) – PAA do DCEPE 

 

Segurança 

rodoviária 

 

Comportamentos e regras 
como passageiros e como 
peões 

Apropriação de regras (passageiros e peões) através de visualização de vídeos, de imagens, de jogos e dramatizações (faz-

de-conta), etc. 

 

Média 

 

PAA do DCEPE 
Utilização de meios/recursos 
tecnológicos/digitais para 
divulgação de produções, 
incluindo histórias 

Divulgação de produções (contexto da sala) por diferentes meios e canais; 
Utilização de recursos tecnológicos para a divulgação de histórias (Kamishibai e outras); 
Partilha de histórias com as famílias e com a restante comunidade educativa; 
Articulação com o 1º CEB – “Correio entre turmas” 
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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 nos 1º, 2º e  3º anos. 

(T – significa o total de alunos, desde o 1º ao 3º ano). 

 

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

ano são: Saúde, Risco e   Bem-estar animal; para o 2º ano são:  Igualdade de género e Segurança 

rodoviária e no 3º ano são: Interculturalidade, Instituições e participação democrática e Voluntariado. 

Os professores do 1º ciclo deram a conhecer o trabalho realizado, no âmbito dos domínios inscritos na 

estratégia, para os alunos do 1º,  2º e  3º anos do Agrupamento que reuniu um universo de 332 alunos. 

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

estão sintetizadas no Quadro II
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Quadro II – Síntese do trabalho realizado no ano letivo 2020/2021, dos alunos do 1º ciclo ( 1º, 2º e 3º anos) nos anos em que está a ser implementada a estratégia de 

Cidadania e Desenvolvimento.  

Os dados constantes deste quadro foram fornecidos pelos Educadores de Infância do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure. 

EB 1º Ciclo - Alfarelos (1º ano)                                                                                                                      Nº de alunos envolvidos – 7 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos no 
âmbito de cada Domínio 

 

Atividades 
realizadas / 

Produto final 
Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 

Articulação com 
outros projetos  

----------- 
Parcerias 

  

Saúde 
Crescer feliz e saudável 

  

Elaboração de um 

cartaz 

Roda dos alimentos 

 

• Desenvolver hábitos de vida saudável. 

• Promover atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis. 

• Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudável. 

• Consciencializar as famílias para a importância desta área. 

• Promover hábitos diários de alimentação saudável (lanches escolares).  
 

• Audição de duas histórias sobre alimentação saudável: “Gosto muito de alimentos 
diferentes” e “Gosto muito de fruta”. 

• Regime de fruta escolar. 

• Visionamento de pequenos vídeos sobre o tema em questão, com recurso ao youtube. 

• Sessão de sensibilização sobre a importância de dormir bem. 

• Alertar para as alterações do sono e suas implicações no dia a dia. 
 

Centro de Saúde 
Município de Soure 

------------ 
Estudo do Meio 

Educação artística 
 

Risco 
  

 Prevenção de acidentes 
Dramatização 

Desenhos 

• Simulacro: A Terra Treme - 3 passos fundamentais - baixar, proteger e aguardar. 

• Sensibilização da importância da preparação das crianças em situações de catástrofes. 

• Comportamentos adequados para a segurança de pessoas e bens. 

• Dramatizações de situações  

• Visionamento de pequenos vídeos sobre o tema em questão, com recurso ao youtube. 

Estudo do Meio 
Expressões artísticas 

Bem-estar 
animal 

Nossos amigos os animais Desenhos 
Origami animais 

• Debate sobre maus-tratos e abandono de animais. 

• A importância da preservação das espécies.  

• Adoção de animais 

• Leitura e exploração da história: “Os nossos amigos os animais”. 

Expressões artisticas 
Estudo do Meio 
Ao longo do ano 

Dia do animal - 4 de 
outubro. 
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EB do 1º Ciclo - Alfarelos (2º e 3º anos)                                                                                                                      Nº de alunos envolvidos – 2+14 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com 
outros projetos 

 

Igualdade de 

géneros 

2º ano 

 
Homem ou mulher, 
temos todos, os mesmos 

direitos para crescer! 

Saber respeitar e 
valorizar o outro, 
independentemente do 
seu género ou cultura. 

• Sensibilizar para a igualdade de direitos e deveres em ambos os géneros. 

• Desmistificar o que é para meninos e o que é para meninas. Isso não deve 
existir! 
 

Todas as disciplinas. 
Ao longo do ano. 

Dia da Mulher (8 de 
março) 

Segurança 
Rodoviária 

2º ano 
“Vida na estrada” 

Jogos interativos/ 
conteúdos pedagógicos 
sobre a prevenção 
rodoviária enquanto 
peão, passageiro e 
ciclista. 

 

• Promover a aquisição de conhecimentos e capacidades, bem como a adoção 
de comportamentos e atitudes seguras no trânsito, enquanto passageiro, 
peão e ciclista. 

 
 

Todas as disciplinas. 

Interculturalidade 
3º ano 

 
Homem ou mulher, 
temos todos, os mesmos 
direitos para crescer! 

Saber respeitar e 
valorizar o outro, 
independentemente do 
seu género ou cultura. 

• Perceber as tradições de várias culturas. Todas as disciplinas. 

Instituições e 
participação 
democrática 

3º ano 

“Eu na comunidade” 

Recolha e partilha de 
dados sobre uma 
instituição da localidade, 
com apresentação 
individual. 
 

• Dar a conhecer as diferentes instituições e serviços existentes na comunidade. 

Educação Artística 
Português 

Estudo do Meio 

Voluntariado 
3º ano 

Todos somos um pouco 
Solid’árias 

Alunos/cidadãos 
conscientes, 
interventivos e ativos no 
desenvolvimento cívico 
(voluntariado) 

• Participar em iniciativas da Loja Solid’árias 

• Recolha de bens alimentares não perecíveis e produtos de higiene. 

• Distribuição dos mesmos junto da loja ou diretamente aos casos de 
necessidade existentes na freguesia. 

Loja Solid’árias 
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EB 1º Ciclo - Degracias (1º, 2º e 3º anos)                                                                                                                      Nº de alunos envolvidos - 3+1+ 4 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Resumo do projeto 
Articulação com 
outros projetos 

 

Saúde 
1º ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bem-estar animal 
1º ano 

 
 

 “Viver com e viver bem” 

  

 
Cidadãos afetuosos, respeitadores 
e participantes ativos na sociedade. 
Recolha de bens alimentares, 
roupas brinquedos para entregar 
na Loja SolidÁrias. 
Elaboração de vídeos com alertas 

sobre as regras de higiene para 

evitar o vírus Covid 19. 

Cartaz com fotos dos alunos com os 

seus animais de estimação. 

Elaboração de vídeos com os seus 

animais de estimação. 

 

 

 

 

• Desenvolvimento de regras e hábitos de higiene com lavagens 
e desinfeção frequentes das mãos e dos espaços, para evitar a 
propagação do vírus Covid 19. 

• Desenvolvimento de regras de conduta e de saber estar em 
sociedade, dando realce à cooperação e valorização de afetos 
para com o seu semelhante e para com a natureza que nos 
envolve, promovendo regras de bom comportamento e de 
conduta; reciclagem; recolha de bens alimentares, roupas e 
brinquedos para entregar na Loja SolidÁrias. 

 
  

• Cuidar dos animais com respeito e carinho.    
 

 
Centro de Saúde de 

Soure. 
 

Biblioteca Municipal de 
Soure. 

 
Câmara Municipal de 

Soure 
Loja SolidÁrias 

Voluntariado 
3º ano 

“Viver com e viver bem” 

• Cidadãos afetuosos, 
respeitadores e participantes 
ativos na sociedade. 

• Recolha de bens alimentares, 
roupas brinquedos para entregar 
na Loja SolidÁrias. 

 

•  Desenvolvimento de regras de conduta e de saber estar em 
sociedade, dando realce à cooperação e valorização de afetos 
para com o seu semelhante e para com a natureza que nos 
envolve, promovendo regras de bom comportamento e de 
conduta; reciclagem; recolha de bens alimentares, roupas e 
brinquedos para entregar na Loja SolidÁrias. 
 

Loja SolidÁrias 
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Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Resumo do projeto 

Articulação com 
outros projetos 

 

Risco 
 1º ano 

 

A Coordenadora de Departamento do 1º Ciclo informou 
que todos estes  Domínios foram trabalhados  na Escola de Degracias. 

Igualdade de género 

2º ano 

Segurança 
Rodoviária 

2º ano 

Interculturalidade 
3º ano 

Instituições e 
participação 
democrática 

3º ano 
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EB 1 de Figueiró do Campo (1º, 2º e 3º anos) Nº de alunos - 8+8+2 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Resumo do projeto 

Articulação com 
outros projetos 

 

Saúde 
1º ano 

Comer bem para viver 

melhor 

 

Textos, desenhos, 
histórias e cartazes. 

• Ação de Formação/sensibilização dada por nutricionista.  

• Apresentação de histórias. 

Câmara Municipal. 
16 de outubro 2020 

 

Jardins comestíveis 

 
 
Textos, desenhos, 
cartazes e vídeos. 

• Conhecer algumas ervas aromáticas mais utilizadas na culinária e incentivar o seu 
cultivo e o uso alimentar. 

• Reconhecer a sua importância para uma alimentação saudável e a sua 
importância em tratamentos medicinais; 

• Fazer um jardim de ervas aromáticas e aproveitar pequenos espaços ociosos. 

• Reutilizar materiais de forma criativa e contribuir para a sustentabilidade global. 

 
 

Junta de freguesia, 
Câmara Municipal. 

Saúde oral 
Textos, desenhos, 
cartazes e vídeos. 

• Ação de formação/sensibilização pela enfermeira Cristina Cera, UCC de Soure. 
Ucc Soure 

18 de Janeiro de 2021 

Bom sono para 
bem-estar 

 Textos, desenhos, 
cartazes e jogos. 

• Ação de formação/ sensibilização pela enfermeira Cristina Cera, UCC de Soure. 19 de Abril de 2021 

Educação postural 
Textos, desenhos, 
cartazes e vídeos. 

• Ação de formação/sensibilização pela enfermeira Cristina Cera, UCC de Soure. 
Ucc Soure 

3 de março de 2021 e 
13 de Junho de 2021 

Bons lanches 
Desenhos, cartazes, 
textos, jogos. 

• Ação de formação/sensibilização pela enfermeira Cristina Cera, UCC de Soure. 16/novembro/2020 

Risco 
1º ano 

  

“A Terra arde” 

Desenhos, cartazes, 
textos, jogos, vídeos. 
Desenhos, cartazes, 
textos, jogos, vídeos. 

• Vídeos sobre incêndios na RTP Ensina para compreender que os incêndios 
podem ter causas naturais ou ter ação humana e para conhecer os 
comportamentos de prevenção para evitar incêndios florestais. 

Autoridade Nacional 
de Emergência e 

Proteção Civil. 
5 de novembro 

4 de abril Educar com segurança 
tecnológica 

Desenhos, cartazes, 
textos, jogos, vídeos. 

• Ação de formação/ sensibilização pela escola segura. Escola segura. 
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Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Resumo do projeto 

Articulação com 
outros projetos 

 

Bem-estar animal 
1º ano 

Plásticos marinhos 
Desenhos, cartazes, 
textos, jogos, vídeos. 

• Atividade no âmbito da problemática dos plásticos marinhos. Utilização de 
plásticos encontrados no mar para fazer trabalhos de expressão plástica com 
vista à mudança de atitude em relação a esta problemática. 

Junta de freguesia, 
Câmara Municipal, 

pais, encarregados de 
educação. 

Igualdade de 
géneros 
2º ano 

Somos todos iguais 
Banda desenhada, cartaz 
e pão. 

• Visionamento/ leitura do livro “ Maruxa” de Eva Mejuto e Mafalda Milhões. 

• Análise da obra e realização de uma banda desenhada.  

• Elaboração de um cartaz com as palavras-chave da igualdade de género. 

• Elaboração de pão. 

• Visionamento: Desafio de Igualdade – P. Internacional Brasil; PDF-“O João 
Ratão já escolheu a sua profissão” para compreender que há estereótipos de 
género nas profissões. 

Pais e encarregados de 
educação e  biblioteca 

E.B. de Soure. 

Segurança 
Rodoviária 

2º ano 

Educar para a segurança 
rodoviária 

Desenhos, cartazes, 
textos, jogos, vídeos. 

• Ação de formação/ sensibilização pela Escola Segura. “Caminhar vamos 
aprender” - Autoridade   Segurança Rodoviária”;” História do Lucas-Viajar em 
segurança” e vídeo “Vamos andar de bicicleta” - Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária” 

  

Escola Segura 

Interculturalidade 
3º ano 

“Interculturalidade: 
migrações, minorias, 

discriminação, racismo e 
preconceito” 

Desenhos, cartazes, 
textos; 
Debates;  
Trabalhos plásticos; 
Fichas de trabalho; 
Dramatizações; 
Trabalhos de Pesquisa; 
Entrevistas. 

 

• Visualização de PowerPoint/ filmes, noticias de modo a valorizar outras culturas 
e tradições diferentes e ainda conhecer os conceitos de identidade e pertença, 
cultura(s) e diversidade cultura;  

• Visualização de reportagens TVI sobre refugiados” Refugiados no mundo”. 

• Entoação da canção “somos todos iguais” - Canção Palito e o Pirolito 

• Exploração das histórias em livro:“Meninos de todas as cores” de Luisa Ducla 
Soares” (Educação Multicultural); “O menino de cor” (adaptação de conto 
tradicional africano; Livros Horizonte);“Ynari, a menina das cinco tranças” de 
Ondjaki (Editora Caminho). 

• “A história de Lelé e Capilé”. 

Biblioteca Municipal de 
Soure 
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Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Resumo do projeto 
Articulação com 
outros projetos 

 

Instituições e 
participação 
democrática 

3º ano 

“A minha opinião conta” 

Assembleia de turma 
Registos (atas) 
Desenhos, cartazes, 
textos, jogos. 
Trabalhos de pesquisa. 

 

 

• Constituição de assembleia de turma envolvendo todos os alunos da turma 
para a realização de votação e debates sobre temas pré definidos e outros 
escolhidos através de consenso /votação, realização de entrevistas. 

Exemplos: 
• Visualização de PowerPoint/ filmes, reportagens, imagens. 

• Constituição de equipas de vigilância da reciclagem na escola/ Poluição do 
recreio/ manutenção da horta de ervas aromáticas (projeto escolar 
“Jardins comestíveis”).  

Biblioteca Municipal de 
Soure 

“Descubro as 
instituições” 

Desenhos, cartazes, 

textos. 

Fichas de trabalho. 

 

 
 

 

• Ação de formação sobre funcionamento dos órgãos de soberania nacionais / 
parlamento europeu. 

CPCJ de Soure  
(Dra Sónia Vidal) 

Voluntariado 
3º ano 

“Natal solidário” 

Bens alimentares e de 

higiene pessoal e 

posterior envio . 

• Recolha/angariação de donativos e/ou produtos alimentares e de higiene 

pessoal para serem enviados à Loja Solid’Árias. 

 

dezembro de 2020 

  



Relatório de Cidadania e Desenvolvimento – 2020/21 

  
 

34 
 

EB 1 de Gesteira (1º, 2º e 3º anos) Nº de alunos envolvidos -10+13+7 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final Resumo do projeto 

Articulação com 
outros projetos 

 

Saúde 
1º ano 

Direitos e deveres dos 

alunos 

A saúde do seu corpo 

Exposição de trabalhos 

realizados ao longo do 

ano 

• Ao longo do ano realizaram-se, às sextas-feiras, reuniões de Conselho de 
Turma, onde os alunos colocavam as suas dúvidas, debatem temas propostos 
para a reunião, esclarecem assuntos de interesse geral da turma/escola… 

• O domínio foi debatido e explorado transversalmente em todas as áreas 
curriculares. 

Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de 

Gesteira e Brunhós 
Câmara Municipal de 

Soure 

Risco 
 1º ano 

  

• Ao longo do ano realizaram-se, às sextas-feiras, reuniões de Conselho de 
Turma, onde os alunos colocavam as suas dúvidas, debateram temas 
propostos para a reunião, esclarecem assuntos de interesse geral da 
turma/escola… 

• O domínio foi debatido e explorado transversalmente em todas as áreas 
curriculares; 

• A polícia da Escola Segura realizou uma atividade relacionada com a 
Segurança Rodoviária.  

Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de 

Gesteira e Brunhós 
Câmara Municipal de 

Soure 
Centro de Saúde de 

Soure 
Polícia “Escola Segura” 

Bem-estar animal 
1º ano 

Os seres vivos do seu 

ambiente 

Projeto “Aves” 

Exposição de trabalhos 

realizados ao longo do 

ano 

• Ao longo do ano realizaram-se, às sextas-feiras, reuniões de Conselho de 
Turma, onde os alunos colocavam as suas dúvidas, debateram temas 
propostos para a reunião, esclareceram assuntos de interesse geral da 
turma/escola… 

• Um Vigilante da Natureza, do INCF, realizou atividades ao longo do ano letivo 
relacionadas com as aves que habitam perto da escola. Os alunos aprendem 
a fazer e a colocar ninhos, a observar esses ninhos e as aves, a capturar, pesar 
e anilhar as aves capturadas e, posteriormente, libertadas. 

Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de 

Gesteira e Brunhós 
Câmara Municipal de 

Soure 
ICNF 

Igualdade de 
géneros 
2º ano 

Conselhos de turma 
Profissões 

O mundo: países do 
nosso planeta. Costumes 

e tradições. 

 

• Ao longo do ano realizaram-se, às quintas-feiras, reuniões de Conselho de 
Turma, onde os alunos colocaram as suas dúvidas, debateram temas propostos 
para a reunião, esclarecem assuntos de interesse geral da turma/escola. 

• Os domínios serão trabalhados de forma transversal, em todas 
as áreas.   
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Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final Resumo do projeto 

Articulação com 
outros projetos 

 

Segurança 
Rodoviária 

2º ano 
  

• Ao longo do ano realizaram-se, às sextas-feiras, reuniões de Conselho de 
Turma, onde os alunos colocavam as suas dúvidas, debatem temas propostos 
para a reunião, esclarecem assuntos de interesse geral da turma/escola. 

• O domínio foi  debatido e explorado transversalmente em todas as áreas 
curriculares. 

• A polícia da Escola Segura realizou uma atividade relacionada com a Segurança 
Rodoviária. 

• Ao longo do ano foram realizadas, às quintas-feiras, reuniões de Conselho de 
Turma, onde os alunos colocavam as suas dúvidas, debatem temas propostos 
para a reunião, esclarecem assuntos de interesse geral da turma/escola. 

Os domínios foram  trabalhados de forma transversal, em todas as áreas. 

Segurança Rodoviária 
2º ano 

Interculturalidade 
3º ano 

Conselhos de turma 
• Profissões 
• O mundo: países do 
nosso planeta. Costumes 
e tradições. 

 

• Ao longo do ano foram realizadas, às quintas-feiras, reuniões de Conselho de 
Turma, onde os alunos colocavam as suas dúvidas, debatem temas propostos 
para a reunião, esclarecem assuntos de interesse geral da turma/escola.  
Os domínios foram  trabalhados de forma transversal, em todas as áreas. 

 

Instituições e 
participação 
democrática 

3º ano 

  

• A polícia da Escola Segura realizou uma atividade relacionada com a Segurança 
Rodoviária. 

• Ao longo do ano foram realizadas, às quintas-feiras, reuniões de Conselho de 
Turma, onde os alunos colocaram as suas dúvidas, debateram temas propostos 
para a reunião, esclarecem assuntos de interesse geral da turma/escola. 

Os domínios foram trabalhados de forma transversal, em todas as áreas. 

Junta de Freguesia 
Câmara Municipal 
Polícia “Escola Segura 

Voluntariado 
3º ano 

  

• Ao longo do anos foram  realizadas, às quintas-feiras, reuniões de Conselho 
de Turma, onde os alunos colocaram as suas dúvidas, debateram temas 
propostos para a reunião, esclareceram assuntos de interesse geral da 
turma/escola. Os domínios acima referidos serão trabalhados de forma 
transversal, em todas as áreas. 

• Recolha de bens e angariação de fundos para a loja solidárias. 
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EB 1 da Granja (1º, 2º e 3º anos) Nº de alunos envolvidos – 27 + 16 + 20 

Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final Resumo do projeto 

Articulação com 
outros projetos 

 

Saúde 
1º ano 

“Ser saudável: A 

enfermeira e a 

nutricionista vêm à 

escola” 

 

Atividade de 
divulgação/informação e 
sensibilização 
Palestras 
Elaboração de cartazes 

temáticos 

• A enfermeira e a nutricionista vieram à escola para promover hábitos de: 

 higiene oral, alimentação saudável e promover estilos de vida saudáveis. 

 

Centro de Saúde de 
Soure 

Câmara Municipal de 
Soure 

16 de outubro- dia da 
alimentação e ao longo 

do ano letivo. 

Risco 
 1º ano 

A terra treme: 3 gestos 
simples num minuto 

Simulacro 
Cuidados a ter em caso 

de sismo 

• Simulacro. 
Cuidados a ter em caso de sismo 

 

Bem-estar animal 
1º ano 

Os animais são nossos 
amigos 

  

Exposição de um origami   

• Debate. 

• Visionamento de fimes de animais domésticos e animais da vida selvagem 
Execução de um origami ( gato/cão,…) ou dobragens 

3º período 
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Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final Resumo do projeto 

Articulação com 
outros projetos 

 

Igualdade de género  
2º ano 

“Todos diferentes todos 
os iguais” 

Sessões de sensibilização 

com  a enfermeira do 

Centro de Saúde.; Relato 

de experiências vividas 

e/ou conhecidas; 

Diálogos/Debates;  

Reflexões; Elaboração de 

cartazes e planfletos , 

construção de jogos 

lúdicos/pedagógicos e  

dramatizações de 

situações; Visualização 

de vídeos; Completar 

histórias. 

• Os alunos fizeram reflexões/debates sobre a Promoção da igualdade de 
direitos e deveres dos alunos; identificam os direitos humanos; reconhecem os 
Papéis Sociais de homens e Mulheres. 

• Diferença entre o Género e Sexo como componente biológica – de género – 
construção social e cultural. 

• Representações sociais associadas ao masculino e feminino, nomeadamente os 
estereótipos, preconceitos e discriminações que envolvem; Identificam a 
igualdade de género como garantia do respeito pelos direitos humanos. 

• Situações diversas em que é flagrante a desigualdade entre homens e mulheres 
(em casa, no trabalho. 

Centro de Saúde de 
Soure (enfermeira 

Cristina Cera) 

Segurança 
Rodoviária 

2º ano 

 

“Mais saber, mais 
segurança” 

Sessões de sensibilização 
para os  alunos com os 
Agentes da Escola 
Segura da GNR; 
Relato de experiências 
vividas e/ou conhecidas; 
Diálogos/Debates;  
Reflexões; 
Elaboração de cartazes e 

planfletos, construção 

de jogos 

lúdicos/pedagógicos e  

dramatizações de 

situações; Visualização 

de vídeos. 

• Com  as atividades desenvolvidas pretendeu-se que os alunos: 

• Identificassem comportamentos de risco para os peões; o sentido da 
circulação, nomeadamente através dos ruídos e sinais de trânsito. 

• Reconhecessem os sinais de trânsito enquanto peão. 

• Reconhecessem comportamentos adequados e inadequados em 
passageiros de automóveis ligeiros e de transporte coletivo. 

• Analisassem criticamente comportamentos dos passageiros. 

• Compreendessem os efeitos ambientais e económicos resultantes do uso 
de diferentes meios de transporte. 

• Compreendessem a necessidade de regras básicas de segurança enquanto 
peão, passageiro e conduto. 

•  Analisassem criticamente o ambiente rodoviário e identificassem situações 
de risco. 

• Propusessem alterações que tornem o ambiente rodoviário mais seguro. 

• Reconhecessem os riscos da prática de jogos e outras brincadeiras na via 
pública. 

•  Compreendessem o ponto de vista do outro e interagissem de forma 
construtiva. 

Agentes da escola 

segura da GNR. 

Bombeiros Voluntários 
de Soure. 
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Domínios 
trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Resumo do projeto 

Articulação com 
outros projetos 

 

Interculturalidade 
3º ano 

“Cruzar culturas” 

 

 

Compilação de aspetos 

culturais sob a forma de 

“portfólio”. 

 

• Levantamento de aspetos variados relacionados com a cultura de três países:  
Portugal, Brasil e Inglaterra. Brasil porque há uma aluna de nacionalidade 
brasileira que integrou a turma há um ano e Inglaterra porque os alunos 
iniciaram este ano, o inglês curricular.  

• Colaboração da aluna e da encarregada de educação que veio à escola dialogar, 
explicar, demonstrar, partilhar … um pouco da cultura brasileira. 

• Análise e seleção de informação em documentos diversos (textos, vídeos, 
imagens) propostos pelas docentes e/ou resultante das pesquisas.    

• Realização de debates 

• Elaboração de trabalhos e compilação  sob a forma de portefólio. 

• Localização geográfica, bandeira,  hino, língua;  3 ou 4 monumentos,  tradições 
( gastronomia, jogos infantis/brincadeiras, …) serão  alguns dos aspetos a 
abordar,  sempre com  o objetivo  de conhecer  culturas ( a sua e a dos outros),  
compreender a  relação e interação recíproca e respeitar e valorizar a 
diversidade cultural . 

  

Instituições e 
participação 
democrática 

3º ano 

  “Eu e a EU” 

Tela com os símbolos da 

União Europeia a expor 

no Dia da Europa- 9 de 

maio. 

• A lenda da Europa foi o ponto de partida para conhecer a União Europeia e 
distingui-la da Europa. Os alunos identificaram alguns países partindo das suas 
bandeiras  e capitais e reconheceram os símbolos da União Europeia. 

• Utilização dos “toolkits”, com adaptações,   do  # aEUROPAnaESCOLA. 

abril/maio 

Voluntariado 
3º ano 

“Pensar no outro” 
Registo fotográfico 
Postal/panfleto 

• “O urso e a solidariedade” de José Morán e Paz Rodero- sensibilização para o 
tema e levantamento “o que é a solidariedade?” (na opinião da turma) 

• Debate para exploração do conceito. 

• Como posso ser solidário? Listar ações de solidariedade. 

• Elaboração de  postal ou panfleto para  sensibilizar a família e a comunidade  a  

• Participar na campanha de Natal da Loja Solidária(recolha/angariação de 
donativos e/ou produtos alimentares e de higiene pessoal. 

Loja solidária 
 

Segunda quinzena de 
novembro e dezembro. 
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EB 1 de Marco (1º, 2º e 3º anos) Nº de alunos envolvidos -5+16+13 

Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos/ Resumo do projeto 
Articulação com outros 

projetos 
 

Saúde 
1º ano 

“Saúde para mim, saúde 
para ti...” 

Desenvolver o sentido 
de responsabilidade 
individual na promoção 
da sua saúde e da dos 
outros. 
Conhecer e praticar 
hábitos de vida 
saudável. 
  

• Sensibilização sobre a importância de nos protegermos individualmente e 
assim nos mantermos saudáveis coletivamente. 

Centro de saúde de 
Soure 

Risco 
 1º ano 

“A Terra treme, mas eu 
não!” 

Ser capaz de, com 
responsabilidade e 
serenidade,  resguardar-
se na sala de aula e de 
seguida sair  da mesma 
de forma segura. 

• Capacitar o aluno para saber como agir antes, durante e depois de um sismo, 
sensibilizando-o para o facto de viver numa sociedade de risco. 

5 de novembro 2020 

Bem-estar animal 
1º ano 

“Os direitos dos 
animais” 

Desenvolver o sentido 
de cidadania e 
humanidade. 

• A partir do visionamento do filme "Ferdinand" e de alguns vídeos que 
versem sobre a mesma temática, foi criada a oportunidade de debate sobre 
os direito dos animais. 

 

Igualdade de género 
2º ano 

Quem me representa? 

- Identificar a influência do 
género no desempenho de 
papéis sociais. 
- Reconhecer que a 
sociedade atribui papéis 
distintos à mulher e ao 
homem com base em 
estereótipos. 
- Debater a importância de 
combater os estereótipos 
para um tratamento justo 
de igualdade de género. 

• Eleição do(a) delegado(a) e subdelegado(a) de turma: A (boa) liderança é 
uma questão de género? 

• Promover a discussão em grande grupo em torno desta questão. 

• Jogar o jogo: “Um por todos, todos por um!” 

• Após o jogo refletir e registar quais as características que um(a) delegado(a) 
deve ter. 

• Eleger o(a) delegado(a) e subdelegado(a) de turma. 

• Registar em ata. 

• Ação de sensibilização dinamizada por uma enfermeira do Centro de Saúde 
de Soure 

  

•   

Centro de Saúde de 
Soure 

21 e 28 de outubro 
janeiro 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos/ Resumo do projeto 
Articulação com outros 

projetos 
 

Segurança Rodoviária 
2º ano 

Ser um bom peão 

- Identificar 
comportamentos de 
risco para os peões. 
- Identificar, conhecer e 
adotar comportamentos 
adequados à circulação 
e ao atravessamento 
enquanto peão. 
- Conhecer os benefícios 
pessoais, sociais e 
ambientais resultantes 
de caminhar a pé. 

• Ação de sensibilização dinamizada por agentes da Escola Segura 
 

GNR - Escola Segura 
março 

Interculturalidade 
3º ano 

“Acreditar” 

Com o recurso de 
videos, textos e imagens 
alertar para a 
diversidade de religiões 
que coexistem no nosso 
mundo. 

• Sensibilização para a importância de respeitar a liberdade religiosa do outro.  

Instituições e 
participação 
democrática 

3º ano 

“Direitos e deveres” 

Sensibilização para a 
importância da defesa 
das nossas opiniões e 
valores. 

 

• Partindo da realização da eleição do Delegado de Turma, realização de uma 
palestra para alertar os alunos para no futuro participarem ativamente nas 
escolhas daqueles que os representam na "Casa da Democracia". 
 

  

Voluntariado 
3º ano 

 Dia do Pijama 
Desenvolver o valor da 
solidariedade. 

• Participar na campanha da Missão Pijama. 

Câmara Municipal de 
Soure 

20 de novembro 
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EB 1 de Sobral (1º, 2º e 3º anos) Nº de alunos envolvidos -7+16+7 

Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

 
Saúde 

Vamos cuidar da nossa 
saúde 

Sessão de sensibilização 
sobre saúde pública e 
promoção para a saúde. 
Cartazes/folhetos para 
distribuir pela 
comunidade escolar. 
Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação 
e confeção de uma 
ementa saudável. 
Trabalhos inseridos no 
Programa Regime de 
Fruta Escolar. 
Jogos, debates 
Construção de notícias 
para a página do 
agrupamento. 

• Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis: 

• Prevenção de acidentes; Alimentação saudável; Atividade Física… 

• Participar na vida em comunidade usando o sentido crítico e emissão de 
juízos. 

• Analisar e refletir sobre situações reais. 
 

 

Câmara Municipal de 
Soure 

Centro de Saúde de 
Soure. 

Atividades realizadas 
em: 

12/10/2020 a 
24/03/2021 

Risco 
1º ano 

Previno-me contra o 
risco 

 

Visualização de 
PowerPoint/ filmes 
sobre Educação para o 
Risco.  
Sessão de informação 
sobre a Educação para o 
Risco. Jogos 
Partilha de experiências. 
Construção de uma 
notícia para a página do 
agrupamento. 

Adotar comportamentos de segurança, de prevenção e gestão adequada do 
risco. 
Sensibilizar a comunidade educativa para a temática da proteção civil. 
Identificar riscos. 
Adquirir hábitos de segurança e desenvolver competências no âmbito da 
proteção civil. 
Promover atitudes e comportamentos adequados em situações de 
emergência. 
Promover a segurança pessoal. 

  
 

Centro de Saúde de 
Soure. 

Atividades realizadas 
em: 

04/01/2021 a 
24/03/2021 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 

Articulação com outros 
projetos 

 

Bem-estar animal 
1º ano 

À Descoberta do Reino 
animal 

Visita de estudo ao 
Parque Zoológico Euro 
Paradise – Montemor-
o-Velho. 
Observação da 
Natureza: fauna e flora 
Elaboração e 
preenchimento de um 
guião de observação da 
visita de estudo. 
Observação dos animais 
e das condições em que 
vivem. 
Pesquisa e elaboração 
de trabalhos sobre o 
Bem-estar animal. 
Construção de uma 
notícia para a página do 
agrupamento. 

• Sensibilizar para a preservação da natureza e proteção dos animais; 

• Sensibilizar para os valores ecológicos; 

• Alertar para o bem-estar animal: saúde, felicidade e longevidade. 

• Identificar elementos básicos do Meio Físico e Biológico envolvente  

• Reconhecer a camuflagem como suporte de sobrevivência de muitas 
espécies 

• Promover o trabalho de equipa e a sociabilidade entre alunos e docentes. 
 
  
  

 

Câmara Municipal 
CIM 

Atividades realizadas 
em: 

17/09/2020 a 
18/12/2020 

 

Igualdade de género 
2º ano 

Todos diferentes 
todos iguais 

 

Jogos (Vários jogos 
presentes no 
documento de 
orientação pedagógica 
“Guião de Educação 
Género e Cidadania – 
1ºCiclo –  ou outros. 
Debates 
Elaboração de Cartazes. 

  
Desenvolver os valores do direito à diferença; 
Repudiar a discriminação assente na diferença; 
Defender a liberdade de expressão cultural; 
Desenvolver o espírito crítico relativamente a injustiças sociais; 
Reconhecer a necessidade do desenvolvimento da compreensão e da 
tolerância entras pessoas e os povos para alcançar a paz no mundo. 
  

 

 
 Atividades realizadas 

em: 
  

06/04/2021 a 
30/06/2021 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

Segurança Rodoviária 
2º ano 

De mãos dadas com a 
segurança 

Visualização 
PowerPoint/ filmes 
sobre Educação 
Rodoviária. 
Sessão de informação 
sobre a Educação 
Rodoviária dinamizada 
pela Escola Segura.  
Realização de um 
percurso pedestre para 
aplicação das regras de 
prevenção  rodoviária. 
Partilha de experiências.  
Registo de regras 
rodoviárias e 
construção de um 
folheto para entrega 
aos encarregados de 
educação.  
Construção de uma 
notícia para a página do 
agrupamento. 

 
Promover comportamentos cívicos e seguros; 
Mudar hábitos sociais, de forma a reduzir a sinistralidade rodoviária e 
assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações. 
  
 

  

Escola Segura 
Atividades realizadas 

em: 
04/01/2021 a 
24/03/2021 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

Interculturalidade 
3º ano 

“A comunidade cigana: 
conhecer, 

compreender, 
respeitar” 

 

 
Desenhos, cartazes; 
Debates;  
Trabalhos plásticos; 
Dança; 
Trabalhos de Pesquisa; 
Partilha de alguns 
trabalhos com outras 
turmas do agrupamento 
(via online) 

 
Este domínio foi abordado em: Estudo do Meio, Português, Educação 
Artística. 

• Utilização do Recurso Kit Pedagógico Romano Atmo (Alma Cigana) - Direção 
Geral da Educação - Educação para a Cidadania:   

1 – «Histórias do povo cigano» residente na Europa, que inclui contos 
tradicionais ciganos, contados por pessoas da comunidade cigana; 
2 – Língua «romanon» (com vista a dar a conhecer a língua);  
3 – Dança cigana - valorização, orgulho e reconhecimento. Coreografia de 
uma "Rumba"; 
4 – Curiosidades sobre o vestuário, tradição e hábitos alimentares (pratos 
tradicionais. 
 
   
  
  

Biblioteca Municipal de 
Soure 

3º período 

Instituições e 
participação 
democrática 

3º ano 

“Portugal, a Europa e o 
Mundo” 

Desenhos, cartazes, 
textos 
Fichas de trabalho 
Mapa mundo ilustrativo 
da emigração 
portuguesa 
Cantar e musicar o Hino 
nacional 

Este domínio foi abordado em: Estudo do Meio, Português, Educação Artística 
Portugal, ontem e hoje: 
• Da formação do país à atualidade 
• Histórias e lendas tradicionais portuguesas 
• O Hino Nacional (RTP Ensina) 
• O que é o Estado? (RTP Ensina) 
• A Lenda da Europa https://fb.watch/1DZnO_OvHJ/  
• Como nasceu a União Europeia? Uma História breve da União 
Europeia. (RTP Ensina) 
• Portugueses pelo Mundo (assistir a alguns episódios do Programa da 
RTP) 
 
 

 

Biblioteca 
Municipal 

Bibliotecária da EB 1/2 
de Soure  

2º Período 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

Voluntariado 
3º ano 

 

“Ser solidário, ser 
voluntário” 

Registo mensal dos 
donativos recolhidos 
Tratamento dos dados 
(donativos) através de 
gráficos 
Desenhos 
 

 
Produção de um folheto informativo sobre o Projeto (a entregar às 
famílias) 
Auscultação mensal da Loja Solid’Árias sobre as necessidades mais 
prementes 
Recolha dos produtos a enviar até ao último dia de cada mês 
Conhecer histórias de voluntariado (RTP Ensina) 
 
  
    

 
Famílias e amigos 
dos alunos - 
Instituição “Sobral 
Amigo” 

“Dia Nacional do 

Pijama” Angariação de fundos. 

 
Atividade no âmbito da comemoração nacional do Dia do Pijama. 
Recolha de fundos. 
 

Câmara Municipal, 
família. 

20 de novembro 
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EB 1 de Soure  
Professoras:  
Maria da Conceição Teixeira Acúrcio e Olímpia Isabel dos Santos Costa Coutinho (1º ano) 
Manuela Galamba e Paula Soares  (2º e 3º anos) e Fernanda Rodrigues ( 3º ano) 

1º ano - Nº de alunos envolvidos -17 + 17 = 34 
2º ano – Nº de alunos envolvidos - 29  
3º ano – Nº de alunos envolvidos -7 + 19 = 26 

Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

 
Saúde 
1º ano 

Saúde e Bem  Estar 

 
Cartaz  
Texto e frases.  
Fotografias da atividade  
Dramatizações 
Distribuição semanal de 
fruta escolar 

 

• Realização de sessões de sensibilização sobre Alimentação e Saúde Oral 
Conhecer normas de higiene alimentar. 

• Comemoração do dia da alimentação. 

• Participação no Programa de Fruta Escolar. 

• Desenvolver regras e hábitos de higiene. 

• Dialogar sobre a importância de praticar atividades físicas ao ar livre. 
 

 

Enfermeira do Centro 
de Saúde 

Risco 
1º ano 

Aprender a conviver em 

segurança. 

Textos e frases. 
Cartaz. 
Será contactada a 
Escola Segura (GNR) no 
sentido de, em contexto 
de Escola, fazer uma 
ação de sensibilização 
para a turma, no que 
respeita às regras de 
segurança. 

Ao longo do ano foi abordada e debatida a temática” saber conviver em 
segurança”: 
• Saber cooperar e valorizar o seu semelhante; 
• Promover regras de bom comportamento e de conduta na escola;  
• Desenvolver regras de conduta e de saber estar em sociedade. 
• Alertar para os perigos de utilização de alguns objetos. 
• Dinamizar atividades para promover a atuação correta em situação de 
risco, nomeadamente simulacro “A terra treme”. Debates 
Ação de formação com agentes da Escola Segura 
Análise/ Produção de textos e frases 
Elaboração de um Cartaz 
 
  
  

 

GNR- Escola Segura 

Bem-estar animal 
1º ano 

Proteção da Vida 
Animal 

 
Projeto- “Ler para 

crescer”. 
 

Leitura de livros sobre 
animais na Biblioteca 
Escolar. 
Cartaz 
Dramatizações 
Aprender canções sobre 
animais 

  

• Pesquisa e elaboração de trabalhos sobre o Bem-estar animal. 
Pesquisa na internet e em livros sobre animais. 
Leitura de histórias envolvendo animais – Articulação com a Biblioteca 
Escolar . Projeto “Ler para crescer”. 
 
 
 

 

Biblioteca Escolar 
Ângela Varela 
3ºperíodo 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

Igualdade de género 
2º ano 

 

“Todos diferentes, 

Todos Iguais” 

 

 
Realização de fichas e 
de cartazes 
 

• Despertar e promover os alunos para as igualdades e diferenças de género 
na sociedade. 
 

Pais e 
Encarregados de 

Educação 

Segurança Rodoviária 
2º ano 

“Prevenir para não 

arriscar” 

 

Produção de textos-
resumo da atividade, 
ilustrados com 
fotografias 
(portefólio ou cartaz) 
  

• A criança enquanto peão, passageiro, e/ou condutor de bicicleta, 
triciclo ou trotineta. 
  

  
Bombeiros Voluntários 

de Soure, Lares de 
Terceira Idade, Junta de 

Freguesia, Câmara 
Municipal 

 
Interculturalidade 

3º ano 
(Turmas das professoras 

Manuela Galamba e 
Paula Soares) 

“Todos diferentes, 

Todos Iguais” - 2º ano 

“Multiculturalidade, 

interculturalidade e 

educação para a 

cidadania”-  3º ano 

Realização de fichas e 
de cartazes 
Cartaz com as principais 
diversidades culturais e 
religiosas (África, Ásia 
e Europa) 

• Despertar e promover os alunos para as igualdades e diferenças de género 
na sociedade. 
 

• Faziam parte desta turma: um aluno árabe, uma aluna venezuelana, um 
aluno romeno e três alunas brasileiras. 

• Ao longo do ano foi tratada a questão das diversidades cultural e religiosa, 
com exemplos e conhecimentos transmitidos por estes alunos ao grande 
grupo, em debates e com o apoio dos familiares destas duas crianças. 

Pais e 
Encarregados de 
Educação 

Interculturalidade 
 

Turma da professora 
Fernanda Rodrigues  

(3º ano) 

“Diversidades – Cultura 

e religião” 

Cartaz com as principais 
diversidades culturais e 
religiosas (África, Ásia e 
Europa) 

• Na turma existia um aluno asiático e uma aluna sul-africana. 
Ao longo do ano foi tratada a questão das diversidades cultural e religiosa, 
com exemplos e conhecimentos transmitidos por estes alunos ao grande 
grupo, em debates e com o apoio dos familiares destas duas crianças. 

 
  

 

Familiares 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

 
Instituições e 
participação 
democrática 

3º ano 
(Turmas das professoras 

Manuela Galamba e 
Paula Soares 

Turma da professora 
Fernanda Rodrigues) 

“Instituições Locais”  

Produção de textos-
resumo da atividade, 
ilustrados com 
fotografias 
(portefólio ou cartaz) 
  

• Pesquisa sobre instituições locais. 

• Visita de estudo à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Soure.   

  
Bombeiros Voluntários 

de Soure, Lares de 
Terceira Idade, Junta de 

Freguesia, Câmara 
Municipal 

Voluntariado 
3º ano 

 
(Turmas das professoras 

Manuela Galamba e 
Paula Soares) 

“Um Animal é Um Ser a 

Respeitar” 

“ Entrajuda” 

Produto Final Aulas 
diferentes e dias 
diferentes - fotografias 

• Consciencialização para os direitos dos animais e para os deveres dos 
donos/proprietários- 2º ano. 

• Desenvolver e sensibilizar os alunos para a necessidade crescente de 
ajudar os outros através de ações de voluntariado - 3º ano. 

 
  

 

Soure Patas, Canil 
Municipal, Lar da Santa 
Casa da Misericórdia, 

Loja 
Solidárias do 

Agrupamento, Pais e 
encarregados de 

educação. 

Voluntariado 
3º ano 

 
(Turma da professora 
Fernanda Rodrigues) 

“Famílias na Escola” 
Aulas diferentes e dias 
diferentes -  fotografias 

 

• Pais e familiares vão à Escola apresentar temas à sua escolha ou 
desenvolver uma atividade, manifestando a sua voluntariedade e ajuda 
no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e apelando à 
importância de ações voluntárias. 

 
 

Famílias 
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EB 1 de Tapeus   
2º ano – 7 alunos. 
3º ano – 12  alunos 

Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

Saúde 
 

 
 

Dia Mundial da 
alimentação 

 
 
 
 
 
 
 

 
Confeção de pão 

• Audição e visionamento da história “O dia em que a barriga rebentou”. 

• Diálogo com os alunos sobre a importância de uma alimentação   
saudável/equilibrada.  

• Confeção de pão. 

• Realização de fichas alusivas ao tema. 
  

 

Encarregados de 
Educação 
 
16 de outubro de 2019 
 

e 
 
 

Outros assuntos 
tratados 

 

Dia do “Pão por Deus” 
 

Confeção de bolinhos. 

• Confeção de bolinhos. 

• Explicação e significado da tradição do “Pão por Deus”. 

• Canções alusivas ao tema. 
 

Encarregados de 
Educação 

30 de outubro 

Dia de São Martinho - 
Magusto 

Painel com provérbios 
de São Martinho 
Magusto e degustação 
das castanhas. 
Construção de uma 
“Maria Castanha” 

• História “A lenda de S. Martinho”. 

• Importância da castanha na dieta mediterrânica; 

• Jogos tradicionais; canções; magusto com castanhas trazidas pelos alunos. 

• História “A Maria Castanha” 

• Diálogo com os alunos sobre diferenças raciais. A importância da tolerância 
e da amizade. 

• Realização de fichas alusivas ao tema. 
 
 
 

 

Encarregados de 
Educação 

 
11 de novembro de 

2019 

Pequeno pomar 
Pedagógico 

Transplantar a planta da 
anona para um vaso 

elaborado pelos alunos 
Encarregados de 

Educação 

• Tratamento  do pomar (semear sementes de anona, regar) 

• Os alunos tomaram conhecimento com o  fruto,  a forma como este se 
desenvolve e o cuidado a ter para que sobrevivam. 

• Os alunos fizeram transplantes para  vasos para oferecer à mãe. 

Encarregados de 
Educação 

Ao longo do 1.º e 2.º 
período. 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

Igualdade de género 
2º ano 

Igualdade de 
género na infância  

 

Visionamento de 
pequenos vídeos sobre 
os temas: Papéis Sociais 
de Homens e Mulheres; 
Diferença entre género 
e sexo: 
A igualdade de género 
como garantia do 
respeito pelos direitos 
humanos em questão.  
  

Como meio privilegiado de socialização, a escola tem como missão 
promover a igualdade de oportunidades e educar para os valores do 
pluralismo e da igualdade entre homens e mulheres. Urge, desenvolver 
um esforço para a eliminação da discriminação em função do género e, 
consequentemente, de relações de intimidade marcadas pela 
desigualdade e pela violência, constituindo-se parte essencial da 
educação para os direitos humanos, para o respeito pelos direitos e pelas 
liberdades individuais na perspetiva da construção de uma cidadania para 
todos. 
Diálogo com os alunos sobre a temática acima supracitada e visionamento 
de vídeos ilustrativos e introdutórios para se partir para o diálogo. 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

Segurança Rodoviária 
2º ano 

Segurança 
Rodoviária – Vida 
na estrada 

Visionamento de 
pequenos vídeos 
elucidativos sobre o 
tema da segurança 
rodoviária e prática de 
jogos.  
Para consolidação de 
conhecimentos, foram 
aplicadas fichas de 
trabalho e foi 
construído um 
“quantos-queres” com 
perguntas sobre 
segurança rodoviária. 

Como meio privilegiado de socialização e conhecimento, a escola tem como 
missão promover o desenvolvimento de uma cultura de prevenção e de 
segurança rodoviárias por parte dos cidadãos, crianças, jovens e adultos, de 
modo a promover a sua integração segura no ambiente rodoviário. Este 
processo, que implica aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de 
capacidades, tem também implícita uma perspetiva de mobilidade 
sustentável.  

• Foram realizados debates sobre a temática e visionamento de vídeos 
elucidativos. Também se recorreu a fichas de trabalho e a jogos (“quantos-
queres”). 

O tema foi trabalhado 
sempre que havia uma 

abordagem que se 
justificasse, tanto na 

disciplina de Português, 
como na de Estudo do 

Meio. 

Interculturalidade 
3º ano 

  

“Diversidades – 
Cultura e religião” 

Cartaz com as principais 
diversidades culturais e 
religiosas (África, Ásia e 
Europa) 

• Ao longo do ano foi tratada a questão das diversidades cultural e religiosa, 
em debates e através do visionamento de vídeos. 
   

Familiares 

 
Instituições e 
participação 
democrática 

3º ano 

“Instituições Locais” 
Entrevistas, produção 
de texto, fotografias 
(portefólio ou cartaz). 

• Pesquisa sobre instituições locais. 

• Visita ADESTA, e à Junta de Freguesia em Tapeus, parceiras da nossa escola. 
 

 

ADESTA e Junta de 
Freguesia de Tapeus 

3º Período 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

Voluntariado 
3º ano 

 
 

“A Família vem à 
Escola” 

Vídeos e fotografias 

  

• Pais e familiares foram à Escola, tendo em conta e respeitando as normas de 
higiene e segurança do Covis 19, apresentar temas à sua escolha ou 
desenvolver uma atividade, contribuindo para o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos e apelando à importância de ações de 
voluntariado. 

 
  

  

Famílias 

Outros trabalhos 
realizados 

  

Dia de São Martinho - 
Magusto 

Painel com provérbios 
de São Martinho 
Magusto e degustação 
das castanhas. 
Construção de uma 
“Maria Castanha” 

História “A lenda de S. Martinho”; 
Importância da castanha na dieta mediterrânica; 
Jogos tradicionais; canções; magusto com castanhas trazidas pelos alunos. 
História “A Maria Castanha” 
Diálogo com os alunos sobre diferenças raciais. A importância da tolerância 
e da amizade. 
Realização de fichas alusivas ao tema. 
 
 
 

 

Encarregados de 
Educação 
 

11 de Novembro de 
2019 
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EB 1 de Vila Nova de Anços   

1º ano – 8 alunos 
2º ano – 7 alunos 
3º ano – 3 alunos  

 

Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

 
Saúde 
1º ano 

  

 

- Apresentação da horta com 
alimentos da época ao longo do 
ano; 
- Embelezamento dos espaços 
escolares com plantas; 
- Produção de textos, fotografias, 
prova de alimentos; 
- Realização de percursos na 
natureza, no ambiente 
circundante escolar; 
- Publicações na página da escola. 

  
  

• Atividades na horta que contemplam: 

• cultivo de alimentos da época para uma alimentação 
saudável; 

• descarbonização. 

• Confeção de receitas tradicionais. 

• combater o sedentarismo com atividades ao ar livre: tratar do 
jardim, da horta, das plantas na varanda, percursos a pé na 
natureza, pela localidade.  

  

“Crescer Saudável” 

- Debates com os alunos para 
avaliação; 
- Retorno dos ouvintes;  
- Produção de textos, fotografias, 
publicações na página da escola. 
 

 - Preparação de leituras de diferentes tipologias; 
- Realização de panfleto anunciando à população a atividade; 
- Saída pelas ruas da localidade; 
- Leituras dirigidas aos ouvintes à janela/varanda/jardim; 
- Interação leitor/ouvinte. 

 

2.º período (semana da 
leitura) 

3.º período 
(durante o mês de 
junho) 

Risco 
1º ano 

“Leituras à janela” 

- Debate com os alunos sobre o 
tema: “Sismos”; 
- Produção de textos e desenhos,   
- Publicação de simulação de um 
sismo na página da escola; 

           Atividade: “A terra treme”: 
- Leitura da informação sobre sismos contida no manual de 
estudo do meio do 4.º ano; 
- Comportamentos a ter em caso de uma ocorrência sísmica: 
Baixar - Proteger – Aguardar; 
- Simulação no dia 6/11; 

- Debate com os alunos. 

1º Período 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

Bem-estar animal 
1ºano 

“Leituras à janela” 

Exploração de histórias 
no âmbito da Educação 
Literária (“O gato e o 
escuro” e “A ovelhinha 
preta”); 
Pré-leitura, leitura;  
Exploração vocabular e 
de ideias;  
Fichas de leitura; 
Produção de uma 
história em Kamishibai; 
 

• Leitura silenciosa, em voz alta, a pares. 

• Trabalho a pares e em grupo; 

• Dramatizações. 

• Inferir sentimentos, sensações confortáveis e desconfortáveis sentidas pelos 
animais das histórias. 

• Promover comportamentos de respeito e bem-estar animal. 

• Produção de desenhos que apelem a esses comportamentos. 

• Intervir em situação de abandono ou maus tratos de animais. 
 

 

Ao longo do ano 
letivo 

Igualdade de Género 
(2º ano) 

 
  “Leitura à janela” 

Leitura, exploração e 
dramatização da obra 
de Pedro Seromenho 
“Inês a inventora de 
profissões”. 
Realização de pesquisas 
sobre o tema. 
 

• Uso dos livros e da leitura para conhecer e debater ideias.  Biblioteca escolar 

Segurança Rodoviária 
(2º ano) 

 
  “Leitura à janela” 

Realização de jogos de 
conhecimento/ 
exploração com o 
envolvimento de todo o 
grupo. 
Construção de sinalética 
vertical. 
Observação s sinais de 

trânsito no lugar 

próprio. 

 

• Ocorreram saídas do espaço escolar para efetuar leituras junto da 
comunidade, ao ar livre. 

• Construção de sinalética vertical em trabalho com a família. 

• Registos escritos e fotográficos das atividades realizadas no âmbito do 
projeto. 

• Participação em eventos que se coadunam com os objetivos do projeto; 

• Realização de jogos alusivos aos temas trabalhados. 

Comunidade 
escolar e educativa 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Objetivos / Resumo do trabalho desenvolvido 
Articulação com outros 

projetos 
 

Interculturalidade 
(3º ano) 

 
“Leitura à janela” 

Leitura de textos que 
evidenciam culturas 
distintas. 
Participação em danças 
interculturais.  
Debate sobre a 
diversidade de culturas. 
 

• Visitas regulares à biblioteca escolar para leitura recreativa e de pesquisa; 
Saída do espaço escolar para efetuar leituras junto da comunidade, ao ar 
livre. 

• Registos escritos e fotográficos das atividades realizadas no âmbito do 
projeto. 

• Elaboração de um trabalho para o estendal dos direitos da criança; 

• Realização de jogos de conhecimento/exploração. 

• Participação em eventos que se coadunam com os objetivos do projeto. 

• Exploração de histórias alusivas aos temas e dramatização das mesmas; 
Realização de danças e jogos alusivos aos temas trabalhados. 

“Leitura à janela” 
CPCJ 
BE 

 
Instituições e 
participação 
democrática 

3º ano 

“Leitura à janela” 

Participação em ações 
de votação democrática 
e eleição de 
responsáveis de turma. 
Pesquisa sobre 
instituições locais. 
Visita a instituições 
locais. 

• Visitas regulares à biblioteca escolar para leitura recreativa e informativa. 

• Saída do espaço escolar para efetuar leituras junto da comunidade e nas 
instituições, ao ar livre. 

• Visita às instituições locais. 

• Elaboração de um trabalho para o estendal dos direitos da criança. 

• Realização de jogos de conhecimento/exploração com o envolvimento de 
todo o grupo. 

• Registos escritos e fotográficos das atividades realizadas no âmbito do 
projeto. 

Participação em eventos que se coadunam com os objetivos do projeto; 
Exploração de situações alusivas aos temas e dramatização das mesmas; 

 

“Leitura à janela” 
BE 

Voluntariado 
3º ano 

 
 

“Leitura à janela” 

Contribuição com bens 

alimentares para a loja 

“Solidárias”. 

Participação na recolha 

de tampinhas “Ser 

solidário”. 

 

• Participação/discussão em ações de sensibilização sobre solidariedade de 
modo voluntário. 

• Recolha de bens alimentares e de higiene. 

• Recolha de tampinhas. 

• Elaboração de um trabalho para o estendal dos direitos da criança. 

• Realização de jogos de conhecimento/exploração com o envolvimento de 
todo o grupo. 

Voluntariado 
3º ano 
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EB 1 de Vinha da Rainha   
  
  
 

 1º ano – 9 alunos 
 2º ano – 4 alunos 
 3º ano – 5 alunos  

  
 

Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Resumo do projeto 

Articulação com outros 
projetos 

 

Saúde 
1º ano 

“Somos o que 
comemos” 

Cartazes, PowerPoint, 
desenhos, jornal 
escolar. 

A importância da alimentação como fator importante para a saúde; 
apresentação de alimentos e sua identificação na roda/pirâmide dos 
alimentos e agrupamento: alimentos saudáveis/ sustentáveis /perigosos; 
alimentação como prevenção de doenças crónicas (diabetes, doença 
cardiovascular e oncológica); análise de comportamentos de risco na 
alimentação; importância do exercício físico e da ingestão de água. 
  

Junta de Freguesia 
Família 

Biblioteca 

Risco 
 

“Crescer e equilibrar e 
o risco não passar” 

Cartazes, desenhos, 
textos, slogans, 
PowerPoint, Jornal 
escolar 

  
  
Em todas as áreas disciplinares sempre de forma transversal foram 
abordadas situações de risco e alertados e sensibilizados para o 
reconhecimento de situações de risco: 
Alimentação/Saúde/ Educação Rodoviária/ Ambiente. 
  
  

Enfermeira 
Pais/Encarregados de 

Educação/Família 
Junta de Freguesia 

Biblioteca 

Bem-estar animal 
“Conforto e boa 

companhia” 
 

Cartazes, desenhos, 
textos, slogans, 
PowerPoint,  
Jornal escolar 

 

• Conhecimento dos direitos dos animais. 

• Exploração de comportamento corretos em relação aos animais. 

• Pesquisa de animais em extinção e as suas consequências (desequilíbrios 
nos ecossistemas) 

  
  
  

Pais/Encarregados de 
Educação/Família 
Junta de Freguesia 

Biblioteca 

Igualdade de Género 
(2º ano) 

“A diferença, uma 
riqueza a valorizar …” 

Cartazes, PowerPoint, 
desenhos,  
Jornal Escolar, 
Estendal dos direitos 

• Exploração de histórias e de filmes 

• Exploração de assuntos relativos a religiões/culturas/tradições. 

• Trabalhou-se com os alunos no sentido de valorizar e respeitar a 
diferença. 

  
   

 
Família 

Junta de Freguesia 
CPCJ 

Biblioteca 
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Domínios trabalhados 

Projetos desenvolvidos 
no âmbito de cada 

Domínio 
 

Atividades realizadas / 
Produto final 

Resumo do projeto 

Articulação com outros 
projetos 

 

Segurança Rodoviária 
(2º ano) 

“Atento e Seguro” 

Ações de sensibilização-
Violência no meio 
escolar/Prevenção 
Rodoviária/ 
Realização dum circuito 
rodoviário. 

  
Diálogo sobre os comportamentos desajustados dentro e fora da escola; 
comportamentos adequados à circulação e à conduta a adotar enquanto 
peão; comportamentos adequados enquanto passageiro; atitudes e 
comportamentos sociais e cívicos adequados; Comportamentos de risco-
importância de maior exigência no cumprimento de regras em tempo de 
pandemia. 

Presença na escola dos elementos da escola segura.  
 . 
  

  

 Escola Segura 
 Família 

Junta de Freguesia 
Biblioteca 

Interculturalidade 
(3º ano) 

“A diferença, uma 
riqueza a valorizar …” 

Ao longo do ano. 
Cartazes, PowerPoint, 
desenhos, Jornal 
Escolar, ... 
Estendal dos direitos 

 
Envolvendo todas as disciplinas (Português, Matemática, Estudo do Meio; 
Educação artística, …), e com o intuito de valorizar e respeitar a diferença 
foi desenvolvido o trabalho de: 

• exploração de histórias e de filmes; 
 

 
 

Família 
Junta de Freguesia 

CPCJ 
Biblioteca 

 
Instituições e 
participação 
democrática 

3º ano 

“A democracia” 

“Miúdos a votos!” 

Cartazes, PowerPoint, 
desenhos, Jornal 
Escolar, ... 
Debates, eleições, … 
Estendal dos direitos 

  
Envolvendo todas as disciplinas (Português, Matemática, Estudo do Meio; 
Educação artística, …), e com o intuito de valorizar e respeitar a diferença 
e por diferentes opiniões  foi desenvolvido o trabalho de: 

• exploração de histórias e de filmes; 

• exploração de culturas/regimes políticos; 

• simulação de campanhas e de atos eleitorais. 
 
  
  

  

Família 
Junta de Freguesia 

CPCJ 
Município de Soure 

Biblioteca 

Voluntariado 
3º ano 

 
 

“Dar para crescer” Entrega do material 
recolhido. 

 
Em cada período e ao longo do ano ,desenvolverem-se  várias 
participações em campanhas solidárias: tampinhas, revistas e jornais por 
um alimento; bens - Loja SolidÁrias, ração para o canil “Sourepatas”. 
 
  
  

Canil Sourepatas 
Junta de Freguesia 

Fundação Maria Luísa 
Ruas 

Eco-Escolas   
Biblioteca 
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Dados colhidos a partir de um inquérito feito aos professores que lecionam Cidadania e 

Desenvolvimento, no 1º ciclo.  

 

Num universo de 27 professores responderam ao inquérito realizado através dos questionários 

da google 21 professores, o que corresponde a uma representatividade de 77,78%.  

Abaixo podem observar-se questões que fizeram parte do inquérito e os, possíveis, dados 

colhidos. 

 

1. A maioria dos inquiridos assinalou que lecionou Cidadania e Desenvolvimento no 2º ano, 

regista-se, no entanto, professores que têm mais do que um ano na sua sala de aula. 

 

2. Todos os professores que responderam ao inquérito declararam terem sido cumpridas, 

nas suas turmas, os vários domínios inscritos na estratégia de Cidadania e 

Desenvolvimento, do Agrupamento. 

 

 

Figura 3 – Aspetos destacados pela positiva pelos professores do 1º ciclo. 
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Figura 4 – Aspetos destacados pela negativa pelos professores do 1º ciclo. 

4.1. Os professores que assinalaram outros aspetos, referiram em síntese que: 

 

- a” pandemia dificultou a abordagem de algumas temáticas por não ser possivel a vinda de 

colaboradores à escola”; 

- “não foram realizadas as ações de formação da Escola Segura e do Centro de Saúde”; 

- “1.º e o 3.º anos que são aqueles em que mais conteúdos novos se ministram o que obviamente 

torna muito difícil a gestão de tantos domínios/projetos”; 

- “falta de tempo para a realização das tarefas”; 

- “ensino à distância e limitações devido ao Covid-19”. 

  

Figura 5 – Tipo de atividades realizadas. 
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Relativamente à escolha de temas e projetos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Grau de envolvimento dos alunos, professores e escola na escolha dos temas 

e projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Articulação do trabalho em Cidadania e Desenvolvimento, no 1º ciclo, com 

outros projetos existentes na escola. 
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Figura 8 – Articulação do trabalho em Cidadania e Desenvolvimento, no 1º ciclo, com projetos 

exteriores à escola. 

 

9. 100% dos inquiridos assinalou que   gostou de trabalhar, com os seus alunos, os domínios de 

Cidadania e desenvolvimento. 

 

10. Dificuldades apontadas/encontradas até ao momento na implementação da estratégia. 

  

• Dificuldades em selecionar atividades adequadas para os domínios escolhidos. 

• Constrangimentos provocados pela pandemia. Devido à situação pandémica que o país 

atravessa não foi possível realizar as atividades programadas com a enfermeira do Centro de 

Saúde de Soure e com a GNR - Escola Segura. 

• Por vezes a falta de tempo. 

• Demasiadas solicitações em muitas disciplinas, uma vez que o 1.º ciclo trabaha em regime de 

monodocência. 

  

11. Sugestões dadas pelos inquiridos para melhorar o trabalho: (apenas 5 professores fizeram 

sugestões) 

• “Em turmas com mais do que um ano, os domínios a trabalhar deveriam corresponder 

apenas a um dos anos”. 

• “Não fossem necessários tantos documentos para trabalhar esta estratégia”.  

• “Diminuição do número de documentos a preencher”. 

• “Muitas das turmas do 1-º ciclo são mistas, logo este inquérito deveria permitir assinalar 

mais do que um ano de escolaridade”. 

• “Visitas de Estudo”.  
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Em todas as escolas do 1º ciclo foram cumpridos os domínios estabelecidos na estratégia de 

Cidadania e Desenvolvimento. No entanto, vários professores referiram não ter sido possível realizar 

todas as atividades previstas devido à situação de pandemia, confinamento e ensino à distância. De 

uma maneira geral foi possível encontrar alternativas e atividades de substituição. 

Os aspetos mais positivos, destacados pelos professores, na implementação da estratégia da 

Cidadania e desenvolvimento foram:  a boa adesão dos alunos, a boa coordenação do trabalho e 

trabalho bem articulado em equipa. Foram considerados aspetos mais negativos as limitações 

causadas pela pandemia, a difícil colaboração com outras entidades e a falta de tempo para a 

realização das tarefas. 

Os professores referiram que foram realizadas diferentes atividades que envolveram a análise e 

seleção crítica de informação, dramatizações, palestras, debates, produção de materiais de divulgação, 

participação em atividades de voluntariado e elaboração de jogos pedagógicos. 

Uma percentagem considerável de professores afirmou que os alunos foram envolvidos ouvidos na 

escolha dos projetos a desenvolver (62%); fizeram sugestões influenciando o percurso do trabalho 

(71%) e tiveram papel na escolha dos  temas a abordar  (38%). Há, no entanto, a registar que a grande 

maioria dos professores assinalou que, os alunos também trabalharam em projetos propostos pelos 

professores ou em projetos já existentes na escola.  

  

 

Trabalho desenvolvido no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento nas turmas do 5º e 6º anos 

do Agrupamento. 

 

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

5º ano são:  Direitos Humanos, Igualdade de género e Interculturalidade e Media. Para o 6º ano são: 

Educação ambiental, Desenvolvimento sustentável, Literacia Financeira e Educação para o consumo e   

Voluntariado. Os professores do 5º ano e 6º ano deram a conhecer o trabalho realizado, no âmbito 

dos domínios inscritos na estratégia   do Agrupamento. Estes dois anos de escolaridade reuniram, este 

ano, um universo de 167 alunos, 78 no 5º ano e 89, no 6º ano.   

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

estabelecidas estão sintetizadas no Quadro III. 

 

     



                                                                                                                   

  

                                      

                                       

  

  

Quadro III – Síntese do trabalho realizado no ano letivo 2020/2021, pelos alunos do 2º ciclo, no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 
Os dados constantes deste quadro foram fornecidos pelos professores do 5º e 6º anos do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure. 

5º A - 19 alunos 
5º B - 20 alunos 
 

5ºC - 18 alunos 
5ºD - 21 alunos 

Nº total de alunos do 5º ano - 78 Prof Cidadania      
5º A - Isabel Matos   
5º B - Alzira Machado   

 
5ºC - Cristina Simões   
5ºD - Alzira Machado   
 

  Domínios 
trabalhados 

Trabalho de desenvolvimento nos vários Domínios  
5º ano 

Projetos / Temas / Assuntos abordados 

 
Disciplinas envolvidas/ 

colaborantes com / 
Parcerias 

 
as atividades  

 
Data da realização 

(Indicar o período e se 
possível o dia e o mês)  

  
 

 
Direitos humanos  

O que se entende por cidadania? 
O que é ser cidadão? 
Distinção e exemplificação de atitudes de boa cidadania e atitudes de má cidadania.  
Direitos das crianças em articulação com a exposição de chapéus da Biblioteca escola.  
Participação na campanha de Natal da Loja Solid’Árias. 
Articulação com o projeto da Biblioteca escolar e da autonomia e flexibilidade da turma- texto para 
kamishibai (5ºC). 
Participação na troca de cartas com idosos do concelho de Soure, projeto da CLDS 4GToca a Mexer. 
 

 
Loja solidárias 

 
Biblioteca Escolar 

 
 
 

CLDS 4GToca a Mexer 
 
 

  
7 de outubro 

 
1ºperíodo 

 
 
 

2/3ºperíodos 
 
 

Igualdade de género 

No ambiente familiar como é feita a distribuição das tarefas domésticas pelo elemento masculino e 
pelo elemento feminino? 
Existem brincadeiras/brinquedos/jogos/livros para meninas e para meninos? 
Existem profissões para homem e profissões para mulher? 
Mulheres portuguesas e/ou estrangeiras que se destacaram na sociedade 

  

2ºperíodo 

Interculturalidade 
Formas diferentes de celebrar o Natal: 
-tradições culturais, gastronómicas, religiosas e familiares, … 
Interpretação do mundo, as crenças e os valores associados a essa cultura. 

 
 
 

 
 

1º/2ºperíodos 

Media 
Meios de comunicação social 
As redes sociais: benefícios e perigos 
O cyberbulling e a violência nas redes sociais 

 
GNR-escola segura 

 
 
 
 

 

 
3ºperíodo 
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Domínios 
trabalhados 

   6ºA 
17 alunos 

Rosa Gonçalves 
DT- Alzira Dinis 

6ºB  
19 alunos 

Natércia Silva 
DT – António Ferreira 

6ºC 
17 alunos 

Alfredo Nunes Mendes 
DT – Alfredo Nunes 

Mendes 
 

6ºD 
19 alunos 

Cristina Simões 
DT – Preciosa Lourenço 

 

6ºE 
17 alunos 

Rosa Gonçalves 
DT – Edite Lopes 

 

Educação 
ambiental 

 

• Proteção ambiental com as 
nossas escolhas alimentares. 

• Como ficou o ambiente em 
tempos de pandemia COVID-
19 no que diz respeito a: 
Emissões de dióxido de 
carbono no ambiente; 

Produção de resíduos sólidos. 
Articulação com o projeto da 
Biblioteca escolar –construção 
de história (texto e desenho) 
para kamishibai. 

 
 

1ºperíodo 
 

• Ameaças humanas à biodiversidade 
animal. 

• Proteção ambiental com as nossas 
escolhas alimentares. 

• Como ficou o ambiente em tempos 
de pandemia COVID-19 no que diz 
respeito a: 
- emissões de dióxido de carbono no 
ambiente; 
- produção de resíduos sólidos. 
 
 
 
 

1ºperíodo 

• Como contribuir 
para a proteção 
ambiental com as 
nossas escolhas 
alimentares? 

• Poluição do plástico 
na terra e no mar. 
Compostagem e 
tratamento de 
resíduos domésticos. 
 
 
 
 

 
1ºperíodo 

 

• Proteção ambiental 
com as nossas escolhas 
alimentares. 

• Como ficou o 
ambiente em tempos 
de pandemia COVID-19 
no que diz respeito a: 
Emissões de dióxido de 
carbono no ambiente; 
Produção de resíduos 
sólidos. 

 
 
 

1ºperíodo 
 

• Proteção ambiental com as 
nossas escolhas alimentares? 

• Como ficou o ambiente em 
tempos de pandemia COVID-
19 no que diz respeito a: 
-Emissões de dióxido de 
carbono no ambiente; 
- Produção de resíduos sólidos. 
 
• Articulação com o projeto da 
Biblioteca escolar –construção 
de história (texto e desenho) 
para kamishibai. 

 
1ºperíodo 

 

Desenvolvimento 
sustentável 

 
 

• Como contribuir para o 
desenvolvimento sustentável 
com as nossas escolhas 
alimentares? 

• A utilização dos 5R 
(reciclagem) 

 
2º período 

Como contribuir para o 
Desenvolvimento Sustentável com as 
nossas escolhas alimentares? 
 
A utilização dos 5R (reciclagem) 
 

 
2º período 

Como contribuir para 
o desenvolvimento 
sustentável com as 
nossas escolhas 
alimentares? 
A Reciclagem - 
utilização dos 3R. 

2ºperíodo 

Como contribuir para o 
desenvolvimento 
sustentável com as 
nossas escolhas 
alimentares? 
A utilização dos 5R 
(reciclagem) 

2ºperíodo 

Como contribuir para o 
desenvolvimento sustentável 
com as nossas escolhas 
alimentares? 
A utilização dos 5R 
(reciclagem) 
 
2ºperíodo 
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  Domínios 
trabalhados 

 
6ºA 

 

 
6ºB 

 

 
6ºC 

 

 
6ºD 

  
  

•  

 
6ºE 

  
  

•  

Saúde 
 
 

• As melhores escolhas 
alimentares para a promoção 
da saúde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2º período 

• Como fazer as melhores 
escolhas alimentares para a 
promoção da saúde? 
Fazer um menu de um dia 
em casa. 

• O que é Saúde Mental?  
O que fazer para a sua 
promoção? 
Saúde Mental nos Idosos. 

 
 
 

1º e 2º períodos 

• Como fazer as melhores 
escolhas alimentares para a 
promoção da saúde? 

• “Transmissão da vida: 
Reprodução no ser 
humano” em articulação 
com o PEST da turma – “É 
tempo de Crescer” 
 
 
 
 

1º e 2º períodos 

• Como fazer as melhores 
escolhas alimentares para a 
promoção da saúde? 

• Projeto de Articulação e 
Flexibilidade curricular da 
turma: tema “A cultura de 
um povo” e cuja questão 
central/problema é 
“Conhecer aspetos que 
diferenciam povos e 
culturas” 

(saúde física e mental/cultural). 

2ºperíodo 
 

• Como fazer as melhores 
escolhas alimentares para a 
promoção da saúde? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1º e 2º períodos 

Literacia Financeira 
e Educação para o 

consumo 
  

 
 
 

• Saber avaliar e selecionar 
corretamente os produtos 
alimentares que se 
consomem. 

• Como podemos reclamar de 
um produto ou serviço? 

• Medidas de promoção da 
poupança (água, energia, 
alimentação, roupa, …) 
 

3º período 

• Saber avaliar e selecionar 
corretamente os produtos 
alimentares que se 
consomem. 

• Como podemos reclamar de 
um produto ou serviço? 

• Medidas de promoção da 
poupança (água, energia, 
alimentação, roupa, …) 
 
 

3º período 

 
 
 

• Saber avaliar e selecionar 
corretamente os produtos 
alimentares que se 
consomem. 

• Como podemos reclamar de 
um produto ou serviço? 

• Medidas de promoção da 
poupança (água, energia, 
alimentação, roupa, …) 
 

1º e 3º períodos 

 
 
 

• Saber avaliar e selecionar 
corretamente os produtos 
alimentares que se 
consomem. 

• Como podemos reclamar de 
um produto ou serviço? 

• Medidas de promoção da 
poupança (água, energia, 
alimentação, roupa, …) 
 

3º período 

 
 
 

• Saber avaliar e selecionar 
corretamente os produtos 
alimentares que se 
consomem. 

• Como podemos reclamar de 
um produto ou serviço? 

• Medidas de promoção da 
poupança (água, energia, 
alimentação, roupa, …) 
 

1º e 3º períodos 
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  Domínios 
trabalhados 

 
6ºA 

 

 
6ºB 

 

 
6ºC 

 

 
6ºD 

  
  

•  

 
6ºE 

  
  

•  

Segurança 
rodoviária 

  

 
 
 
 

• Regras de segurança 
enquanto peão ou quando se 
anda de patins, de skate, de 
bicicleta. 

• Como atuar, quem chamar 
em caso de acidente? 

 
 

3º período 

 
 
 
 

• Regras de segurança 
enquanto peão ou quando se 
anda de patins, de skate, de 
bicicleta. 

• Como atuar, quem chamar 
em caso de acidente? 

 
 

3º período 

 
 
 
 

• Regras de segurança 
enquanto peão ou quando se 
anda de patins, de skate, de 
bicicleta. 

• Como atuar, quem chamar 
em caso de acidente? 

 
 

3º período 

 
 
 
 

• Regras de segurança 
enquanto peão ou quando se 
anda de patins, de skate, de 
bicicleta. 

• Como atuar, quem chamar 
em caso de acidente? 

 
 

3º período 

 
 
 
 

• Regras de segurança 
enquanto peão ou quando se 
anda de patins, de skate, de 
bicicleta. 

• Como atuar, quem chamar 
em caso de acidente? 

 
 

3º período 
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  Domínios 
trabalhados 

 
6ºA 

 

 
6ºB 

 

 
6ºC 

 

 
6ºD 

  
  

 

 
6ºE 

  
  

 

Voluntariado 
  

• Participação em campanhas 
solidárias, enquanto 
voluntário: 

• Campanha de Natal da Loja 
Solid’Árias. 

 
 
 
 
 

1º período 
 

• Projeto da CLDS 4GToca a 
Mexer: troca de cartas com 
idosos do concelho de Soure. 
 

2º período 

• Participação em campanhas 
solidárias, enquanto 
voluntário: 

• Campanha de Natal da Loja 
Solid’Árias. 

• Projeto “Histórias da Ajudaris 
20” da Associação Solidária 
Ajudaris (venda/compra de 
livros). 

 
1º período 

 

• Projeto da CLDS 4GToca a 
Mexer: troca de cartas com 
idosos do concelho de Soure. 
 

2º período 
 

• Participação em campanhas 
solidárias, enquanto 
voluntário: 

• Campanha de Natal da Loja 
Solid’Árias. 

• Projeto “Histórias da Ajudaris 
20” da Associação Solidária 
Ajudaris (venda/compra de 
livros). 

 
1º período 

 

• Participação em campanhas 
solidárias, enquanto 
voluntário: 

• Campanha de Natal da Loja 
Solid’Árias. 

• Projeto “Histórias da Ajudaris 
20” da Associação Solidária 
Ajudaris (venda/compra de 
livros). 

• Campanha de solidariedade 
de angariação de votos para 
a associação "Ajudaris": o 
grupo "Os Mosqueteiros" 
está a dar 2euros por cada 
voto diário;  

• Campanha de recolha de 
tampas de plástico a favor do 
aluno Francisco Pereira do 
12ºC da Escola Martinho 
Árias. 

1º período 

• Projeto da CLDS 4GToca a 
Mexer: troca de cartas com 
idosos do concelho de Soure. 

2º período 

• Participação em campanhas 
solidárias, enquanto 
voluntário: 

• Campanha de Natal da Loja 
Solid’Árias. 

 

 
 
 
 

1º período 
 
 

 

•   Projeto da CLDS 4GToca a 
Mexer: troca de cartas com 
idosos do concelho de Soure. 
 

2º período 
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Foram cumpridos todos os domínios estabelecidos na estratégia de Cidadania e Desenvolvimento, do 

Agrupamento, quer no 5º ano quer no 6º ano. 

 

 

Dados colhidos a partir de um inquérito feito aos professores que lecionam  

Cidadania e Desenvolvimento, no 2º ciclo. 

 

 Foi realizado um inquérito, aos professores responsáveis pela disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, no 2º ciclo, através de um formulário da Google.  Todos os professores responderam a 

este inquérito cujos resultados se passam a sintetizar:  

 

➢ 100% dos inquiridos destacaram pela positiva, no desenvolvimento da estratégia de 

Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento,  os seguintes aspetos:  

• trabalho bem articulado em equipa; 

• boa adesão dos alunos; 

• trabalho bem articulado em Conselho de turma; 

• colaboração de várias disciplinas do Conselho de turma, no desenvolvimento da estratégia de 

Cidadania e desenvolvimento. 

 

➢ Como aspetos negativos foi destacado a dificuldades de rede de internet e a falta de 

computadores disponíveis para os alunos. 

 

➢ Na figura 9 podem observar-se o tipo de atividades realizadas ao longo do ano. 

 
 

Figura 9 – Tipo de atividades realizadas 
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➢ Relativamente à implementação da estratégia e à definição de trabalho a desenvolver: 

• 85,7% dos professores inquiridos referiram que os alunos têm sido envolvidos na escolha dos 

temas a tratar. 

• 100% dos professores inquiridos referiram que os alunos têm sido ouvidos nos projetos a 

desenvolver, feito sugestões e influenciado o percurso do trabalho. 

• 100% dos professores inquiridos referiram que os alunos têm trabalhado em projetos propostos 

pelos professor/a da disciplina. 

• 71,4% dos professores inquiridos referiram que os alunos têm trabalhado em projetos propostos 

pelo Conselho de turma. 

• 100% dos professores inquiridos referiram que os alunos têm trabalhado em projetos propostos 

pela Direção da Escola. 

• 85,7% dos professores inquiridos referiram que os alunos têm trabalhado em projetos já 

existentes na escola. 

 

➢ Quanto à articulação do  tratamento de domínios de cidadania com outros projetos: 

• 85,7% dos professores inquiridos referiram ter feito articulação de trabalho com outros projetos 

existentes na escola. 

• 85,7% dos professores inquiridos referiram ter feito articulação de trabalho com projetos de entidades 

exteriores à escola. 

➢ 100% dos professores inquiridos referiram ter gostado 6de lecionar a disciplina de Cidadania e 

desenvolvimento.  

➢ Foram apontadas como principais dificuldades, na implementação da estratégia de Cidadania e 

desenvolvimento o tempo letivo insuficiente para o trabalho necessário para tratar os diferentes 

domínios; o material informático obsoleto e as dificuldades com a internet. 

➢ Como sugestão para a melhoria de trabalho foi sugerido mais tempo letivo, otimização da rede de 

internet e maior disponibilidade de computadores. 
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Trabalho desenvolvido no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento nas turmas do 7º ano do 8º 

ano e do 9º ano do Agrupamento. 

 

 

 

Figura 10 – Número de turmas do 3º ciclo e número de alunos por turma. No ano letivo de 2020/21 o 7º ano 

funcionou na Escola Básica do 1º e 2º Ciclos e o 8º e 9º anos funcionaram na Escola do 3º Ciclo e Secundária 

Martinho Árias. 

 

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

abordados no 7º ano são: Direitos Humanos, Risco e Instituições e participação democrática; os 

domínios abordados no 8º ano são: Igualdade de Género, Educação ambiental, Desenvolvimento 

sustentável, Media e Literacia Financeira e Educação para o consumo; os domínios abordados no 

9º ano são: Interculturalidade, Saúde, Sexualidade, Segurança rodoviária  e Empreendedorismo, 

este último como Domínio inserido no 3º grupo e portanto não obrigatório. 

  Os professores do 7º ano, do 8º ano e do 9º ano deram a conhecer o trabalho realizado, no 

âmbito dos domínios inscritos na estratégia   do Agrupamento que reúne um universo de 293 

alunos, 98, no 7º ano, 91, no 8º ano e 104 no 9º ano.  

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

estabelecidas estão sintetizadas no Quadro IV. 
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Quadro IV – Síntese do trabalho realizado no ano letivo 2020/2021, pelos alunos do 7º ciclo, no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro IV – Síntese do trabalho realizado no ano letivo 2020/2021, pelos alunos do 3º ciclo, no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 

 
7º A - 17 alunos 
 

 

 Prof Cidadania   - Sílvia Penacho      Diretora de turma - Cristina Morais                                             
  

Domínios a 
trabalhar 

  
Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio/ 

Atividades realizadas 
 

Disciplinas envolvidas/ 
Parcerias 

Data da realização 
  
 

 

Direitos humanos 

Declaração Universal 
dos Direitos 
Humanos. 

 
Violação dos direitos 

humanos 
 

Trabalho infantil 
 

• Consulta da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 
https://dre.pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos 
 Seleção e apresentação à turma dos artigos mais relevantes. 

• Rotina diária dos alunos 

• Relatos de violação dos direitos humanos. 

• Vídeos disponíveis em: https://app.escolavirtual.pt/lms/subjectsteacher/detail/3145 

• Violação dos direitos humanos - trabalho de grupo para discussão de um conjunto de questões 
apresentadas à turma. 

• Análise de notícias sobre trabalho infantil. 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

 

22 de setembro a 15 de 

dezembro 

 

 

Instituições e 
participação 
democrática 

 
Portugal, a Europa e 

o mundo 
 

Processos e 
construção da União 

Europeia 
 

Desafios europeus da 
atualidade 

• Visualização de vídeos sobre a Europa e a União Europeia 
Disponíveis em: 
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerteacher/resource/1130253/E 
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerteacher/resource/1130257/E 
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerteacher/resource/32407/L?se=3145&seType=&coId=129290 

• Elaboração de questões sobre a Europa para integrarem o jogo Agora EU 

• Dinamização do jogo Agora EU 

• Visualização do vídeo: “De que forma é o euro benéfico para os europeus?”  

• Investigar em grupo aspetos fundamentais da construção e consolidação da União Europeia 

• Debate acerca do programa ERASMUS+ 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Ciências Naturais 

Colaboração da técnica 

especializada Inês Cerca, 

multiplicadora da rede 

Eurodesk 

 

2º Período 

 
 
 
 
 
 

Risco Riscos naturais 

• Visualização de vídeos/reportagens sobre riscos naturais (cheias, inundações, sismos, vulcões, …)  

• Discussão sobre quais são os comportamentos de prevenção adequados a situações de risco 

• Palestra  sobre primeiros socorros 

• Brainstorm sobre os diferentes agentes de proteção civil   

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Ciências Naturais 

Bombeiros Voluntários de 

Soure 

 

3º Período 

 
 

 
 

https://app.escolavirtual.pt/lms/subjectsteacher/detail/3145
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerteacher/resource/32407/L?se=3145&seType=&coId=129290
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7º B - 20 alunos 
 
 
 

 

 

 

Prof Cidadania   - Ana Paula Ferreira                          Diretora de turma (7ºB) -   Ana Paula Silva 

 

 

  

 

                                    

               

  
  

Domínios a 
trabalhar 

  
Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio/ 

Atividades realizadas 
 

Disciplinas envolvidas/ 
Parcerias 

Data da realização 
 
 
 

Direitos 
Humanos 

Declaração Universal 
dos Direitos 
Humanos.  
Violação dos direitos 
humanos 
Trabalho infantil 

 

 

• Pesquisa sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e 
apresentação de trabalhos. 

• Pesquisa sobre a Primeira Guerra Mundial e suas consequências em termos dos 
Direitos Humanos. 

• A 2ª Guerra Mundial:- causas e consequências;- a Declaração dos Direitos do 
Homem. 

 

 . Colaboração na concretização da atividade do 
“Estendal dos Direitos Humanos” 

Instituições e 
Participação 
Democrática 

Portugal, a Europa e 
o mundo  
Processos e 
construção da União 
Europeia 
Desafios europeus da 
atualidade 

• Visualização de um filme sobre Portugal antes do 25 de Abril e elaboração de 
comentário sobre o mesmo. 

• O Estado Novo e a ditadura em Portugal…visualização de 2 documentários: 
https://www.youtube.com/watch?v=TQYNje4CKk8 
https://www.youtube.com/watch?v=iRti_uaQY1o 

• Elaboração de trabalhos sobre o 25 de abril e as novas instituições 
democrática 

• Elaboração de questões sobre a Europa para integrarem o jogo Agora EU 

EV- feitura de cartazes sobre o 25 de abril 
Colaboração da técnica especializada Inês Cerca, 

multiplicadora da rede eurodesk 

Risco 

• Pesquisa sobre os seguintes itens: 
o que são as alterações climáticas; 
causas das alterações climáticas; 
consequências para o planeta das Alterações Climáticas. 

• Discussão sobre quais são os comportamentos de prevenção adequados a situações de risco 

• Pesquisa e discussão sobre as consequências para o planeta da extinção das abelhas. 

• Pesquisa 

• Apresentação de trabalhos 

•  Debates 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TQYNje4CKk8
https://www.youtube.com/watch?v=iRti_uaQY1o
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7º C – 19 alunos                                                  Prof Cidadania   - Anita Duarte                          Diretora de turma (7ºB) -   Anita Duarte 

 
  
 
 
 

 

Domínios a 
trabalhar 

 
Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio/ 

Atividades realizadas 
 

Disciplinas envolvidas/ 
Parcerias 

Data da realização 
 
  

Direitos 
Humanos 

 

 

• Promoção de uma cultura de respeito pelos Direitos Humano. 

• Desenvolvimento do respeito, da aceitação e a valorização da diversidade cultural. 

• Problematização das questões da igualdade de género e das assimetrias. 

• Análise dos artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem (versão abreviada) + questionário 
temático em GoogleForms 

• Visionamento de vídeo sobre a História dos Direitos Humanos 
https://www.youtube.com/watch?v=uCnIKEOtbfc 

• Participação na iniciativa da CPCJ “Estendal dos Direitos das Crianças” – Trabalho colaborativo das 
turmas de 7º ano. 

• Trabalho de pesquisa sobre “Defensores dos Direitos Humanos”. 

• Atividade Carta a um Idoso proposta pelo CLDS. 

• Reflexão coletiva sobre o Dia da Mulher 
 
 

 
- Análise dos artigos da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem (versão abreviada) + 
questionário temático em GoogleForms 
 
- Visionamento de vídeo sobre a História dos 
Direitos Humanos 
https://www.youtube.com/watch?v=uCnIKE
Otbfc 
 
- Participação na iniciativa da CPCJ “Estendal 
dos Direitos das Crianças” – Trabalho 
colaborativo das turmas de 7º ano 
 
- Trabalho de pesquisa sobre “Defensores 
dos Direitos Humanos” 
 
- Atividade Carta a um Idoso proposta pelo 
CLDS 
 

- Reflexão coletiva sobre o Dia da Mulher 

 

Instituições e 
Participação 
Democrática 

• Caracterização do poder central, local e regional, destacando as diferenças e a complementaridade entre 
os diferentes órgãos de poder. 

• Intervenção cívica responsável, em democracia, compreendendo como se efetiva a participação dos 
cidadãos em cada um dos tipos de poder. 

• Conhecimento das instituições europeias (membros, objetivos, órgãos, funcionamento). 
 
 
 

- Reflexão sobre instituições portuguesas: 
Assembleia da República, Parlamento, 
Representantes Eleitos, Cidadania Ativa- 
Questionário GoogleForms 
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-hino-nacional/ 
https://ensina.rtp.pt/artigo/assembleia-da-
republica/ 
https://parlamento.pt 

https://www.youtube.com/watch?v=uCnIKEOtbfc
https://www.youtube.com/watch?v=uCnIKEOtbfc
https://www.youtube.com/watch?v=uCnIKEOtbfc
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Domínios a 
trabalhar 

 
Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio/ 

Atividades realizadas 
 

Disciplinas envolvidas/ 
Parcerias 

Data da realização 
 
  

Risco 

• Desenvolvimento de hábitos de segurança, formas de prevenção, atitudes e comportamentos 
adequados em situações de emergência/risco e compreender a importância da cidadania ativa. 

• Riscos Naturais. 

• Debater a sustentabilidade: a conservação do meio ambiente; o uso sustentado dos recursos 
naturais; a problemática dos riscos ambientais; o impacte das atividades humanas nos recursos 
naturais. 

• Riscos Tecnológicos 

• Fomentar a análise crítica da função e do poder das tecnologias de informação e comunicação. 

- 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) / Preservação 
ambiental e Sustentabilidade 
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7º D - 22 alunos 
 
 
 

 

 

Professora de Cidadania   - Matilde Azenha                                                Diretora de turma (7ºD) -   Maria Isabel Santos 

 
 

 

 

 

 

 

Domínios a 
trabalhar 

 
Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio/ 

Atividades realizadas 
 

 
Disciplinas envolvidas/ 

Parcerias 
Data da realização 

 
  

 
 

Direitos 
Humanos 

 

 

• Comemorações do 31º aniversário 

da Convenção sobre os Direitos da 

Criança. 

• Comemoração do Dia 

Internacional dos Direitos 
Humanos. 

• 75.º aniversário da ONU 
 

  

• Participação, Estendal das comemorações do 31º aniversário da 
Convenção sobre os Direitos da Criança. 

• Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. 

• Colaboração com a atividade 75.º aniversário da ONU. 

• Participação no projeto Design for a better world 
 

- Mapa de conceitos   (RCA) 
- Construção de uma máscara social com palavras 
alusivas aos direitos das crianças,  
- Construção de uma manta de retalhos e 
gaivotas 
- História com base uma imagem do artista Ugur 
Gallenkus (direitos das crianças). 
 (1º período) 

 

Instituições e 
Participação 
Democrática 
- Processos e 

construção da 
União Europeia 

- Desafios 
europeus da 
atualidade 

 
 

  

• Elaboração de um mapa com informações dos países da EU. 

• Resolução de uma ficha de trabalho em Dac com geografia.  

• Apresentação do projeto, direitos e deveres.  

• Jogo Agora EU (Comemoração do dia da Europa). 

• Atividade da semana europeia da juventude. (ODS). 

• Elaboração de um orçamento participativo. 

• Elaboração de um orçamento. 

• Pesquisa sobre uma instituição da região. Apresentação à turma seguido de debate. 

• Observação do vídeo Beatriz Ângelo a 1º mulher portuguesa a votar. 

 

DAC com Geografia 
Participação no Orçamento participativo 
  
  Colaboração da técnica especializada 

multiplicadora da rede Eurodesk 

(2º Período) 
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Domínios a 
trabalhar 

 
Projetos desenvolvidos no âmbito 

de cada Domínio/ 
Atividades realizadas 

•  

 
Disciplinas envolvidas/ 

Parcerias 
Data da realização 

 
  

Domínios a trabalhar 

Risco 

• Riscos Naturais. 

• Riscos Mistos 

• Plano de Segurança da escola 

 

• Trabalho de pesquisa em pequenos grupos com apresentação à 

turma em poster e finaliza com um ebook. 

https://www.canva.com/design/DAEhBOoX9Ys/57IWB8aY4xbv

mCl0g4pv4A/edit 

 

Ciências Naturais 
       (3º Período) 

Desenvolvimento 
Sustentável e 

educação 
ambienta 
Este foi no 
âmbito do 
etwinning 

• Design for a better world 
 

Criação de pósteres/imagens 

2- Erradicar a fome 

3- Saúde de qualidade 

4- Educação de qualidade 

6- Água e saneamento 

7- Energia limpa 

10- Reduzir desigualdades 

12- Produção e consumo sustentável 

13- Alterações climáticas 

(https://twinspace.etwinning.net/119853/pages/page/1028356) 

 

Inglês 
Ciências Naturais 
 
 

Ao longo do ano 
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7º E- 20 alunos                                                                                  Prof Cidadania   - Ana Paula Ferreira                          Diretora de turma (7ºD) -   Sílvia Ramalho 
 
 
 

 Domínios a 
trabalhar 

  
Projetos desenvolvidos no âmbito de cada Domínio/ 

Atividades realizadas 
 

Disciplinas envolvidas/ 
Parcerias 

Data da realização 
 
 

 

Direitos 
Humanos 

 

• Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão do século XVIII.. 

• Guerra Mundial e as suas consequências na questão dos Direitos Humanos. 

• II Guerra Mundial, o Holocausto e as suas consequências na questão dos Direitos Humanos. 

• Pesquisa( indiv/iduais/grupo) 

• Apresentação das pesquisas   

• Estendal dos Direitos Humanos. 
- Todas estas pesquisas foram apresentadas em sala de aula e as questões debatidas com os alunos com o 

objetivo de perceberem que a luta pela defesa dos DH tem sido uma constante. 

  

Instituições e 
Participação 
Democrática 

• Nascimento das instituições democráticas na Grécia Antiga. 

• Instituições democráticas e o seu papel na defesa e manutenção da Democracia. 

• Pesquisa; 

• Apresentação dos Trabalhos   

• Elaboração de trabalhos ( à escolha dos alunos) sobre as atuais instituições democráticas e o seu 
papel na defesa e manutenção da Democracia. 

• Elaboração de trabalhos ( à escolha dos alunos) sobre as atuais instituições democráticas e o seu 
papel na defesa e manutenção da Democracia. 

 
 
 

 
 
 

Risco 

  

• Pesquisa 

• Apresentação de trabalhos 

• Debates 

 



 

78 
 

  

8ºA - 18  alunos  
8ºB - 18  alunos 
8ºC -  17  alunos 
8ºD – 17 alunos 
8ºE – 21 alunos 
 

Diretores de turma :  
 
8ºA – Fátima Fernandes;             8ºD – Cristina Relvas;  
8ºB – Filipe Rolo;                          8ºE – Judite Augusto 
8ºC – Fátima Rocha;   
                                                  

Professores de Cidadania e Desenvolvimento  
8ºA e 8ºB -  Filipe Rolo; 
8ºC, 8ºD, 8ºE -  Paula Morgado.  

Domínios a 
trabalhar 

Projetos   /Temas   
  para desenvolver os Domínio 

  

 
Atividades realizadas 

 
 

 
Disciplinas envolvidas/ 

  Parcerias     

 
Data da realização 

(Indicar o período e se 
possível o dia e o mês)  

 
 
 
 

Igualdade de 
género 

 
 
- Igualdade de Género [- Igualdade de género e desigualdade de 
género; 
- Papéis sociais de género e estereótipos;  
- Desigualdade de género: salarial e trabalho; 
- Violência de género (no namoro); 
- Igualdade de género e Direitos Humanos ] 

 

• Apresentação de vídeos 
com recurso à Escola Virtual e 
RTP Ensina e leitura de texto 
sobre o tema.  

• Reflexão e discussão. 
Produção de trabalhos de 
expressão plástica e escrita. 

• Elaboração de um cartaz 
para exposição na comunidade 
educativa.    

 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
Educação Visual 
Português 
PAC 
--------- 
Centro de Saúde   
Biblioteca Escolar   

 

 
 

 
 

1º período 

 
Educação 
ambiental 

------------------------ 
Desenvolvimento 

sustentável 

- Educação Ambiental e Sustentabilidade. 
[Academia Ponto Verde:  
- Participação nas atividades do projeto. 
- Recolha de materiais para reciclagem. 
- Participação no Projeto Climagir. 
- Visita de estudo ao Núcleo Museológico do Sal - Limpeza da 
Praia. Objetivos para. 
- Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
- Participação em atividades no âmbito do Eco-Escolas. 

  

• Maior consciencialização 
para os problemas 
ambientais. 

• Atividades dos projetos. 

• Exposição de trabalhos.      
 

  

Câmara Municipal Soure 
Projeto Climagir. Academia 
Ponto Verde. Eco-Escolas. 

 

Ao longo do ano 

 



 

79 
 

  

Domínios a 
trabalhar 

Projetos   /Temas   
  para desenvolver os Domínio 

  

 
Atividades realizadas 

 
 

 
Disciplinas envolvidas/ 

  Parcerias     

 
Data da realização 

(Indicar o período e se 

possível o dia e o mês)  

 
 
 
 
 

Media 
A comunicação. [Compreender o Mundo Atual As TIC e os Ecrãs – a 
influência dos media nas opções individuais Redes Digitais – a 
desinformação (ação com a Biblioteca)] 

 
 
 

• Pesquisa, seleção de notícias 
e avaliação da sua 
veracidade (desinformação). 

• Reflexão: vantagens e 
desvantagens no uso de 
redes sociais. 

 
 
 

Disciplina de Português 
Disciplina de PAC 

-------------- 
Rádio Popular de Soure 

Biblioteca Escolar 
 

 

 

 

1º período 

 
 

Literacia 
financeira e 

educação para 
consumo 

O valor do dinheiro. 
 [Os alunos realizarão, de acordo com os rendimentos familiares, a 
gestão das despesas de um mês. Mais tarde, junto dos pais irão 
recolher informação sobre as despesas mensais do agregado 
familiar, verificando o esforço das famílias na gestão financeira do 
orçamento mensal. O mesmo exercício será realizado com o salário 
mínimo]. 
 

  

• Consciencialização para o 
real valor das “coisas” e para 
o esforço de gestão 
financeira mensal realizado 
pelas famílias. 

• Mostrar a diferença entre 
estudar e ter um maior 
rendimento ou ganhar um 
salário mais baixo. 

 
 
 
 

Matemática 
  

 

 

2º período 
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9ºA - 22 alunos 
9º B - 21 alunos  
9ºC - 21 alunos    
9ºD - 20 alunos 
9ºE – 20 alunos                                                         

Diretores de turma :  
 
9ºA – Cristina Amado;            9ºD – Fernanda Ladeira;  
9ºB – Ana Paula Gaspar;        9ºE –  João Rovira. 
9ºC – Rui Monteiro;   
 

Professores de Cidadania: 
9ºA - Rui Santos;  
9ºB -  José Carlos Mairos; 
9ºC -  Ana Paula Henriques; 

 
9ºD -  Rui Monteiro;  
9ºE- Manuela Ribeiro (1º período)  Cecília 

Morais  ( 2ª e 3º 

Domínios a trabalhar 
Projetos   /Temas   

  para desenvolver os Domínio 
  

 
Atividades realizadas 

 
 

 
Disciplinas envolvidas/ 

Parcerias 

Data da realização 
(Indicar o período 

e se possível o dia 

e o mês) 
 

Interculturalidade 
 
 
 
 
 
 

(9º A,B,C, D e E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9ºB 

  

• Dancemos no mundo 
No âmbito do domínio da Interculturalidade, os alunos 
refletiram sobre a forma como encaramos diferentes 
culturas, a forma como nos relacionamos e a nossa atitude 
perante os migrantes, a tolerância face ao diferente e o que 
podemos fazer para melhorar a vida da comunidade global.   
 
A educação para a interculturalidade pretende:  
- promover o reconhecimento e a valorização da diversidade 
como oportunidade e como   aprendizagem no respeito pela 
multiculturalidade  
-  incentivar os alunos a conhecer os conceitos de identidade 
e pertença, cultura(s), pluralismo e diversidade cultural. 
(Referencial da Educação Intercultural). 
Refletir sobre as vantagens e desvantagens e da convivência 
intercultural. 
 

• Janelas para o mundo - As janelas da Maluda 

• Visionamento e discussão de 
filmes sobre emigração/imigração. 

• Participação na elaboração de 
trabalhos realizados pelos alunos 
segundo o lema: Vão pelo mundo, 
os portugueses, levam e trazem. 

• Preparação e realização do Fórum 
“Dancemos no mundo” 

 
Os alunos: 

• pesquisaram sobre as diferentes 
culturas de vários países; 

• aprofundam os conhecimentos 
das nacionalidades dos alunos da 
nossa Escola;  

• debatem os problemas da 
interculturalidade e participam 
numa ação subordinada ao tema 
da Interculturalidade. 

• Sessão do ACM – 
 

• Realizaram uma “exposição 
virtual” dos trabalhos dos alunos. 

 .    

  
 

História, Cidadania e 
desenvolvimento, Educação 
Física e Educação Visual… (9ºA) 
 
 
Educação Física,  Educação 
Visual…  (9ºB) 
 
 
Cidadania e desenvolvimento, 
Inglês, Português e Ciências 
Naturais Educação Visual 
(9ºC). 
 
Cidadania e desenvolvimento, 
Geografia, Ciências Naturais, 
Educação Visual… (9ºD) 
 
Cidadania e desenvolvimento,  
Ciências Naturais  Educação 

Visual… (9ºE) 

 
 
 

 
 
 

1º e 2º período 
 
 
 

12/5/2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18 /12/2020 
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Domínios a trabalhar 
Temas desenvolvidos 

 

 
Atividades realizadas 

 
 

 
Disciplinas envolvidas/ 

Parcerias 

Data da realização 
(Indicar o período e se 
possível o dia e o mês) 

 
 

 Saúde 
 

(9º A,B,C, D e E) 
 

 
 
 

• Saúde e qualidade de vida, segundo a Organização 
Mundial de Saúde. 

• Interpretação de informação sobre os determinantes do 
nível de saúde individual e comunitária, analisando a sua 
importância na qualidade de vida de uma população. 

• Caracterização das principais doenças provocadas pela 
ação de agentes patogénicos mais frequentes. 

• Conhecer as consequências do uso indevido de 
antibióticos com o aumento da resistência bacteriana. 

• Caracterizar, sumariamente, as principais doenças não 
transmissíveis, indicando a prevalência dos fatores de 
risco associados. 

 
ORGANISMO HUMANO EM EQUILÍBRIO  

• Alimentos e nutrientes 

• Órgãos e sistemasde órgãos; cuidados e prevenção para o 
equilíbrio e a saúde; exemplos de doenças que atingem 
vários sistemas de órgãos. 

• Suporte Básico de Vida 

 
 
 
 
Análise de índices e taxas 
como:- IDH, - taxa de 
mortalidade infantil e - 
esperança de vida, em 
Portugal e em vários países. 
Relacionamento  dos valores 
desses indíces e taxas com os 
níveis de saúde individual e 
comunitária de um país. 
Elaboração e apresentação 
de trabalhos nas disciplinas 
de Ciências Naturais e Inglês. 
                         
 
 
Aula prática com os 
Bombeiros Voluntários de 
Soure 
 

 
 
 
 
 

Estes domínio foi 
maioritariamente abordado 

na disciplina de Ciências 
Naturais 

Havendo a colaboração de 
Inglês e Cidadania. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Bombeiros Voluntários de 
Soure 

 
 

Ao longo de todo o ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante as duas primeiras 
semanas de junho. 
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Domínios a trabalhar 
Temas desenvolvidos 

 

 
Atividades realizadas 

 
 

 
Disciplinas envolvidas/ 

Parcerias 

 
Data da realização 

(Indicar o período e se 
possível o dia e o mês) 

  
 
 
 
 
 

Sexualidade 
 

(9º A,B,C, D e E) 
 

  FUNCIONAMENTO DO SISTEMA REPRODUTOR HUMANO 
 

• Estruturas e as funções dos órgãos reprodutores 
humanos.  

• Espermatogénese e oogénese.  

• Ciclo ovárico e o ciclo uterino.  

• Período fértil num ciclo menstrual.  

• Células reprodutoras humanas, a nível morfológico e a 
nível fisiológico.  

• Regulação hormonal do sistema reprodutor masculino e 
do sistema reprodutor feminino. 

• Fecundação e de nidação. 

• Caracterização  sumaria de doenças do sistema 
reprodutor. 

• Contributos da ciência e da tecnologia para minimizar os 
problemas associados ao sistema reprodutor. 

 
Estes assuntos foram 
abordados nas aulas de 
Ciências Naturais: 
Com recurso a  Fichas de 
trabalho e Power point   
Interpretação e discussão de 
imagens 
e esquemas. 
 
Colaboração do PEST 
 

  
 
 

Ciências Naturais 
 
 
 

Espaço J / PEST 

  
 

Durante o 3º período 
 
 
 
 

Durante o ano 
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Domínios a trabalhar 
Temas desenvolvidos 

 

 
Atividades realizadas 

 
 

 
Disciplinas envolvidas/ 

Parcerias 

Data da realização 
(Indicar o período e se 
possível o dia e o mês) 

 
 
 Segurança Rodoviária 

(9ºA) 

• Regras de civismo na estrada. 

• Apresentação de vídeos acerca do comportamento 
dos peões e da atitude dos condutores de 
automóveis. 

• Análise e discussão com os alunos das atitudes 
adequadas à segurança rodoviária. 

 
 
 

Estes assuntos foram abordados 
nas aulas de Cidadania e de 

História. 
 

 
 
 

História. 

 
 
 
 

Durante o ano 
 

 
 
 

Segurança Rodoviária 
(9ºB) 

DAC - Segurança Rodoviária. De todos, por todos e para todos! 
O ambiente rodoviário é complexo, com múltiplos estímulos em simultâneo, e as 

crianças/jovens necessitam de aprender a utilizá-lo em condições seguras, de forma 

progressiva e adaptada à respetiva idade e características. Efetivamente, uma das tarefas mais 

difíceis em matéria de prevenção e segurança rodoviária é atuar sobre o comportamento das 

pessoas, de modo a que as suas atitudes contribuam para uma redução do risco inerente à 

circulação rodoviária. Uma das formas de o conseguir, talvez mesmo a mais eficaz, é através 

da informação/formação de crianças e jovens, já que estes estão despertos para a apreensão 

de novos conhecimentos, influenciam as gerações mais velhas, além de serem os adultos do 

futuro. 

 

  

 
 

Segurança Rodoviária 
(9ºC e 9ºD) 

 
 
 

 
 

9ºD 

• Regras de civismo na estrada. 

• Visionamento de vídeos sobre: 
-  o comportamento dos peões e a atitude dos condutores de automóveis perante os ciclistas.  
-  comportamento nos transportes públicos; 
- o telemóvel e a condução. 

• Análise e discussão com os alunos das atitudes adequadas à segurança rodoviária. 

• Reflexão escrita, pelos alunos, sobre alguns dos filmes visionados. 
 

• Elaboração de folhetos/desdobráveis com um slogan sobre prevenção rodoviária partindo da 
ideia “um olhar atento…” 
 

 

 

3º período 
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Domínios a trabalhar 

 
Atividades realizadas 

 
 

Disciplinas envolvidas/ 
Parcerias 

 
 
 
  

 
Data da realização 

(Indicar o período e se 
possível o dia e o mês) 

 
 

Empreendedorismo 
(9ºA, B, C, D e E) 

No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em articulação com outras disciplinas do currículo, os alunos: 
-  elaboraram um cartazes para a “Sala dos retratos” (9ºA, 9ºBº, 9ºC, 9ºD e 9ºE); 
- participaram na elaboração da “Árvore dos desejos” feita em colaboração com as oficinas de mecânica, da escola (9ºA);  
- produziram cartazes para a exposição, relativa a Direitos Humanos, subordinada ao tema “Cortar a Direito” (9ºC); 
Todos estes trabalhos fizeram parte das celebrações do sexagésimo quinto aniversário da adesão de Portugal à ONU. A 
aluna número dez, Inês Sequeira integrou, ainda, a equipa organizadora da efeméride, no dia catorze de dezembro, numa 
cerimónia em que o Agrupamento Martinho Árias - Soure foi selecionado pela Direção Geral da Educação como escola 
anfitriã desta iniciativa. 
 
Durante o mês de fevereiro, numa articulação entre a disciplina de Ciências naturais e a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento, os alunos participaram  na  atividade do Eco-Escolas do Dia dos namorados: "Declara-te ao Planeta",  com 
o trabalho: “A Terra – quem ama cuida”. (9ªC) . 
 
Participação na atividade Quadros Cénicos Medievais com a Tenda Boticárias com licores de plantas, sabonetes artesanais e 

chás de ervas variadas. (9ºC) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ao longo do ano. 
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Num inquérito realizado aos professores que lecionaram a disciplina de Cidadania e desenvolvimento do 3º ciclo foram colhidos dados e sugestões cujos aspetos essenciais destacamos 

abaixo: 

1. Aspetos destacados pela positiva no trabalho relacionado com a estratégia de 
Cidadania e desenvolvimento do Agrupamento. 

2. Aspetos destacados pela negativa no trabalho relacionado com a estratégia de 
Cidadania e desenvolvimento do Agrupamento. 

3.Tipo de atividades que foram realizadas no âmbito da estratégia de Cidadania e 

desenvolvimento. 

 

Os dados recolhidos neste inquérito permitem afirmar que foi no 3º ciclo que se verificou 

maires dificuldades de articular o trabalho em conselho de turma, tendo vários 

professores de Cidadania e Desenvolvimento declarado que sentiram uma difícil 

colaboração das outras disciplinas. 

Foi também neste ciclo de ensino que dois docentes referiram não gostar de lecionar a 

disciplina alegando um deles que preferia  trabalhar na  sua área científica e outro tendo 

referido que:  “não concordo com uma disciplina de cidadania e desenvolvimento. Os 

temas deveriam ser transversais”. 

 

Apesar de terem sido cumpridos, neste ano letivo,  os domínios estabelecidos na estratégia de Cidadania do Agrupamento em todas as turmas do 3º ciclo  foi neste ciclo 

de ensino que os verificaram maires dificuldades de articular o trabalho em conselho de turma, tendo vários professores de Cidadania e Desenvolvimento declarado que 

sentiram uma difícil colaboração das outras disciplinas. 



 

86 
 

 

Trabalho desenvolvido no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento nas turmas do 10º ano do 

11º ano e do 12º ano do Agrupamento. 

 

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

para o 10º ano são: Direitos Humano, Educação ambiental e Desenvolvimento sustentável, 

Media e Literacia Financeira; para o 11º ano são: Interculturalidade, Risco e Instituições e 

participação democrática; para o 12º ano são: Igualdade de Género, saúde, Sexualidade e 

Mundo do trabalho. 

Os professores do 10º ano, 11º ano e 12º ano deram a conhecer o trabalho realizado, no 

âmbito dos domínios inscritos na estratégia   do Agrupamento que reúne um universo de 280 

alunos, sendo 107 alunos no 10º ano, 80 no 11º ano e 93 no 12º ano. 

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

estabelecidas estão sintetizadas no Quadro V. 
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Quadro V – Síntese do trabalho realizado no ano letivo 2020/2021, pelos alunos do ensino secundário, no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 

 
10ºA - 27 alunos 

                                                          

  

 

 
Diretores de turma – Ana Prata 
 
 
Ana Prata             

 

Domínios 
trabalhados 

Atividades realizadas  Disciplinas envolvidas/ 
Parcerias 

Data da 
realização 

Direitos 
Humanos 

Comemoração do 75º aniversário da ONU e 65º da adesão de Portugal à ONU (sala  
dos Retratos). 

• Loja Solidárias - Campanha de Natal. 

• “Maratona de Cartas", da Amnistia Internacional (com a Biblioteca Escolar). 

• CLDS - Cartas aos Avós (4 alunos). 

• Sessões de Filosofia com Crianças e Jovens (2 alunas), a partir do livro “A árvore 
Generosa”, de Shel Silverstein (com a Biblioteca Escolar) * 

 
 
 
 
 
Todas as disciplinas 
 
Eco Escolas 
 
ONU 
 
Biblioteca Escolar 
 
Amnistia Internacional 
 
Gabinete EuroDesk 

 

  

 

1º, 2º e 3º 

períodos 

Educação 
ambiental 

• Participação na comemoração do Dia da Terra (Mural na Biblioteca Escolar). 

• Leitura e exploração do livro “Na Floresta da Preguiça”, de Sophie Strady, e debate  
realizado na disciplina de Filosofia sobre a “Responsabilidade ambiental”  

• Sessões de Filosofia com Crianças e Jovens(2 alunas), a partir do livro “A árvore Generosa”, 
de Shel Silverstein (com a Biblioteca Escolar)* 

 

22 de abril 

Desenvolvimento 
sustentável 

3º período 

Media 
• Maratona de Cartas.  

• Fake News. 

1º, 2º e 3º 

períodos 

Literacia 
financeira e 

Educação para o 
consumo 

 

• Debate sobre propostas relativas ao Orçamento Participativo 
 

 

2º período 

Observações 

Outros domínios trabalhados com a turma/atividades realizadas:  

• Instituições e participação democrática: Parlamento dos Jovens (um aluno).  

•  Sessão sobre “Mobilidade na União Europeia” (Gabinete EuroDesk).  

•  Voluntariado: Sessões de Filosofia com Crianças e Jovens, a partir do livro “A árvore 
Generosa”, de Shel Silverstein (com a Biblioteca Escolar)*.  

• Devido à situação de pandemia, não foi possível organizar a caminhada solidária que estava 
prevista na planificação. Esta iniciativa estava relacionada com todos os domínios previstos 
para o 10.º ano. * Em colaboração com 8 alunos do 10º B 
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10º B - 22 alunos  
(Inicialmente 25) 

 

    
Diretores de turma - Clara Pinto 
 
Clara Pinto Domínios 

trabalhados Atividades realizadas 
Disciplinas 

envolvidas/Parcerias 
Data da 
realização 

Direitos Humanos 

• Comemoração do 75º aniversário da ONU e 65º da adesão de Portugal à ONU (sala  
dos Retratos e Sessão comemorativa). 

• Sessão de "Diálogo Jovem", da CNJ  Loja Solid’Árias - Campanha de Natal (elaboração de cabaz 
solidário e de origamis com mensagens). 

•  “Maratona de Cartas", da Amnistia Internacional (com a Biblioteca Escolar). 

• CLDS - Cartas aos Avós  

• Sessões de Filosofia com Crianças e Jovens a partir do livro “A árvore Generosa”, de Shel 
Silverstein (com a Biblioteca Escolar) * 

 

 
Todas as disciplinas 
 
Eco Escolas 
 
ONU 
 
Biblioteca Escolar 
 
Amnistia 
Internacional 
 
Gabinete EuroDesk 

 

  

 

1º, 2º e 3º 

períodos 

Educação ambiental 

• Participação na comemoração do Dia da Terra (Mural na Biblioteca Escolar). 

• Leitura e exploração do livro “Na Floresta da Preguiça”, de Sophie Strady, e debate  
realizado na disciplina de Filosofia sobre a “Responsabilidade ambiental”. 

• Sessões de Filosofia com Crianças e Jovens a partir do livro “A árvore  
Generosa”, de Shel Silverstein (com a Biblioteca Escolar) *. 

  

22 de abril 

Desenvolvimento 
sustentável 

3º 

período 

Media 
•  Maratona de Cartas. 

•  Pesquisa e análise crítica de notícias, com maior ênfase na disciplina de Geografia A 

1º, 2º e 3º 

períodos 

Literacia financeira e 
Educação para o 

consumo 

• Loja Solid'Árias - Campanha de Natal (elaboração de cabaz solidário) 

• Debate sobre propostas relativas ao Orçamento Participativo. 
Levantamento das semanadas/mensalidades recebidas pelos alunos e dos seus gastos, 
comparação com o orçamento mensal dos pais e paralelo com o Orçamento de Estado, na 
disciplina de Geografia A. 

 

2º 

período 

Observações - Outros domínios trabalhados com a turma/atividades realizadas: 

• Instituições e participação democrática: Parlamento dos Jovens (um aluno); Sessão no portal PORDATA; Sessão sobre “Mobilidade na União Europeia” 

•  Voluntariado: Sessões de Filosofia com Crianças e Jovens, a partir do livro “A árvore Generosa”, de Shel Silverstein (com a Biblioteca Escolar)* 
 
Devido à situação de pandemia, não foi possível organizar a caminhada solidária que estava prevista na planificação. 
Esta iniciativa estava relacionada com todos os domínios previstos para o 10.º ano.  
*Participação de toda a turma na preparação das sessões e de oito alunos na realização das mesmas; em colaboração com duas alunas do 10.º A. 
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10ºC - 27alunos 

 
 Diretores de turma - Gabriela Rodrigues 

Domínios trabalhados Atividades realizadas Disciplinas envolvidas/ 
Parcerias 

Data da 
realização 

Direitos Humanos 

• Comemoração do 75º aniversário da ONU e 65º da adesão de Portugal à ONU (sala  
dos Retratos) – Inglês e História. 

• Loja Solid’Árias - Campanha de Natal. 

• Sessão de “Diálogo Jovem”, da CNJ. 

•  “Maratona de Cartas", da Amnistia Internacional (com a Biblioteca Escolar) – Inglês e 
Filosofia. 

• CLDS - Cartas aos Avós  

• “Jovens 2021” - Projeto da disciplina de MACS - averiguar o nível de conhecimentos dos 
jovens sobre vários temas e recolher a sua opinião sobre os mesmos. Os resultados do projeto 
foram partilhados com a comunidade através da criação de um site - 
https://sites.google.com/escolasdesoure.pt/jovens202 
 

 
 

Todas as disciplinas 
 

Eco Escolas 
 

ONU 
 

Biblioteca Escolar 
 

Amnistia Internacional 
 

Gabinete EuroDesk 
 

1º e 2º períodos 

 

 

 

3º período 

Educação ambiental 
 

• Jovens 2021”- Projeto da disciplina de MACS.  

• “Jovens 2021”- Projeto da disciplina de MACS. 
3º período 

Desenvolvimento 
sustentável 

Media 
• Maratona de cartas. 

• Pesquisa e análise crítica de notícias ao longo do ano – Geografia A- 

 

Literacia financeira e 
Educação para o consumo 

•Conteúdos trabalhados em MACS como complemento ao programa da disciplina. 
 

Observações: Devido à situação de pandemia, não foi possível organizar a caminhada solidária que estava prevista na planificação. Esta iniciativa estava relacionada com os temas 
previstos para o 10º ano 
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1ºD - 31 alunos 

 

Diretora de turma - Lara Silva 

Domínios 
trabalhados 

Atividades realizadas 
Data da 

realização 

Direitos Humanos 
 

• Espanhol:  projeto eTwinning “Colores de Hispanidad” (realização de trabalhos com alunos europeus; competências comunicativas em 
língua espanhola; descoberta de curiosidades sobre a geografia, a gastronomia, as festas, as personalidades, as artes, a sociedade e a 
cultura dos 21 países espalhados pela Europa, África e América). 

 

• Português: "Os Lusíadas"- análise das "Reflexões do Poeta" - reflexões centradas sobre o ser humano e os seus comportamentos. 
(debate sobre a natureza humana / Direitos humanos; elaboração de quadros-síntese e realização escrita sobre o tema); 

 

• Área de Integração: módulo 1 - tema: «Pessoa e cultura» (visualização do filme “Deus das moscas”; compreensão da linha ténue 
entre uma ideia de democracia e a tirania e o respeito pela individualidade e dignidade da vida humana). 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 

3º período 
 
 
 
 

1º e 2º períodos 

 
Educação ambiental 

 

• Serviços de Restaurante-Bar: alunos da área Restaurante/ Bar e docentes - planificação e concretização de uma atividade de 
preparação e elaboração de Mocktails (cocktails sem álcool) utilizando produtos endógenos da Serra do Sicó, disponíveis na horta 
pedagógica da escola, em conjunto com os outros colegas de turma -área de Mecânica. (Atividade desenvolvida no espaço exterior 
junto ao Restaurante Pedagógico com o tema do projeto "Educação ambiental e desenvolvimento sustentável”). 

 
3ºperíodo 

Desenvolvimento 
sustentável 

• Serviços de Restaurante-Bar: regras de higiene e segurança; reciclagem: componente essencial da gestão de resíduos moderna e 
terceiro componente da hierarquia dos resíduos "reduzir, reutilizar e reciclar". 

 
Ao longo do ano 

letivo 

Media 
• Área de Integração: módulo 2 - tema: «cultura global ou globalização das culturas?» - problemática da globalização da informação 

(tópicos trabalhados: as novas tecnologias de informação e comunicação e a globalização; a importância da internet na globalização da 
informação; a internet e a regulação e desigualdades no acesso à informação). 

 

3º período 

Literacia financeira e 
Educação para o 

consumo 

• Economia: módulo 2 - Agentes Económicos e Atividades Económicas - tema 1 - Direitos humanos (abordagem do Consumo: Direitos e 
Deveres dos Consumidores; Direitos das Famílias enquanto agente económico; distinção entre consumismo e consumerismo enquanto 
comportamento ético (art.º 22º, 23º, 24, 25 entre outros). 

• Serviços de Restaurante-Bar: estratégia de consumo mais responsável e sustentável (impactos interiores e exteriors dos nossos 
comportamentos sobre o meio ambiente e as implicações que as nossas escolhas de consumo têm sobre vários aspectos das nossas 
vidas, tanto na vida profissional, como pessoal). 

- 3º período 
 
 

- ao longo 

do ano 

letivo 
Observações - Economia: De forma transversal foram lecionados conteúdos relacionados com os Temas Literacia Financeira e Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, 
através da análise de textos e pesquisas online sobre situações que comprometem o Desenvolvimento Social dos Povos. Serviços de Restaurante-Bar: a atividade proposta 
inicialmente do Projeto de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento foi alterada devido à pandemia covid-19. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_dos_res%C3%ADduos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Redu%C3%A7%C3%A3o_na_fonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reutiliza%C3%A7%C3%A3o
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11ºA - 17 alunos 

 

Diretora de turma -   José Eduardo Mendes 

Domínios 
trabalhados 

Atividades realizadas e disciplinas envolvidas 
Data da 

realização 

Interculturalidade Espanhol / eTwinning “Mi Agenda 2030” 1º, 2º e 3º períodos 

Instituições e 
participação 
democrática 

Matemática/ As Instituições Democráticas Portuguesas 
Apresentação e debate sobre as funções das instituições democráticas portuguesas (a propósito das eleições para o  
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Martinho Árias) 

3º período 

Risco 

Espanhol /Biologia e Geologia / Risco - Tema Proteção Civil - “Saber atuar em situações de emergência”. 

• Abordagem de forma interativa sobre mitos, verdades e fakenews associados a diversos problemas da área da saúde. 
• Compreender as obrigações individuais face a uma situação de emergência; 
• Saber contactar as entidades adequadas à situação (112, Bombeiros, Forças de Segurança, Serviços de Saúde,  
Centro de Informação Antivenenos). 

Biologia e Geologia / Programa Eco-Escolas e Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento de Escolas  
Martinho Árias 

• os alunos dinamizaram um "Peddy Paper" ambiental para duas turmas do 8ºano. 
Filosofia / Risco – Tema Riscos Mistos – Subtema B (Acidente de Poluição) 

• visionamento, reflexão e análise individuais/conjuntas do documentário "Lixo extraordinário", explorando os 
domínios direitos humanos, desenvolvimento sustentável e risco. 

3º período 
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11ºB - 25 alunos 

 

Diretora de turma -   Isabel Janeiro 

Domínios 
trabalhados 

Atividades realizadas e disciplinas envolvidas 
Data da 

realização 

Interculturalidade Participação, dos alunos de Espanhol, no Projetos eTwinning intitulado “Mi Agenda 2030” que obteve o Selo Nacional e Selo 
Europeu de Qualidade. 

 
 

2º Período 

Instituições e 

participação 

democrática 

Programa Eurodesk – duas sessões uma interativa sobre Diálogo Jovem, e outra sobre Voluntariado e Mobilidade na EU, no âmbito 

da disciplina de Geografia A. 

Observações: Participação no projeto CLDS 4G – Toca a Mexer, escrita e envio de Cartas de Ânimo, no âmbito da disciplina de 
Português. 

Sessões de Filosofia, organizadas por alguns alunos, em regime de voluntariado e destinadas a alunos do 1º CEB. 

De dezembro e 

maio. 

 

2º Período 

Risco 

Participação na atividade “Árvores Extraordinárias”, em que os alunos tiveram que selecionar, na sua área geográfica, uma árvore que 
considerassem extraordinária e explicar porquê. 

 

 

3º Período 

Observações: Situação de pandemia que vivemos este ano letivo e o facto de ser um ano de exames nacionais, inviabilizou a concretização de mais atividades dentro dos domínios 
para este ano. 
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11ºC - 18 alunos 

 

Diretora de turma -   Filipe Galego 

Domínios 
trabalhados 

Atividades realizadas e disciplinas envolvidas 
Data da 

realização 

Interculturalidade 

 

• Sessão interativa - Sessão promovida pelo CNJ - Diálogo Jovem da União Europeia, cujo tema é “Europa e a juventude, a 
juventude e Europa: espaço para democracia e participação” - História, Geografia, MACS – Balanço muito positivo. Alunos muito 
envolvidos na atividade 

• Projeto eTwinning “Mi Agenda 2030”:  Aplicação de conhecimentos básicos de comunicação em língua espanhola relacionados 
com o tema, e desenvolvimento de competências específicas relativas ao domínio da escrita e da oralidade - Espanhol 

 
1º Período – 16 de 

dezembro 
 

Ao longo de todo o 

ano letivo 

 
Instituições e 
participação 
democrática 

 

• Sessão promovida pelo CNJ - Diálogo Jovem da União Europeia, cujo tema é “Europa e a juventude, a juventude e Europa: espaço 
para democracia e participação” - História, Geografia, MACS – Balanço muito positivo. Alunos muito envolvidos na atividade. 

 

• Eleições democráticas – Presidenciais Portuguesas vs Presidências Americanas – Debate – MACS – Balanço positivo. Muito 
interessa pela diferença do tipo de eleições. 

 

• Importância do voto / Participação ativa / voluntariado - Sessão interativa sobre Voluntariado e Mobilidade na EU - Geografia A. 
Balanço muito positivo, com os alunos muito interessados e interventivos. 

 

1º período – 16 de 
dezembro 

 
2º período - 19 

janeiro 
 

3º período – 26 
maio 

 

Risco 

• Riscos na adolescência: depressão e anorexia – Debate – Esclarecimento de dúvidas - MACS. Balanço positivo com muito 

interesse pelo tema devido à situação da turma. 

 

• Riscos na adolescência: Gravidez (PEST), depressão, anorexia, vícios, drogas, etc - Visionamento de vídeos e debate sobre estas 

temáticas - Geografia; Filosofia, MACS – Balanço muito positivo. A turma sempre mostrou interesse pelos temas e teve uma 

participação muito ativa nas atividades. 

 
 

2º Período -18 
janeiro 2021 

 

2º período e 3º 

período 

  



 

94 
 

 
2ºD - 20 alunos 

 

Diretora de turma -  Florbela Santos 

Domínios 
trabalhados 

Atividades realizadas e disciplinas envolvidas 
Data da 

realização 

Interculturalidade 

 

Português. Comparação entre as eleições do Presidente da República Portuguesa e o Presidente dos EUA. 

Elaboração de um folheto explicativo. 

2º período 

(abril) 

 
Instituições e 
participação 
democrática 

 

Matemática. Eleições legislativas e autárquicas – método de Hondt. 

Elaboração de um powerpoint 

2º período 

(abril) 

Risco 

Não Corro Riscos – Atividades no âmbito do PEST 

Palestra com enfermeira Cristina Cera sobre a importância da higiene pessoal e correta utilização dos EPI durante a pandemia 

1º período 

2º período 
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12ºA - 20 alunos 

 

Diretora de turma - Anabela Figueiredo 

Domínios 
trabalhados 

Atividades realizadas e disciplinas envolvidas 
Data da 

realização 

Igualdade de Género 
 

•  Articulação entre a disciplina de Economia e Ed. Física: “Projeto AMI- jogar pelos direitos humanos" (igualdade de género no 
desporto; trabalho igual - salário igual; valor igual da exploração da imagem dos desportistas). Trabalhos desenvolvidos na 
disciplina de Economia e apresentados na aula de Ed. Física pelos grupos de alunos que os realizaram à turma. 

 

- 3º período 

- 09/06/2021 

 
Saúde 

 

Articulação entre a disciplina de Biologia, a disciplina de Ed. Física e o projeto PEST: - Reprodução Humana e Fertilização 
medicamente assistida. (aulas de Biologia e de Educação Física) 

• Palestra em vídeo conferência sobre Reprodução Humana através do Centro ciência viva - (Drª Bibiana Correia – 
Universidade de Coimbra) 

 

1º período 

Sexualidade 

• Reprodução Humana - apresentação dos conteúdos aos alunos nas aulas de Biologia. 

• Palestra sobre Reprodução Humana orientada pelos alunos com a disciplina de Biologia aos restantes alunos da turma.  

• Articulação entre a disciplina de Biologia e Educação Física – apresentação à turma dos trabalhos de grupo dos alunos sobre 
o tema contraceção e seus métodos. 

- Outubro 

- 2º período 

Mundo do trabalho 

• Semana de orientação escolar e profissional - feira de informação sobre diferentes carreiras profissionais, instituições 
formadoras e entrada no mundo do trabalho articulação entre o SPO e a disciplina de Ed. Física. 

• Debate na aula de Português sobre as condições de trabalho abordando a obra “Memorial do convento” – José Saramago. 

 

- 26 a 30 Abril 

- 3º período 
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12ºB- 27alunos 

 

Diretora de turma -  Margarida Valente  

Domínios 
trabalhados 

Atividades realizadas e disciplinas envolvidas Data da realização 

Igualdade de 

Género 

Português – elaboração e apresentação oral de trabalhos sobre a temática da Igualdade de Género e as relações amorosas em  
“Memorial do Convento”, de José Saramago. Discussão sobre a atualidade do tema. 
Economia - os alunos realizaram trabalhos no âmbito da Unidade Temática 4, “O Desenvolvimento e os Direitos Humanos”, onde  
abordaram o tema da Igualdade de Género 

3º Período 

(maio junho) 

2º período 

Saúde 

Biologia – tema tratado de acordo com os conteúdos programáticos da disciplina, nomeadamente: reprodução humana,  
manipulação da fertilidade, reprodução medicamente assistida, métodos contracetivos 

 Ao longo do ano 

Sexualidade 

Mundo do 

trabalho 

Português – elaboração e apresentação oral de trabalhos sobre a temática do Mundo do trabalho, nomeadamente das 
condições  
de trabalho em “Memorial do Convento”, de José Saramago. Discussão sobre a atualidade do tema. 
Economia –de acordo com os conteúdos programáticos da disciplina 

3º Período 

maio/junho 

 1º período 
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12ºC - 27 alunos Diretor de turma - José Carlos  

Domínios 

trabalhados 
Atividades realizadas e disciplinas envolvidas 

Data da  

realização 

Igualdade de Género 
“Desenvolvimento Humano e Género. Conhecimento, Género e Cidadania no Ensino Secundário.” 
Atividade dinamizada pela disciplina de Economia C. 
  

2.º Período 

Saúde 
“Educação alimentar e atividade física.” Contributo de uma alimentação correta e da atividade física para um estilo de vida saudável. 
Atividade dinamizada pela disciplina de Educação Física. 

  

2.º Período 

Sexualidade 

“Debate sobre o Spot: Cinco razões para não usar preservativo.” Apresentação e manuseamento dos diferentes tipos de contracetivos 
existentes no mercado.  
Atividade dinamizada pela enfermeira do Centro de Saúde de Soure. 

  

1.º Período 

Mundo do trabalho 
“Orientação Escolar e Profissional.” Sessões para a construção do projeto de vida por parte dos alunos. 
Atividades dinamizadas pelos Serviços de Psicologia e Orientação. 

  

1.º e  3.º  Períodos 

Voluntariado 
“Atividades de solidariedade com o aluno Francisco Pereira”. Atividades de recolha de bens para o Francisco Pereira. Atividades 
dinamizadas pelos alunos da turma e pelos docentes do Conselho de Turma. 
  

1.º, 2.º e  3.º  

Períodos 
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3ºD – 19 alunos                                                                                                                                             Diretor de turma – Teresa Reis 

Domínios trabalhados Atividades realizadas e disciplinas envolvidas 
Data da 

realização 

 
 
 

Igualdade de Género 

 

Elaboração de uma campanha publicitária com a produção de logótipos para promover a igualdade de género no mundo 
do trabalho. 

 

 

março de 2021 

 
Saúde 

 

“ Do passado para o presente: análise comparativa entre pandemias: Peste Negra vs Novo corona vírus”- Área de Integração e 
Espanhol 
 
“ A pandemia do novo coronavírus e as fakenews: desmitificando mitos” 
 

 

 

1º e 2º período 

Sexualidade 

Programa PEST: 
“ Apresentação e manuseamento dos diferentes tipos de contracetivos existentes no mercado. Spot: “Cinco razões para não usar 
preservativo” Sessão/debate com a enfermeira do Centro de Saúde. 
 

 

 

1º período 

Mundo do trabalho 

“ O trabalho em Portugal: análise de dados estatísticos sobre o emprego”, “ O desemprego e a precariedade”. 
Elaboração de um anúncio de emprego, de uma carta de apresentação e de um curriculum vitae nas disciplinas de Inglês e Espanhol. 
Webinar: locais de trabalho seguro- Aliviar a carga (Ergonomia) 

 

 

 

1º e 2º período 
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Da análise dos dados colhidos verifica-se que todos os domínios, estabelecidos para o 10º ano, 11º ano 

e 12º ano na estratégia de Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento, foram cumpridos. 

 

 

 

Implementação da estratégia no Agrupamento – articulação de trabalho 

 

Como Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento (CECD) trabalhei 

em articulação com a equipa de Cidadania e Desenvolvimento, composta pelos professores Joaquina Cruz, 

José Carlos Mairos e Margarida Carrington;  estabeleci contactos com  diferentes professores diretamente 

envolvidos na implementação da estratégia, a saber, Coordenadora do Departamento Curricular do Pré - 

escolar,  Coordenadora do Departamento Curricular do  1º ciclo, Coordenadora do 3º ciclo e do Ensino 

Secundário, professores que lecionam a disciplina de cidadania e Desenvolvimento  nos 2º e 3º ciclos,   e 

Diretores de Turma do Ensino Secundário para se definirem estratégias, fazerem balanços do trabalho 

desenvolvido e procederem a adaptações e adequações sempre que se tornou necessário. 

A equipa da estratégia de Cidadania e desenvolvimento reuniu várias vezes, ao longo do ano, para 

articulação e coordenação do trabalho Uma síntese das reuniões realizadas pode observar-se no Quadro VI. 

Com o apoio técnico do professor Vítor Nunes, do grupo de código 550 (Informática) foram elaborados 

os passaportes relativos a Cidadania e Desenvolvimento para o 3º, 9º e 12º anos e fez-se a reformulação da 

grelha de operacionalização dos critérios de avaliação, que, também, sofreram alterações em consequência 

do projeto MAIA.  
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Quadro VI - Reuniões realizadas no âmbito da estratégia de Cidadania e Desenvolvimento 

Data da 
reunião 

Assuntos tratados Professores envolvidos 

 
 

 
Durante o mês de 

setembro 
 

 

 

• Preparação das atividades a desenvolver no ano letivo 2020/21 

 
Professores do 1º Ciclo e Coordenadora da Estratégia para a 

Cidadania e Desenvolvimento 
 

 
 

• Preparação das atividades a desenvolver no ano letivo 2019/20 
 

 
Professores da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento dos 5º, 6º, 

7º e 8ºe 9º  anos 
Diretores de turma dos 10º e 11ºe 12º anos 

 Coordenadora da Estratégia para a Cidadania e Desenvolvimento 
 

 
Durante os meses de 

novembro e 
dezembro 

 

• Realizaram-se várias reuniões de trabalho para preparar as 
comemorações Conhecer, respeitar e celebrar os Direitos Humanos: 
65º Aniversário da Adesão de Portugal à ONU que tiveram lugar no 
dia14 de dezembro. Para assinalar esta data, realizou-se, no 
Agrupamento de Escolas Martinho Áries, uma sessão pública 
coordenada pelos alunos do Agrupamento, com a participação de Sua 
Excelência o Secretário Estado Adjunto e da Educação, João Costa, e de 
Sua Excelência a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação, Teresa Ribeiro. 

 
Professora Margarida Carrington 
Professora Ana Paula Henriques 

(Coordenadora da Estratégia para a Cidadania e Desenvolvimento) 
 

 
26/10//2020(a)  • Articulação de trabalho a realizar, no âmbito de  Cidadania e 

Desenvolvimento, nas turmas do ensino Secundário 

 
Professora Clara Luís ( Coordenadora do Ensino Secundário) 

Professora Ana Paula Henriques 
 

30/10//2020(a) • Grelhas de planificação. 

• Formas de trabalhar os diferentes domínios. 

• Articulação com outras disciplinas. 

Professora Ana Paula Henriques 
Professora Cristina Simões 

 

 
 

6/11//2020(a) 

• Planificar e articular o trabalho a desenvolver. 

• Reformulação de documentos de planificação. 

• Discussão da forma dos alunos avaliarem as atividades 
realizadas. 

 

  
Ana Paula Henriques 

Cristina Simões 
  
  

  



 

101 
 

Data da 
reunião 

Assuntos tratados Professores envolvidos 

 
 

2/11//2020(a) 
• Planificar e articular o trabalho a desenvolver 

 
Equipa da Estratégia de cidadania e desenvolvimento: 

Ana Paula Henriques 
Cristina Simões 
Joaquina Cruz 

José Carlos Mairos 
  

 9/11/2020a) • Articulação de trabalho com a Biblioteca Escolar. 

 
Professora Maria José Malo (Representante do projeto BE/CRE) 

Professora Ana Paula Henriques 
 

18/11/2020(a) • Preparação de trabalho a desenvolver. 

 
 

Professora Ana Paula Henriques 
Professora Margarida Carrington 

 

19/1/2021(a) 
• Coordenação do trabalho da Estratégia de Cidadania e 

desenvolvimento com a Biblioteca Escolar. 

 
Professora Maria José Malo (Representante do projeto BE/CRE) 

Professora Ana Paula Henriques 
 

26/1/2021(a) 
• Articulação de trabalho da Estratégia de Cidadania com a 

Biblioteca Escolar para tratar do Domínio dos Media, no Ensino 
Secundário.  

 
Professora Maria José Malo (Representante do projeto BE/CRE) 

Professora Ana Paula Henriques 
 

29/1/2021(a) 

 

• Preparação de atividades no âmbito da Estratégia de Cidadania 
e desenvolvimento. 

 

 
Professora Margarida Carrington 
Professora Ana Paula Henriques 

 
3/2/2021(a) 

 

• Discussão do trabalho a realizar na disciplina de Cidadania e 
desenvolvimento, do 9º ano. 

. 

 
Professora Ana Paula Henriques 

Professor Rui Santos 
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Data da 
reunião 

Assuntos tratados Professores envolvidos 

5/2/2021(a) 
 

• Planeamento de trabalho 
 

Professora Ana Paula Henriques 
Professora Alexandra Duarte 

 

17/2/2021(a) 

 

• Partilha de materiais da Biblioteca Escolar com os professores de 
Cidadania e desenvolvimento. 

 

 
Professora Maria José Malo (Representante do projeto BE/CRE) 

Professora Ana Paula Henriques 

 

5/4/2021(a) 
• Planeamento do Fórum “Dancemos no mundo”, no âmbito do 

domínio da Interculturalidade. 

Professora Maria José Malo (Representante do projeto BE/CRE) 
Professora Ana Paula Henriques 

Professor José Carlos Mairos 

 

15/6/2021(a) 
• Continuação do balanço do trabalho realizado no 1º ciclo, no 

âmbito dos diferentes domínios de Cidadania e Desenvolvimento. 

 
Ana Paula Henriques 

Joaquina Cruz 

 

26/6/2021(a) 

• Continuação do balanço do trabalho realizado no 1º ciclo, no 
âmbito dos diferentes domínios de Cidadania e Desenvolvimento. 

• Discussão sobre a forma como se vão registar as atividades com 
ou sem recurso ao passaporte. 

 
Ana Paula Henriques 

Joaquina Cruz 

 

1/7/2021(a) 

• Reunião com a Coordenado do 1º Ciclo, professora Joaquina Cruz, 
com o objetivo de: 

• solicitar materiais relativos aos trabalhos realizados pelos 
alunos do 1º ciclo, para colocar na página de Cidadania e 
Desenvolvimento; 

• inquérito aos professores do 1º ciclo. 

 
 

Ana Paula Henriques 
Joaquina Cruz 

 
(a) – Reuniões registadas no Prof@rias. 
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Dificuldades apontadas pelos educadores de infância e professores na 

implementação da estratégia de Cidadania e Desenvolvimento e sugestões de 

melhoria 

 

Os educadores de infância e 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 apontadas 

(Aspetos salientados pelas educadoras 

de infância.) 

Sugestões de 

melhoria 

A
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• As maiores dificuldades na aplicação da 

estratégia de Cidadania e Desenvolvimento 

prendem-se com o “confronto” entre o JI onde 

as crianças aprendem regras de convivência, de 

respeito pelo outro, com algumas realidades 

familiares onde esses comportamentos não são 

estimulados. No entanto, as crianças parecem 

distinguir as diferenças existentes entre o meio 

escolar e o familiar, sendo, muitas vezes, um 

veículo de transmissão para os familiares, de 

comportamentos adequados. 

 

• Os recursos informáticos existentes no 

jardim de infância de Soure não se encontram 

nas melhores condições, estando 

frequentemente avariados, dificultando o uso 

dos mesmos pelos discentes. 

 

• Dada a situação pandémica que levou ao 

encerramento das escolas durante quase todo 

o 2º período, as atividades que estavam 

planeadas para este período sofreram 

alterações, não tendo havido posteriormente, 

o tempo desejável para a exploração de 

algumas dessas atividades. 

 

 

Ações de formação 

para as famílias, no 

sentido de as sensibilizar 

para a importância de 

estimular as crianças 

para as boas regras de 

convivência e respeito 

pelo outro, permitindo, 

desta forma, 

continuidade com o 

trabalho efetuado nos 

Jardins de Infância. 

 

Equipar os Jardins de 

Infância com material 

informático em boas 

condições e  com maior 

diversidade. 
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Dificuldades apontadas 

(Aspetos salientados pelos professores do 1º ciclo.) 

 

• “A pandemia dificultou a abordagem de algumas temáticas por não ser possível 

a vinda de colaboradores à escola”,- por ex: ações de formação da Escola Segura 

e do Centro de Saúde” 

• “1.º e o 3.º anos que são aqueles em que mais conteúdos novos se ministram o 

que obviamente torna muito difícil a gestão de tantos domínios/projetos”. 

• “Falta de tempo para a realização das tarefas”. 

• “Ensino à distância e limitações devido ao Covid-19”. 

• Foram, ainda, apontadas como dificuldades a seleção de atividades adequadas 

para os domínios escolhidos. 

 

Dificuldades apontadas 

(Aspetos salientados pelos professores do 2º ciclo.) 

 

• Tempo letivo insuficiente para abordar os diferentes domínios. 

• Material informático obsoleto e as dificuldades com a internet. 

 

Dificuldades apontadas 

Aspetos a salientar no 3º ciclo 

Dificuldades apontadas 

 

Sugestões de melhoria 

 

• Foi no 3º ciclo que se verificou 

maiores dificuldades de articular o 

trabalho em conselho de turma, 

tendo vários professores de 

Cidadania e Desenvolvimento 

declarado que sentiram uma difícil 

colaboração dos professores que 

lecionam outras disciplinas. 

 

 

 

• Foi, também, neste ciclo de ensino 

que dois docentes referiram não 

gostar de lecionar a disciplina. 

 

Apesar de já se fazer articulação de 

trabalho com a Coordenadora do 3º ciclo, 

sugere-se um maior investimento nesta 

área, pedindo uma maior colaboração 

aos Diretores de turma na motivação  dos 

colegas.  

Sugere-se, também, que a articulação de 

trabalho das outras disciplinas com a 

disciplina de Cidadania e 

desenvolvimento seja, algumas vezes, um 

ponto da ordem de trabalhos dos 

Conselhos de turma. 

Sempre que possível, o professor da 

disciplina de Cidadania e 

desenvolvimento devia ter um perfil que 

lhe permitisse uma visão holística do 

ensino. 
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Dificuldades sentidas no Ensino Secundário 

 

• O facto de não haver um espaço próprio nem tempo marcado no horário 

dos alunos e do professor para trabalhar a cidadania. Em consequência 

disso, o trabalho é feito apenas em algumas aulas, o que provoca atrasos 

na lecionação de conteúdos. 

 

• A não existência de horas dedicadas exclusivamente à área de Cidadania 

e Desenvolvimento obriga a que o Diretor de turma gaste mais tempo das 

aulas que leciona com a implementação da Estratégia de Cidadania e 

Desenvolvimento. 

 

 

Breves Conclusões 

Relativamente à estratégia de Cidadania e desenvolvimento, nos jardins de Infância é 

referido pela Coordenadora do Pré-escolar que a implementação da estratégia de cidadania é 

intrínseca ao da área transversal da formação pessoal e social das Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar. Na maioria das vezes a docente age de forma  muito natural na 

dinâmica funcional do contexto educativo da aprendizagem, integrada na construção do 

currículo do grupo em função das necessidades e interesses.  A cultura e a vivência 

democrática são aplicadas em ação, diariamente, com a distribuição de tarefas com 

responsabilidades entre todos os elementos do grupo de forma rotativa. São analisadas 

semanalmente as atitudes e comportamentos e tomadas decisões em reunião do conselho de 

cooperação da turma. A participação ativa nesta pequena comunidade de aprendizagem é 

vivida e construída diariamente em contexto significativo para estas alunos.  É através do 

modelo pedagógico com base socioconstrutivista que a cidadania se constrói. A organização 

intencional do ambiente educativo permite que os alunos possam escolher, fazer e aprender 

com responsabilidade individual e social através do debate e da negociação contribuindo para 

a tomada de consciência e aceitação de perspetivas e valores diferentes. Assim, as atividades 

referidas para cada domínio, na sua generalidade, não estão integradas em projetos 

específicos, mas fazem parte do currículo a construir no grupo de acordo com as necessidades 

e interesses dos alunos. 

No 1º ciclo, nos anos em que funcionou a disciplina de Cidadania e desenvolvimento, a 

saber, 1º, 2º e 3º anos todos os domínios foram tratados nas diferentes escolas do 

Agrupamento. 



 

106 
 

No final do ano foi realizado um inquérito, a que responderam cerca de 78% de professores 

que lecionaram Cidadania e Desenvolvimento no 1º ciclo, que permitiu recolher dados 

relativamente ao  trabalho realizado: 

- As atividades realizadas foram muito variadas, compreendendo análise crítica de 

informação, dramatizações, ações/palestras, realização de campanhas e elaboração de 

materiais muito diversos. 

- 81% dos professores, dos professores que responderam ao inquérito, declararam ter 

articulado o trabalho inerente à estratégia de cidadania e desenvolvimento com algum projeto 

já existente na escola. 

- cerca de 62% dos professores referiram ter articulado o trabalho inerente, a alguns 

domínios/temas, com algum projeto   exterior à escola. 

- cerca de 38% dos professores referiram ter envolvido os alunos na escolha dos temas a 

tratar e cerca de 62% referiu ter ouvido os alunos no desenvolvimento dos projetos. 

- todos os inquiridos assinalaram ter gostado de trabalhar, com os seus alunos, os diferentes 

domínios de Cidadania e desenvolvimento. 

- os aspetos mais destacados pela positiva foram a boa adesão dos alunos, a boa 

coordenação do trabalho e a boa articulado em equipa. 

- como aspetos menos positivos foram essencialmente destacados os constrangimentos 

originados pela pandemia que dificultaram a abordagem de algumas temáticas, por não ter 

sido  possível a vinda de colaboradores à escola  e  as limitações do e@d.  Foi, ainda, referido 

com aspeto limitante a falta de tempo para a realização das diferentes tarefas.    

No 2º ciclo, foram cumpridos todos os domínios estabelecidos na estratégia de Cidadania 

e Desenvolvimento, do Agrupamento, quer no 5º ano quer no 6º ano. 

Foi realizado um inquérito, aos professores responsáveis pela disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, no 2º ciclo, através de um formulário da Google, havendo a salientar os 

seguintes aspetos:  

- 100% dos inquiridos destacaram pela positiva no desenvolvimento da estratégia de 

Cidadania e Desenvolvimento os seguintes aspetos:  

- trabalho bem articulado em equipa; 

- boa articulação  em Conselho de turma, registando-se a colaboração de várias  disciplinas 

no desenvolvimento da estratégia de Cidadania e desenvolvimento;  

- boa adesão dos alunos. 

- Como aspetos negativos foram destacadas a dificuldades de rede de internet e a falta de 

computadores disponíveis para os alunos;  

- tempo letivo insuficiente para abordar os diferentes domínios. 
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- Relativamente à implementação da estratégia e à definição de trabalho a desenvolver: 

85,7% dos professores, do 2º ciclo, referiram que: os alunos têm sido envolvidos na escolha 

dos temas a tratar. 

- Quanto à articulação do tratamento de domínios de cidadania com outros projetos: 85,7% 

dos professores inquiridos referiram ter feito articulação de trabalho com outros projetos 

existentes na escola e com projetos de entidades exteriores à escola. 

- Todos os professores inquiridos referiram ter gostado de lecionar a disciplina de Cidadania 

e desenvolvimento.  

Apesar de terem sido cumpridos todos os domínios estabelecidos na estratégia de 

Cidadania do Agrupamento em todas as turmas dos 7º, 8º e 9º anos, é no 3º ciclo que se 

verificaram maiores dificuldades de articular o trabalho em conselho de turma, tendo vários 

professores de Cidadania e Desenvolvimento declarado que sentiram uma difícil colaboração 

dos professores de outras disciplinas. 

Pelo inquérito realizado, no final do ano, aos professores que lecionaram a disciplina de 

Cidadania e desenvolvimento no 3º ciclo verifica-se que foram realizadas  uma grande 

variedade de atividades, tendo-se notado uma  boa adesão dos alunos e uma boa coordenação 

do trabalho.  

Foi, também, neste ciclo de ensino que dois docentes referiram não gostar de lecionar a 

disciplina alegando um deles que preferia trabalhar na sua área científica. 

À semelhança do que sucedeu nos outros ciclos de ensino, também no ensino secundário 

todos os domínios, estabelecidos na estratégia de Cidadania e Desenvolvimento, foram 

abordados, embora, algumas das atividades tivessem que ser alteradas ou não realizadas 

devido à situação de pandemia.  

Neste ciclo de ensino, há quem seja de opinião que devia passar a existir um tempo letivo 

semanal ou quinzenal ou mensal para o desenvolvimento da componente de Cidadania e 

Desenvolvimento, da turma. 

 

Em síntese podemos afirmar que a introdução de uma professora do 1º ciclo e de 

uma professora do 2º ciclo, no ano letivo 2019/20, na equipa da Estratégia de Cidadania e 

Desenvolvimento tem-se vindo a revelar profícua. Estas professoras têm feito um excelente 

trabalho e a articulação entre os diferentes ciclos de ensino e a equipa de Cidadania e 

desenvolvimento tornou-se muito mais eficaz.   

Para o sucesso do trabalho a realizar nesta área não parece negligenciável o perfil do 

professor de Cidadania e desenvolvimento que deve ser alguém com uma perspetiva 

holística do ensino e com facilidade de trabalhar em equipa. 
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No 3º ciclo e ensino secundário há, também, alguns aspetos a melhorar, como uma 

planificação mais atempada das tarefas a efetuar e um trabalho de conjunto mais 

conseguido. Há turmas em que o trabalho em equipa já foi uma realidade, no entanto, outras 

há  em que se nota uma falta de comprometimento do conselho de turma para com a 

disciplina e os projetos a desenvolver. 

No próximo ano, a disciplina/área de Cidadania e Desenvolvimento estará 

implementada em todos os anos letivos, pelo que faz sentido promover a revisão do 

documento da estratégia do Agrupamento. Neste contexto será adequado, entre outros 

aspetos discutir as vantagens e desvantagens e, naturalmente, a possibilidade, de no ensino 

secundário, a oferta de Cidadania e Desenvolvimento funcionar como disciplina autónoma.(1) 

Parece também fundamental estabelecer atempadamente (até ao limite máximo de final do 

mês de outubro) a definição de planificações de trabalho  a desenvolver, que não 

negligenciem os domínios que decorrem da legislação e que se encontrem  inscritos na 

estratégia do Agrupamento.  

Como os domínios estabelecidos na estratégia de ECD são de abordagem obrigatória 

é necessário, por parte dos professores, um melhor conhecimento dos referenciais 

publicados pela tutela.  

À semelhança do ano letivo anterior este foi mais outro ano que nos colocou perante 

desafios de uma realidade nunca imaginada. Apesar dos constrangimentos, o trabalho de 

alunos, encarregados de educação, Direção, equipa de Cidadania e Desenvolvimento, 

professores e demais profissionais do Agrupamento permitiram desenvolver um trabalho 

muito positivo. 

No momento em que me encontro a cessar funções neste Agrupamento gostaria de 

agradecer o empenho e colaboração  de todos os professores que ao longo dos últimos  très 

anos tornaram possível a implementação no terreno da estratégia de cidadania e 

desenvolvimento no Agrupamento Martinho Árias. Finalmente agradecer à Senhora Diretora  

999 a confiança e o apoio que sempre senti. 

 

 

Soure, julho de 2021 

_________________________________________ 

( Ana Paula Rodrigues dos Santos Henriques ) 
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