
Escola Secundária Vitorino Nemésio 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Estratégia de Educação para a Cidadania da ESVN  

Ano letivo 2020/21 

Domínios Objetivos 
gerais 

Plano de Ações Recursos Agentes 
dinamizadores 

Público-Alvo Local de 
realização 

Data Avaliação 

Direitos Humanos Promover uma 
cultura de direitos 

humanos e de 

liberdades 
fundamentais, em 

todos os aspetos da 

vida das pessoas, 
contribuindo para 

que as crianças e os 

jovens adquiram os 
conhecimentos, 

capacidades, 

valores e atitudes 
que lhes permitam 

compreender, 

exercer e defender 
os Direitos 

Humanos, 

assumindo o 
respeito por estes 

como 

responsabilidade de 
todas as pessoas, 

em prol de um 

mundo de paz, 
justiça, liberdade e 

democracia 

-Divulgação aos 
Diretores de 
Turma 
-Leitura de 
excertos de 
livros e/ou 
citações de 
escritores, 
filósofos, 
cientistas (entre 
outros) para 
reflexão/debate/ 
chuva de 
ideias,… 

Livros Coordenadora 
da Biblioteca 
Escolar em 
colaboração 
com 
docente(s) 
da(s) 
disciplina(s) de 
cada turma 

8F,  
12A, 12B, 
12C, 12D, 
12E, 12F,  
12G, 12H, 
12I, 12J 

Biblioteca da 
ESVN ou 
Auditório 
ESVN ou sala 
de aula 

1º período -Observação 
direta 
-Reflexão por 
parte de 
alunos e 
professores 
-Relatório do 
PAA 
-Conselho de 
Turma, sob a 
coordenação 
do Diretor de 
Turma 
-Conselho 
Pedagógico 
 

 



Igualdade de 
Género 

Conhecer o 
Conceito Igualdade 

de Género, 

procurando 
promover 

igualmente os 

direitos das 
mulheres e das 

raparigas e a 

igualdade de género 
em vários planos, 

político, 
económico, social e 

cultural, 

contribuindo para a 
eliminação de 

estereótipos. 

-Divulgação aos 
Diretores de 
Turma 
-Leitura de 
excertos de 
livros e/ou 
citações de 
escritores, 
filósofos, 
cientistas, 
cartoons (entre 
outros), para 
reflexão/debate/ 
chuva de 
ideias,… 

Livros  Coordenadora 
da Biblioteca 
Escolar em 
colaboração 
com 
docente(s) 
da(s) 
disciplina(s) de 
cada turma 

8F,  
11A, 11B, 
11C, 11D, 
11E, 11F,  
12G, 12H, 
12I, 12J 

Biblioteca da 
ESVN ou 
Auditório 
ESVN ou sala 
de aula 

1º período 

Interculturalidade Conhecer os 

conceitos de 

identidade e 
pertença, cultura(s), 

pluralismo e 

diversidade 
cultural.  

Procurar 
compreender 

causas e formas de 

discriminação, 
racismo e 

xenofobia para se 

promover o diálogo 
intercultural 

(incluindo inter-

religioso) e o 
fenómeno de 

globalização e a 

sua relação com 
migrações, 

etnicidade e 

inclusão. 

-Divulgação aos 
Diretores de 
Turma 
-Leitura de 
excertos de 
livros e/ou 
citações de 
escritores, 
filósofos, 
cientistas, 
cartoons (entre 
outros), para 
reflexão/debate/ 
chuva de 
ideias,… 

Livros Coordenadora 
da Biblioteca 
Escolar em 
colaboração 
com 
docente(s) 
da(s) 
disciplina(s) de 
cada turma 

8F, 
11A, 11B, 
11C, 11D, 
11E, 11F,  
11G, 11H, 
11I 

Biblioteca da 
ESVN ou 
Auditório 
ESVN ou sala 
de aula 

1º período 



Desenvolvimento 
Sustentável 

Consciencializar 
que a produção de 

energia elétrica 

através de fontes de 
energia não 

renováveis é 

responsável pelo 
aquecimento global 

e produção de 

resíduos poluentes; 
Alertar que para 

diminuir a nossa 
pegada ecológica é 

necessário recorrer 

cada vez mais a 
fontes de energia 

renováveis; 

Informar das 
soluções já 

encontradas e 

implementadas em 
termos de energia 

solar na ilha 

Terceira. 

-Divulgação aos 
Diretores de 
Turma 
-Palestra 
intitulada 
“Energias 
Renováveis ao 
nosso alcance.” 
realizada por 
colaborador da 
empresa local 
Nextenergy 
 

Computador, 
projetor e som 

Eco Escola da 
ESVN 
 

9E, 
10A, 10B, 
10C, 10D, 
10E, 10F, 
10G, 
10H, 10I, 10J 
 

Auditório da 
ESVN 

2º período 

Educação 
Ambiental 

Reconhecer a zona 
do Paul da Praia da 

Vitória como 

habitat de espécies 
ameaçadas da 

fauna e flora local; 

Informar de ações 
levadas a cabo para 

a melhoria do 

Ambiente no 
concelho da Praia 

da Vitória. 

-Divulgação aos 
Diretores de 
Turma 
-Palestra 
intitulada 
“Projeto LIFE” 
realizada por 
colaboradores 
da Câmara 
Municipal da 
Praia da Vitória. 
 

Computador, 
projetor e som 

Eco Escola da 
ESVN 
 

9E, 
10A, 10B, 
10C, 10D, 
10E, 10F, 
10G, 
10H, 10I, 10J 

Auditório da 
ESVN 

2º período 

Saúde Compreender como 
as questões sociais, 

culturais e 

económicas 

-Divulgação aos 
Diretores de 
Turma 

Computador, 
projetor e som 

Equipa da 
Saúde Escolar 
da ESVN 

9E, 
10A, 10B, 
10C, 10D, 

Auditório da 
ESVN 

2º período 



influenciam os 
consumos 

alimentares; 

Identificar a Dieta 
Mediterrânica 

como exemplo das 

diferentes 
influências 

socioculturais 

sobre o consumo 
alimentar;  

Reconhecer a 
alimentação como 

um dos principais 

determinantes da 
saúde; 

Relacionar a 

alimentação com a 
prevenção e 

desenvolvimentos 

das principais 
doenças crónicas 

(diabetes, doença 

cardiovascular e 
oncológica); 

Reconhecer a Dieta 

Mediterrânica 
como exemplo de 

um padrão 

alimentar saudável;  
Reconhecer que as 

escolhas 

alimentares são 
influenciadas por 

determinantes 

psicológicos e 
sensoriais, a nível 

individual e de 

grupo;  
Analisar 

criticamente os 

comportamentos de 
risco na 

alimentação. 

-Palestra 
intitulada 
“Alimentação 
saudável” 
realizada pela 
Equipa do haja 
saúde do Centro 
de Saúde da 
Praia da Vitória 

10E, 10F, 
10G, 
11G, 11H, 
11I 



Instituições e 
Participação 
Democrática 

Conhecer o 
funcionamento da 
Democracia; 
Conhecer os 
direitos e os 
deveres dos 
cidadãos; 
Identificar os 
poderes e as 
funções das várias 
instituições 
democráticas 
(locais, regionais, 
nacionais, 
europeias) 

-Acompanhar o 
processo 
eleitoral, por 
exemplo 
Associação de 
Estudantes 
(campanha 
eleitoral, 
debates, 
contagem de 
votos,…), 
delegado de 
turma e sub 
delegado de 
turma. 
 

Material 
escolar 
Computadores 

Conselhos de 
Turma 

8F, 9E Sala de aula 
Auditório da 
ESVN 

1º período 

Risco Promover o 

conhecimento do 
conceito de Risco 

no âmbito da 

Proteção Civil, e 
desenvolver, desde 

cedo, uma cultura 

de segurança, 
consubstanciada 

em atitudes e 

comportamentos de 
prevenção, de 

minimização e de 

autoproteção 
perante os riscos 

naturais, 

tecnológicos e 
mistos. 

-Divulgação aos 
Diretores de 
Turma 
-Palestra 
realizada pela 
Câmara 
Municipal da 
Praia da Vitória 

Computador, 
projetor e som 

Coordenadora 
da Estratégia 
de Educação 
para a 
Cidadania da 
ESVN 

10H, 10I, 10J Auditório da 
ESVN 

2º período 



Mundo do 
Trabalho 

Conhecer, refletir e 
problematizar 

conceitos 

essenciais 
relacionados com: 

trabalho digno; 

segurança e saúde 
no trabalho; 

trabalho, igualdade 

de oportunidades e 
não discriminação; 

fatores individuais 
e fenómenos de 

grupo numa 

organização; 
transição para o 

mercado de 

trabalho. 

-Trabalho a ser 
realizado na sala 
de aula 

Material 
escolar 

Professor José 
Humberto 
Sousa 

8F, 9E, 
10H, 10I, 10J, 
11G, 11H, 
11I, 12G, 
12H, 12I, 12J  

Sala de aula Durante o 
ano letivo 

-Divulgação aos 
Diretores de 
Turma 
-Palestra 
realizada pela 
Direção Regional 
do Trabalho e da 
Ação Inspetiva 

Computador, 
projetor e som 

Coordenadora 
da Estratégia 
de Educação 
para a 
Cidadania da 
ESVN 

Auditório da 
ESVN 

2º período 

8F, 9E, 
12A, 12B, 
12C, 12D, 
12E, 12F, 
10H, 10I, 10J, 
11G, 11H, 
11I, 12G, 
12H, 12I, 12J 

Segurança, 
Defesa e Paz 

Conhecer, refletir e 

agir em torno de 
questões como a 

segurança, os 

novos riscos, 
perigos e ameaças 

emergentes num 

mundo globalizado, 
interdependente e 

em mutação 

contínua, bem 

como a 

familiarizar-se com 

as condições e 
instrumentos que 

favorecem a 
construção e 

preservação da paz. 

-Trabalho a ser 
realizado na sala 
de aula 

Material 
escolar 

Professor José 
Humberto 
Sousa 

12G, 12H, 
12I, 12J 

Sala de aula Durante o 
ano letivo 

-Divulgação aos 
Diretores de 
Turma 
-Palestra 
realizada pelo 
Regimento de 
Guarnição n. 1 

Computador, 
projetor e som 

Coordenadora 
da Estratégia 
de Educação 
para a 
Cidadania da 
ESVN 

Auditório da 
ESVN 

2º período 

12A, 12B, 
12C, 12D, 
12E, 12F,  
12G, 12H, 
12I, 12J 

 

 


