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TEMAS PARA O SECUNDÁRIO 

 “EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO” 

Ano Letivo: 2018/2019 

 

A partir da publicação do Despacho nº 5908/2017 – Autonomia e Flexibilidade 

Curricular, em regime de experiência pedagógica, que define princípios e 

regras orientadores da conceção, operacionalização e avaliação do currículo 

do ensino básico e secundário, de modo a alcançar o Perfil do Alunos à saída 

da escolaridade obrigatória, em convergência com as aprendizagens 

essenciais, os alunos passaram a contar com uma componente de formação 

de Cidadania e Desenvolvimento (CD), que é desenvolvida com o contributo 

de todas as disciplinas. Deste modo, cada conselho de turma deverá os 

temas a desenvolver ao longo do ano, estabelecendo definições dos 

aspectos abaixo indicados e que deverão constar no PAT. 

1)  Temas a tratar no presente ano lectivo para o 10º ano de escolaridade; 

2)  Aprendizagens esperadas em cada tema; 

3) Contributo das aprendizagens esperadas para o desenvolvimento das 

competências do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatório; 

4)  Métodos de ensino e de aprendizagem e a inclusão de todas as disciplinas 

no projecto; 

5)  Parcerias a estabelecer (associações de cidadãos, Câmara Municipal…) 
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TEMAS 

Os diferentes domínios da Cidadania e Desenvolvimento estão organizados 

 em três grupos com implicações diferenciadas: 

1.º Grupo  3.º Grupo 

Obrigatório para todos os níveis e ciclos 

de escolaridade (porque se trata de 

áreas transversais e longitudinais) 

 Com aplicação opcional em qualquer 

ano de escolaridade 

 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). 

  Empreendedorismo (na suas 

vertentes económica e social); 

 Mundo do Trabalho; 

 Segurança, Defesa e Paz; 

 Bem-estar animal; 

 Voluntariado; 

 Outras (de acordo com as 

necessidades diagnosticadas pela 

escola e que se enquadre no 

conceito de EC proposto pelo 

Grupo). 

 

(Os domínios a desenvolver na componente de CD no ensino secundário organizam-

se em três grupos com implicações diferenciadas, um dos quais (o 2º), trabalhado 

apenas no ensino básico). 

 

A classificação, no final de cada período lectivo, fundamentar-se-á na avaliação 

dos diferentes elementos, com a seguinte ponderação: 

1) Competências pessoais e sociais – 25% 

2) Pensamento crítico e criativo – 25% 

3) Conhecimentos relativos aos temas escolhidos – 25% 

4)Trabalho de projecto – 25% 

NOTA: menção quantitativa: um a vinte. 
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TEMAS PROPOSTOS 
 
  

“EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA” 

“EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO” 

 
1º, 2º e 3º CICLOS 

 
ANO LETIVO: 2018/2019 

 

1º CICLO: 

 

A Educação Rodoviária que assume como um processo de formação ao 

longo da vida que envolve toda a sociedade com a finalidade de promover 

comportamentos cívicos e mudar hábitos sociais de forma a reduzir a 

sinistralidade rodoviária e assim contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida das populações. 

 

A Educação para os Media que pretende incentivar os alunos a utilizar e 

decifrar os meios de comunicação nomeadamente o acesso e utilização 

das tecnologias de informação e comunicação, visando a adopção de 

comportamentos e atitudes adequados a utilização da Internet e das 

redes sociais. 
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2º CICLO: 

 

5º Ano – Educação e Desenvolvimento (ao abrigo do DR nº149/3 de agosto2018) 

 

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

 Educação Ambiental 

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

 

6º Ano 

 

A Educação para o Desenvolvimento que visa a consciencialização e a 

compreensão das causas do desenvolvimento e das desigualdades a nível 

local e mundial, num contexto de interdependência e globalização com a 

finalidade de promover o direito e o dever de todas as pessoas e de todos 

os povos a participarem e contribuírem par um desenvolvimento integral 

e sistentável. 
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3º CICLO: 

 

7º Ano – Educação e Desenvolvimento (ao abrigo do DR nº149/3 de agosto2018) 

 Interculturalidade 

 Literacia Financeira e Educação para o Consumo 

 Desenvolvimento Sustentável 
 

 

8º Ano 

A Educação Ambiental/Desenvolvimento Sustentável, que pretende 

promover um processo de consciencialização ambiental, de promoção de 

valores, de mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente, 

de forma a preparar os alunos para o exercício de uma cidadania 

consciente, dinâmica e informada face às problemáticas ambientais 

atuais. Neste contexto, é importante que os alunos aprendam a utilizar o 

conhecimento para interpretar e avaliar a realidade envolvente, para 

formular e debater argumentos, para sustentar posições e opções, 

capacidades fundamentais para a participação ativa na tomada de 

decisões fundamentadas no mundo atual. 

 

A Educação para o Empreendedorismo, que visa promover a aquisição de 

conhecimentos, capacidades e atitudes que incentivem e proporcionem o 

desenvolvimento de ideias, de iniciativas e de projetos, no sentido de 

criar, inovar ou proceder a mudanças na área de atuação de cada um 

perante os desafios que a sociedade coloca. 

 

  



 

 
 
 
 

6/6 

 

 

9º Ano 

A promoção do Voluntariado, que visa o envolvimento das crianças e dos 

jovens em atividades desta natureza, permitindo, de uma forma ativa e 

tão cedo quanto possível, a compreensão que a defesa de valores 

fundamentais como o da solidariedade, da entreajuda e do trabalho, 

contribui para aumentar a qualidade de vida e para impulsionar o 

desenvolvimento harmonioso da sociedade. A criação de uma cultura 

educacional baseada na defesa destes mesmos valores reforça a 

importância do voluntariado como meio de promoção da coesão social. 

 

A Educação para a Saúde e a Sexualidade, que pretende dotar as crianças 

e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer 

opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar 

físico, social e mental.  

A escola deve providenciar informações rigorosas relacionadas com a 

proteção da saúde e a prevenção do risco, nomeadamente na área da 

sexualidade, da violência, do comportamento alimentar, do consumo de 

substâncias, do sedentarismo e dos acidentes em contexto escolar e 

doméstico. 

 

 

 

________________________________________ 

 


