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11..  IInnttrroodduuççããoo  

Aprendizagens Esperadas em Cidadania e Desenvolvimento 

A proposta apresentada tem em conta os seguintes três princípios: 

 Conceção não abstrata de cidadania; 

 Identificação de domínios essenciais em toda a escolaridade; 

 Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para uma 

Cultura da Democracia). 

Na abordagem da educação para a cidadania propõe-se que se atenda aos três eixos que foram 

recomendados, em 2008, pelo Documento do Fórum Educação para a Cidadania: 

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

 Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo); 

 Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável, 

globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos). 

Os diferentes domínios da Educação para a Cidadania estão organizados em três grupos com 

implicações diferenciadas: o primeiro, obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade 

(porque se trata de áreas transversais e longitudinais), o segundo, pelo menos em dois ciclos do 

ensino básico, o terceiro com aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade. 

11..ºº  GGrruuppoo::  

Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade); 

Igualdade de Género; 

Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa); 

Desenvolvimento Sustentável; 

Educação Ambiental; 

Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação, exercício físico). 

22..ºº  GGrruuppoo::  

Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva); 

Media; 

Instituições e participação democrática. 

Literacia financeira e educação para o consumo; 

Segurança rodoviária; 

Risco. 
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33..ºº  GGrruuppoo::  

Empreendedorismo (na suas vertentes económica e social); 

Mundo do Trabalho; 

Segurança, Defesa e Paz; 

Bem-estar animal; 

Voluntariado. 

Outras (de acordo com as necessidades de educação para a cidadania diagnosticadas pela escola 

e que se enquadre no conceito de EC proposto pelo Grupo). 

Todos os domínios a trabalhar na Cidadania e Desenvolvimento devem ser vistos como 

intercomunicantes, tendo na base uma visão holística da pessoa. 

Relativamente a estas áreas, têm vindo a ser produzidos, por parte da Direção-Geral da Educação, 

http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas, em colaboração com diversas entidades parceiras 

públicas e da sociedade civil, documentos que se podem constituir como referenciais na abordagem 

dos diferentes domínios de cidadania. 

Os referenciais constituem-se como documentos de apoio ao trabalho a desenvolver pelas escolas 

que, no âmbito da sua autonomia, os utilizam e adaptam em função das opções tomadas, 

enquadrando as práticas a desenvolver. 

A abordagem a estes domínios deverá privilegiar o contributo de cada um deles para o 

desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de competências do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, tal como inscrito no esquema concetual abaixo apresentado. 
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22  --  FFoorrmmaass  ddee  ooppeerraacciioonnaalliizzaaççããoo  eemm  CCiiddaaddaanniiaa  ee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  

A abordagem curricular da Educação para a Cidadania faz-se a dois níveis: 

  AAoo  nníívveell  ddee  ccaaddaa  ttuurrmmaa;;  

  AAoo  nníívveell  gglloobbaall  ddaa  eessccoollaa..  

  

33  ––  AAoo  nníívveell  ddee  ccaaddaa  ttuurrmmaa  

33..11  --  EEdduuccaaççããoo  PPrréé--eessccoollaarr  ee  nnoo  11..ºº  cciicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  

Integrada transversalmente no currículo, da responsabilidade do/a docente titular de turma e 

decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências a desenvolver ao 

longo do ano, definidos em sede de Conselho de Docentes, e enquadrado na Estratégia de 

Educação para a Cidadania na Escola (EECE). 

33..22  --  NNoo  22..ºº  ee  33..ºº  cciicclloo  ddoo  eennssiinnoo  bbáássiiccoo  

Disciplina autónoma – Cidadania e Desenvolvimento, sob a responsabilidade de um/a docente 

e decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências a desenvolver ao 

longo do ano, definidos em sede de Conselho de Turma e enquadrados na Estratégica de 

Educação para a Cidadania da Escola. 

A disciplina Cidadania e Desenvolvimento, enquanto disciplina autónoma, constitui-se como 

espaço potenciador da valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de 

Turma, sempre que se verifique a interligação curricular com outras disciplinas, ao nível das 

aprendizagens. 

A disciplina Cidadania e Desenvolvimento pode funcionar numa organização semestral, anual ou 

outra, salvaguardando a possibilidade de a escola poder gerir a sua distribuição ao longo do ano 

com flexibilidade, possibilitando a realização de projetos interdisciplinares. 

Nos cursos de educação e formação de jovens de nível básico e no ensino secundário, a 

componente do currículo Cidadania e Desenvolvimento desenvolve-se com o contributo de todas 

as disciplinas e componentes de formação. 

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento integra as matrizes curriculares do ensino básico e 

secundário de acordo com o Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho, inscrita na área das Ciências 

Sociais e Humanas. 

O processo de ensino, aprendizagem e avaliação nesta disciplina deve integrar e refletir as 

competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e demonstradas 

por cada aluno e aluna através de evidências. 
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A avaliação das aprendizagens na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento está enquadrada 

pelos normativos legais em vigor para cada nível de ensino. 

Os critérios de avaliação a definir pelo Conselho de Turma e pela escola para a disciplina 

Cidadania e Desenvolvimento devem considerar o impacto da participação dos alunos e das 

alunas nas atividades realizadas na escola e na comunidade, constando estas, de acordo com as 

normas definidas, no certificado de conclusão da escolaridade obrigatória. 

Recomenda-se o recurso a metodologias e a instrumentos de avaliação diversificados, 

valorizando as modalidades diagnóstica e formativa, não se limitando a uma avaliação de 

conhecimentos teóricos adquiridos relativamente a cada domínio da Cidadania, mas antes que 

permitam regular as aprendizagens e contextualizá-las face aos objetivos e metas da Estratégia 

de Educação para a Cidadania definida pela escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  ––  AAoo  nníívveell  gglloobbaall  ddaa  eessccoollaa  

A escola no seu todo deve assentar as suas práticas quotidianas em valores e princípios de 

cidadania, de forma a criar um clima aberto e livre para a discussão ativa das decisões que afetam a 

vida de todos os membros da comunidade escolar. 
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A diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na escola deve ser indutora à 

aplicação em experiências reais de participação e de vivência da cidadania, de forma adequada a 

cada nível de educação e ensino. 

Em cada escola a Estratégia da Educação para a Cidadania enforma a cultura escolar que se 

exprime através das atitudes, dos valores, das regras, das práticas quotidianas, dos princípios e 

dos procedimentos adotados tanto ao nível global da escola, como ao nível da sala de aula. O 

sucesso da implementação desta Estratégia está intrinsecamente ligado à cultura de cada escola e 

às oportunidades dadas aos/às alunos/as para se envolverem na tomada de decisões, 

nomeadamente nas que os/as afetam. 

Os projetos desenvolvidos na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e outros projetos realizados 

na escola devem estar articulados com a Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola e ser 

desenvolvidos preferencialmente em parceria com entidades da comunidade, podendo mesmo 

alargar-se a outras escolas (vd. ponto sobre stakeholders), numa perspetiva de trabalho em rede. 

A conceção e o desenvolvimento de projetos assentes nas necessidades, recursos e potencialidades 

da comunidade corporizam situações reais de vivência da cidadania. 

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

competências cognitivas, pessoais, sociais e emocionais, ancoradas no currículo e desenvolvidas 

num ciclo contínuo e em progressão de “reflexão-antecipação-ação”, em que as/os alunas/os 

aprendem através dos desafios da vida real, indo para além da sala de aula e da escola, e tomando 

em consideração as implicações das suas decisões e ações, tanto para o seu futuro individual como 

coletivo. 

A escola, no âmbito da sua autonomia, é responsável pela monitorização e avaliação da sua 

Estratégia de Educação para a Cidadania, definindo a metodologia a aplicar e os indicadores de 

impacto nomeadamente na cultura escolar, na governança escolar, na relação com a 

comunidade. A avaliação da estratégia em cada escola deverá estar articulada com o respetivo 

processo de autoavaliação. 

O Grupo de Trabalho recomendou que o desenvolvimento em cada escola da Estratégia de Educação 

para a Cidadania possa constituir uma das vertentes da sua avaliação externa, produzindo 

conhecimento que potencie a realização de estudos e projetos de investigação dos quais possam 

resultar recomendações ao nível macro do sistema educativo. 
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55  ––  CCoooorrddeennaaççããoo  nnaa  EEssccoollaa::  EEssttrraattééggiiaa  ddee  EEdduuccaaççããoo  ppaarraa  aa  CCiiddaaddaanniiaa  nnaa  EEssccoollaa  ((EEEECCEE))  

Cada escola define a sua EECE que deverá constituir-se como uma das linhas orientadoras 

transversal a todo o Projeto Educativo, identificando e priorizando os domínios de Educação para a 

Cidadania a trabalhar para cada nível de educação e ensino. 

Recomenda-se que a coordenação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola seja 

assegurada por um/a docente membro do Conselho Pedagógico. 

Este/a coordenador/a constitui o ponto focal da escola com a Equipa Nacional de Educação para a 

Cidadania. 

O/A Coordenador/a da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola apresentará um relatório 

anual que deve incluir as necessidades de formação contínua de docentes neste domínio. 

 

66  ––  PPllaattaaffoorrmmaa  NNaacciioonnaall  ddee  eedduuccaaççããoo  ppaarraa  aa  CCiiddaaddaanniiaa  ((PPNNEECC))  

É uma plataforma digital com dupla valência: 

1. Disponibilização de informação e de recursos 

a. De apoio à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC); 

b. De apoio à monitorização e acompanhamento da ENEC. 

2. Partilha de práticas e trabalho em rede 

a. Partilha de práticas de referência de Educação para a Cidadania; 

b. Trabalho em rede entre escolas; 

c. Trabalho em rede entre escolas e stakeholders. 

 

77  ––  CCeennttrrooss  ddee  RReeccuurrssooss  ee  ddee  CCoonnhheecciimmeennttoo  IInntteerrnnooss  àà  EEssccoollaa  

As bibliotecas escolares constituem-se como uma estrutura congregadora de recursos e 

metodologias de trabalho a mobilizar para o desenvolvimento da Estratégia de Educação para a 

Cidadania na Escola, através da articulação com os diversos parceiros da escola e da comunidade. 

 

88  ––  FFoorrmmaaççããoo  ddee  DDoocceenntteess 

O relatório anual da responsabilidade da equipa de coordenação nacional – EqNEC - deve identificar 

as necessidades de formação com base na informação disponibilizada pelas escolas e propor linhas 

orientadoras para a estratégia de formação contínua de docentes, identificando as ações de 

formação prioritárias a oferecer por cada Centro de Formação de Associação de Escolas (CFAE) bem 

como por outras entidades acreditadas para o efeito. 
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Neste contexto afigura-se importante que a formação inicial de docentes, da responsabilidade das 

Instituições do Ensino Superior, passe a incluir a componente de Educação para a Cidadania. 

Na sequência da abordagem “Whole-school approach” da Educação para a Cidadania recomenda-se 

que o pessoal não docente seja contemplado no âmbito do plano de formação em ações específicas 

nesta componente. 

Na fase inicial de implementação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania a formação 

contínua a desenvolver, através dos CFAE, assume prioritariamente caráter teórico-prático, devendo 

ser “centrada na Escola”, nas suas prioridades, necessidades e contextos, em articulação com os 

projetos e as atividades curriculares e extracurriculares da mesma, em articulação com as metas e 

não perdendo de vista a visão global definida pela Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania. Para este efeito os CFAE poderão estabelecer protocolos de colaboração com diferentes 

entidades com vista à viabilização de ofertas formativas em domínios de formação considerados 

prioritários para a implementação da estratégia e para a constituição de uma bolsa de 

formadores/as interna. 

  

99  ––  PPeerrffiill  ddoo//aa  CCoooorrddeennaaddoorr//aa  ddaa  EEssttrraattééggiiaa  ddee  EEdduuccaaççããoo  ppaarraa  aa  CCiiddaaddaanniiaa  ddaa  EEssccoollaa 

 Deve ter experiência de coordenação de equipas e capacidade organizativa; 

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

 Deve possuir competências de utilização de meios tecnológicos e de Plataformas Digitais; 

 Deve conseguir estabelecer e manter relações empáticas com discentes, docentes e pessoal 

não docente, sustentadas em processos de escuta e reconhecimento; 

 Deve ter uma visão intercultural da educação (o reconhecimento das culturas em presença); 

 Deve sentir-se motivado para desempenhar a tarefa, sem imposição superior; 

 Deverá revelar experiência no desenvolvimento de projetos a nível de escola e capacidade de 

organização coletiva. 

 

1100  ––  PPeerrffiill  ddoo//aa  pprrooffeessssoorr//aa  ddaa  ddiisscciipplliinnaa  ddee  CCiiddaaddaanniiaa  ee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo 

 Deve demonstrar saber identificar e ter respeito pelas diferenças culturais de alunos/as e da 

restante comunidade educativa; 

 Deve saber criar situações de aprendizagem para os/as alunos/as desenvolverem pensamento 

crítico, trabalho colaborativo e resolução de problemas; 

 Deve saber potenciar situações de aprendizagem em articulação com a comunidade; 

 Deve ter experiência de coordenação de equipas e capacidade organizativa; 
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 Deve frequentar/ter frequentado ações de formação sobre Educação para a Cidadania; 

 Deve possuir competências de trabalho, nomeadamente, em metodologia de projeto; 

 Deve possuir competências de utilização de meios tecnológicos; 

 Deve conseguir estabelecer e manter relações empáticas com discentes; 

 Deve sentir-se motivado para desempenhar tarefas, sem imposição superior; 

 Ser reconhecido pelo conselho de turma como o/a docente adequada/o à coordenação da EC 

da respetiva turma. 

 

1111  ––  AArrttiiccuullaaççããoo  ccoomm  SSttaakkeehhoollddeerrss  

Importa reforçar o paradigma de parceria, no sentido de torná-lo uma opção sistemática que seja 

integrada e plenamente refletida na cultura das escolas e se concretize na negociação e adoção de 

práticas que incorporem relações horizontais. 

É desejável que as escolas, para o desenvolvimento da sua Estratégia de Educação para a Cidadania, 

estabeleçam parcerias com entidades externas à escola. 

A título de exemplo identificam-se e recomendam-se os seguintes tipos de entidades: 

 Instituições de ensino superior e centros e redes de investigação; 

 Associações juvenis; 

 ONG; 

 Autarquias e seus órgãos; 

 Serviços públicos de âmbito local, regional e nacional; 

 Grupos de cidadãos/ãs organizados/as, tais como grupos de voluntariado; 

 Meios de comunicação social; 

 Empresas do sector público e privado. 

A articulação com as autarquias locais e os municípios, através do Conselho Municipal de Educação e 

do respetivo Plano Estratégico Educativo Municipal, afigura-se como uma prática a privilegiar pelas 

escolas potenciando soluções de complementaridade e convergência capazes de gerar sinergias 

locais e regionais que de forma contextualizada contribuam para o desenvolvimento de experiências 

reais de participação e de vivência da cidadania. 
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1122  --  AAnneexxoo  

 

 

OO  ddooccuummeennttoo  ““CCiiddaaddaanniiaa  ee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  AAEE  DD..  JJooããoo  IIII  ((AAnnoo  LLeettiivvoo  22002211//22002222))””,,  ffooii  

aapprroovvaaddoo  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee  ddooss  pprreesseenntteess  nnaa  rreeuunniiããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  rreeaalliizzaaddaa  aa  1166  ddee  

jjuullhhoo  ddee  22002211  ee  aannaalliissaaddoo  ee  aapprroovvaaddoo  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee  nnaa  rreeuunniiããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  GGeerraall  rreeaalliizzaaddaa  

aa  2222  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211..  

 

 

CCaallddaass  ddaa  RRaaiinnhhaa,,  3300  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211  

 

 

OO  DDiirreettoorr  
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