
ORIENTAÇÕES 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (CD) 

 

INTRODUÇÃO 

Numa época de diversidade social e cultural crescente e de radicalismos 
violentos, os professores têm como missão preparar os alunos para a vida, para serem 
cidadãos democráticos, participativos e humanistas, no sentido de promover a 
tolerância e a não discriminação. 

A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, coloca à escola o desafio 
de assegurar a preparação dos alunos para as múltiplas exigências da sociedade 
contemporânea. 

A complexidade e a acelerada transformação que caracterizam a atualidade 
conduzem, assim, à necessidade do desenvolvimento de competências diversas para 
o exercício da cidadania democrática, requerendo um papel preponderante por parte 
da escola. 

Visando a construção sólida da formação humanística dos alunos, para que 
assumam a sua cidadania garantindo o respeito pelos valores democráticos básicos e 
pelos direitos humanos, tanto a nível individual como social, a educação constitui-se 
como uma ferramenta vital.  

 

 
 

OBJETIVOS GERAIS 

-Desenvolver o gosto pelo trabalho em equipa. 

-Cooperar em tarefas e projetos comuns. 

-Utilizar o conhecimento para participar de forma autónoma e crítica na 
tomada de decisões relacionadas com o efeito das atividades humanas. 

-Desenvolver atitudes de sociabilidade e responsabilidade ambiental. 

 
 

APRENDIZAGENS ESPERADAS 

-Conceção de cidadania ativa; 

-Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências 
para uma Cultura da Democracia); 

-Identificação de domínios essenciais (ex. Interculturalidade, direitos humanos, 
igualdade de género, sustentabilidade, media, saúde) – em toda a escolaridade. 

 
 
 

INTERVENIENTES 

Esta área curricular é discutida, planificada e gerida em Conselho Curricular do 
1º Ano e nos Conselhos de Turma de 5º e 7º ano, sendo a sua operacionalização da 
responsabilidade do professor que a leciona. 

No 1.º ciclo do ensino básico, a CD é uma área de natureza transdisciplinar. 

Nos 2º e 3º ciclos, é uma disciplina autónoma que é lecionada quinzenalmente e 
cuja avaliação resulta do consenso de todos os docentes do conselho de turma. 



METODOLOGIAS DE TRABALHO 

Esta disciplina é por excelência adequada a utilizar metodologias ativas de 
trabalho, nomeadamente a de Trabalho de Projeto. Nesse sentido é uma mais-valia 
para o trabalho interdisciplinar. 

Deve ter-se em conta que a disciplina tem uma reduzida carga horária (15 a 17 
aulas/ano) e uma periodicidade quinzenal, pelo que terá que haver grande 
ponderação na seleção das atividades a desenvolver em cada uma das aulas. 

 
Os domínios a desenvolver na componente de CD organizam-se em três grupos 

com implicações diferenciadas, do seguinte modo:  
 

1.º Grupo - Obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade  
• Direitos Humanos  
• Igualdade de Género  
• Interculturalidade  
• Desenvolvimento Sustentável  
• Educação Ambiental  
• Saúde  
 
2.º Grupo - Trabalhado pelo menos em dois ciclos do ensino básico  
• Sexualidade  
• Media  
• Instituições e participação democrática  
• Literacia financeira e educação para o consumo  
• Segurança rodoviária  
 
3.º Grupo - Com aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade  
• Empreendedorismo  
• Mundo do Trabalho  
• Risco 
• Segurança, Defesa e Paz 
• Bem-estar animal 
• Voluntariado 
• Outras, de acordo com as necessidades de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola 
 

AVALIAÇÃO 

A avaliação desta área curricular caracteriza-se por ser qualitativa no 1ºciclo e 
quantitativa nos 2º e 3º ciclos, assentando numa avaliação formativa que valorize os 
processos de autorregulação. 

Os critérios de avaliação para a componente de Cidadania e Desenvolvimento 
são definidos pelo Conselho de Turma e pela escola, e validados pelo Conselho 
Pedagógico, devendo considerar-se o impacto da participação dos alunos nas 
atividades realizadas na escola e na comunidade, devendo por isso ser proposta e 
efetivamente discutida pelo Conselho de Turma nos momentos de avaliação. 

De acordo com o princípio A que norteia o Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória, este tem uma base humanista “–A escola habilita os jovens 
com saberes e valores para a construção de uma sociedade mais justa, centrada na 
pessoa, na dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a 
preservar.” 

A avaliação deve, por isso, integrar e refletir as competências de natureza 
cognitiva, pessoal, social e emocional. 

Sugere-se uma valorização relevante das atitudes e do empenho nas atividades 
propostas, uma vez que a sua transversalidade assenta nestes aspetos, sendo as 
aprendizagens já valorizadas nas restantes disciplinas do currículo. 



Proposta de distribuição das temáticas a abordar por anos de escolaridade 
 

1ºCICLO 

1º Grupo 
(Obrigatório) 

• Educação Ambiental  
• Saúde  
 

2º Grupo 
(Preferencial) 

• Literacia financeira e educação para o consumo  
• Segurança rodoviária  

 

3º Grupo 
(Opcional) 

• Risco 
• Bem-estar animal 

 

 
 

2ºCICLO 

1º Grupo 
(Obrigatório) 

• Interculturalidade  
• Desenvolvimento Sustentável  
 

2º Grupo 
(Obrigatório) 

• Instituições e participação democrática  
• Literacia financeira e educação para o consumo  
• Segurança rodoviária  
 

3º Grupo 
(Opcional) 

• Segurança, Defesa e Paz 
• Voluntariado 

 

 
 

3ºCICLO 

1º Grupo 
(Obrigatório) 

• Direitos Humanos  
• Igualdade de Género  
• Interculturalidade  
 

2º Grupo 
(Obrigatório) 

• Sexualidade  
• Media  
 

3º Grupo 
(Opcional) 

• Empreendedorismo  
• Mundo do Trabalho  
 

 

NOTA 

Não é obrigatório seguir a ordem ou a proposta de temas, no entanto a 
abordagem de cada um dos temas escolhido deve ter em conta os níveis de 
maturidade, os interesses dos alunos e as suas experiências pessoais. 


