
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 

No âmbito do domínio da Igualdade de Género, inserida na estratégia de Cidadania e Desenvolvimento 

os alunos do 8º ano foram convidados a refletir sobre a forma 

como a sociedade encara, consoante os diferentes géneros, as 

lideranças, a empregabilidade, as remunerações auferidas, a 

partilha de tarefas domésticas e de responsabilidades 

familiares.  Numa articulação de entre as disciplinas de 

Cidadania e Desenvolvimento, Educação Visual e Português, 

os alunos desenvolveram um trabalho que envolveu a 

resposta a um inquérito e o tratamento dos dados obtidos; 

visionaram  filmes sobre a forma como a sociedade encara o papel do homem e da mulher na família e no 

trabalho, seguindo-se  a discussão e elaboração  de textos. Foram ainda, feitos pelos alunos, desenhos 

alusivos à problemática em questão. Após estas tarefas, e com base nos materiais produzidos, realizou-se no 

dia 17 de dezembro, no auditório da Escola do 3ºC/ Secundária Martinho Árias um Fórum sobre a Igualdade 

de Género em Portugal e no Mundo. Com o objetivo de refletir e partilhar conclusões relativas ao tema, cada 

turma do 8º ano fez-se representar por uma equipa de 

quatro alunos que de uma forma empenhada e 

divertida   disputaram várias provas. A primeira prova 

consistiu a apresentação das conclusões tiradas 

durante as sessões em sala de aula; a segunda prova 

compreendeu a argumentação e tomada de posições 

perante diferentes afirmações relativas ao papel 

desempenhado pelos homens e mulheres na 

sociedade e na família; na terceira e última prova, 

perante um problema apresentado, os alunos foram 

desafiados a  criar   slogans  para  uma campanha 

publicitária que  ajudasse a combater aquela situação 

disruptiva. O júri das provas foi composto por alunos, 

assistentes operacionais, professores e um 

representante da associação de pais. O auditório 

esteve completamente preenchido, maioritariamente por alunos, tendo também marcado presença 

professores e encarregados de educação. Os professores moderadores levantaram, também, questões à 

assistência que interagiu com muita vivacidade e 

entusiasmo. No final, a equipa que obteve maior 

votação foi a representante da turma C, do 8º 

ano, com 231 pontos, mas todos os alunos saíram 

vencedores tendo em conta o seu envolvimento e 

desempenho.  

Desta forma, pretendeu-se criar ambientes 

que proporcionem aos alunos aprendizagem 

significativas e que vão ao encontro dos 

princípios, valores e áreas de competências 

preconizados no Perfil dos alunos. 

 


