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1.Introdução.
A cidadania traduz-se numa atitude e num comportamento, num modo de estar em sociedade que tem como
referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social.
Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas
responsáveis, autónomas, solidárias, participativas e humanistas que conhecem e exercem os seus direitos e
deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.
A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, construída numa dinâmica constante com os espaços físico,
social, histórico e cultural, 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.
A escola constitui um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da cidadania e nela se refletem
preocupações transversais à sociedade, que envolvem diferentes dimensões da educação para a cidadania.
Sendo os temas transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer uma abordagem transversal, tanto nas
áreas disciplinares e disciplinas (tendo em consideração a especificidade dos conteúdos a abordar) como em
atividades e projetos, em todo o percurso escolar, de acordo com os princípios definidos no Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho, e com a Estratégia de Educação para a Cidadania. Subjacente a esta conceção educativa,
está uma visão integradora das diversas áreas do saber que atravessa toda a prática educativa e que supõe, para
além de uma dinâmica curricular, também uma vivência de escola, coerente e sistemática, alargada ao contexto
em que esta se insere. Os domínios a trabalhar em Cidadania e Desenvolvimento devem privilegiar o contributo
de cada um para o desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de competência consignados no
documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, aprovado pelo Despacho n.º 6478/2017, de 26
de julho. Este documento constitui-se como um referencial para o desenvolvimento curricular e para o trabalho a
realizar em cada Estabelecimento de Ensino, respondendo aos desafios sociais e económicos do mundo atual,
alinhados com o desenvolvimento de competências do século XXI. No desenvolvimento dos temas dos diversos
domínios, sempre que possível, devem ser estabelecidas parcerias com entidades externas e convidar especialistas
nas diferentes áreas temáticas para as debaterem/partilharem com os alunos.
A abordagem curricular da educação para a cidadania pode assumir formas diversas, consoante as dinâmicas
adotadas pelas escolas no âmbito da sua autonomia, nomeadamente através do desenvolvimento de projetos e
atividades do Plano Anual de Atividades, em parceria com as famílias e entidades que intervêm neste âmbito, no
quadro da relação entre a escola e a comunidade. Deste modo, a educação para a cidadania pode ser desenvolvida
em função das necessidades e problemas específicos da comunidade educativa, constituindo como uma das linhas
orientadoras transversal a todo o Projeto Educativo da ESVN. De resto, a preocupação e a a perspetivação do
desenvolvimento da cidadania estão bem patentes quer na visão, quer na missão do Projeto Educativo da ESVN.
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2.Enquadramento normativo.
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania de setembro de 2017.
Aprendizagens essenciais homologadas pelos Despachos n.º 6944-A/ 2018, de 19 de julho, e n.º 8476A/2018, de 31 de agosto, – estabelecem a base comum de referência para a aprendizagem de todos os
alunos, isto é, o denominador curricular comum.
Curricula dos Ensinos Básico e Secundário.
Decreto-lei n.º 55/2018 de 6 de julho – estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios
orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de forma a garantir as
competências previstas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
Despacho nº 5908/2017, de 5 de julho, é autorizada, em regime de experiência pedagógica, a
implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário, no ano
escolar de 2017/2018.
Despacho 6173/2016, de 10 de maio – É constituído o Grupo de Trabalho de Educação para a Cidadania,
que tem a missão de conceber uma Estratégia de Educação para a Cidadania, a implementar nas escolas
do ensino público, com o objetivo de incluir nas saídas curriculares, em todos os graus de ensino, um
conjunto de competências e conhecimentos em matéria de cidadania
Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória homologada pelo Despacho n.º 6478/2017 de 26 de
julho – estabelece a matriz de princípios, valores e áreas de competências a que deve obedecer o
desenvolvimento do currículo.
Referencial de Educação para o Desenvolvimento – Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Secundário
(2016) – estabelece o referencial de Educação para o Desenvolvimento nos diferentes níveis de ensino.
Relatório nacional sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável – junho
2017
Decreto Legislativo Regional n.º 16/2019/A de 23 de julho que estabelece os Princípios Orientadores da
Organização e da Gestão Curricular da Educação Básica para o Sistema Educativo Regional.
Portaria n.º 59/2019 de 28 de agosto de 2019 que estabelece os princípios e os procedimentos a observar
na avaliação e certificação das aprendizagens e competências a desenvolver pelos alunos dos 1.º, 2.º e
3.º ciclos do ensino básico regular, bem como os seus efeitos.
Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto - procede à regulamentação dos cursos científico-humanísticos, a
que se refere a alínea a) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
Projeto Educativo da Escola Secundária Vitorino Nemésio.
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3.Aprendizagens esperadas
Considerando que a Educação para a Cidadania é uma missão de toda a escola, a Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania propõe que a implementação da componente curricular de Cidadania e
Desenvolvimento siga uma abordagem de Whole School Approach com base nos seguintes objetivos:
•

Decorre de práticas sustentadas no tempo e não de meras intervenções pontuais;

•

Está integrada no currículo, nas atividades letivas e não-letivas, nas práticas diárias da vida escolar e
sua articulação com a comunidade;

•

Assenta em práticas educativas que promovem a inclusão;

•

Apoia-se no desenvolvimento profissional contínuo dos docentes;

•

Envolve alunos em metodologias ativas e oferece oportunidades de desenvolvimento de
competências pessoais e sociais;

•

Está integrada nas políticas e práticas da escola democrática envolvendo toda a comunidade escolar;

•

Promove o bem-estar e a saúde individual e coletiva;

•

Envolve o trabalho em parceria com as famílias e as comunidades;

•

Está alinhada com as especificidades de alunos/as e as prioridades da comunidade educativa;

•

Apoia-se na monitorização e avaliação de forma a garantir efetividade e participação.

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania propõe que as aprendizagens desenvolvidas em Cidadania e
Desenvolvimento (CD) tenham em conta 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 a 3 eixos:
•

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).
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4.Definição de domínios
Em termos de organização da CD, a ENEC propõe a operacionalização de um conjunto de domínios,
organizados em três grupos, que devem ser vistos como intercomunicantes, tendo na base uma visão holística
da pessoa.
1º Grupo
• Direitos Humanos
• Igualdade de Género
• Interculturalidade
• Desenvolvimento Sustentável
• Educação Ambiental
• Saúde

2º Grupo

3º Grupo

• Sexualidade
• Media
• Instituições e participação democrática
• Literacia financeira e educação para o

•
•
•
•

consumo
• Risco

• Voluntariado
• Outras (de acordo com as

• Segurança rodoviária

necessidades identificadas
na escola
Opcional em qualquer ano
ou ciclo

Obrigatório para todos os níveis Obrigatório pelo menos em dois ciclos
e ciclos
Quadro 1| Domínios da Educação para a Cidadania

Empreendedorismo
Mundo do Trabalho
Segurança, Defesa e Paz
Bem-estar animal

Grande parte dos domínios acima referidos têm atualmente produção, por parte da Direção-Geral da Educação,
de documentos que se podem constituir como referenciais na abordagem dos diferentes domínios de cidadania.
Estes referenciais são documentos de apoio ao trabalho a desenvolver nas 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.
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Figura 1| Esquema concetual do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória

Princípios: base humanista, saber, aprendizagem, inclusão, coerência e flexibilidade, adaptabilidade e ousadia,
sustentabilidade e estabilidade.
Valores: responsabilidade e integridade; excelência e exigência; curiosidade, reflexão e inovação; cidadania e
participação; liberdade.
Áreas de competências: Linguagens e Textos; Informação e Comunicação; Pensamento crítico e pensamento
criativo, Raciocínio e Resolução de Problemas; Saber Científico, Técnico e Tecnológico; Relacionamento
Interpessoal; Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; Bem-estar, Saúde e Ambiente; Sensibilidade Estética e
Artística e Consciência e Domínio
Na ESVN, as áreas de competências serão trabalhadas no 3º ciclo e Secundário, como se apresenta na tabela que se
segue.

Áreas de Competências

3º Ciclo

Ensino Secundário

ProFIJ II e IV

Linguagens e Textos

x

x

x

Informação e Comunicação

x

x

x

Raciocínio e Resolução de Problemas

x

x

x

Pensamento Crítico e Pensamento Criativo

x

x

x

Relacionamento Interpessoal

x

x

x

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

x

x

x

Bem-Estar, Saúde e Ambiente

x

x

x

Sensibilidade Estética e Artística

x

x

x

Saber Científico, Técnico e Tecnológico

x

x

x

Consciência e Domínio do Corpo

x

x

x

Tabela 1| Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a desenvolver nos 3º ciclo e Secundário e cursos ProFIJ na ESVN.
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Atendendo que este projeto se encontra em fase de implementação e pode requerer uma análise mais
abrangente, quer a nível dos departamentos e grupos disciplinares e, tanto quanto desejável, da própria
comunidade escolar.
A partir da articulação com a escola que forma os alunos até ao final do 2º ciclo de escolaridade, constatase que apenas está prevista uma única abordagem dos seguintes domínios do segundo grupo: Sexualidade,
Media, Instituições e Participação Democrática e Segurança Rodoviária.
Desta forma, a presente proposta prevê que os domínios a trabalhar em cada ciclo/nível e ano de
escolaridade sejam de acordo com a tabela que se segue:

3.º Ciclo
7º

8º

dois ciclos do ensino básico

Domínios obrigatórios para

Domínios obrigatórios para
todos os ciclos e níveis de
ensino

Direitos Humanos

1º

X

X

2º

10º

11º

X

X

X

Interculturalidade
Desenvolvimento
sustentável

X

X

X

Educação Ambiental

X
X

X

X

X

X

X

X

X

3º

X

X

Sexualidade

2º

X

X

X

X

X

Media
Instituições e Participação
Democrática

X

X

X

X

Risco

Empreendedorismo

1º

X

Saúde

Literacia Financeira e
Educação para o consumo

12º
X

Igualdade de Género

Segurança Rodoviária
Domínios Opcionais

9º

ProFIJ
IV

Ensino
Secundário

PROFIJ II

X

X

X
X

Mundo do Trabalho
Segurança, Defesa e Paz

X

X

X

X

X

X

X
X

Bem-estar animal
Voluntariado
Outros
Tabela 1| Domínios da Educação para a Cidadania a desenvolver em cada ano de escolaridade na ESVN

Nota: Todos os alunos têm que trabalhar cada domínio previsto.
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5.Operacionalização
No 3º ciclo, e de acordo com o DLR 16/2019/A de 23 de julho que define o currículo regional do Ensino básico, a
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento funciona como disciplina autónoma, definido pelo Conselho
Pedagógico com uma unidade de tempo de 45 minutos semanal e da responsabilidade de um docente que integra
o conselho de turma.
Pretende-se, não obstante a sua organização em disciplina autónoma, uma abordagem inter e multidisciplinar ao
nível do conselho de turma numa perspetiva mais abrangente:

Componentes do

Cidadania e Desenvolvimento

Formas de Operacionalização

Disciplina 1

As decisões tomadas para trabalhar

Disciplina 2

CD pode integrar DAC ou outra

as Áreas de Competências do Perfil

Disciplina 3

opção curricular decidida pelo

dos Alunos em cada componente

Disciplina 4

Conselho de Turma interligando

curricular terão um enfoque

Disciplina 5

Áreas de Competências do Perfil dos

particular na Cidadania e

Disciplina 6

Alunos, conhecimentos, práticas,

Desenvolvimento.

currículo

Desafio

...

ações e valores.

Trabalho transversal

Decisões curriculares

(ao longo do ano ou

Fóruns de discussão

noutra organização a

Trabalho com parceiros

decidir pelo CT ou

Participação dos alunos em atividades realizadas na escola e na

CP)

comunidade.
Abordagem abrangente

Nos cursos ProFIJ de nível II e IV e no ensino secundário, a Cidadania e Desenvolvimento funciona como área
transversal no âmbito das diferentes disciplinas, temas e projetos, cuja definição compete ao conselho de turma,
sob coordenação do diretor de turma.
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Componentes de
Formação/Disciplinas/UFCD

Específica / Científica

Trabalho transversal (ao longo do ano )

As decisões tomadas para trabalhar
as Áreas de Competências do Perfil
dos Alunos em cada disciplina terão
um enfoque particular na Cidadania
e Desenvolvimento.
Fóruns de discussão

Decisões curriculares

Geral / Sociocultural

Desafio

Cidadania e Desenvolvimento

Abordagem abrangente

A perspetiva abrangente deve ser feita através do trabalho colaborativo com parceiros internos e externos
à ESVN: docentes e não docentes, alunos, pais e encarregados de educação, agentes da comunidade, entre
outros.
O objetivo da Cidadania e Desenvolvimento na sua operacionalização é trazer a comunidade educativa para a
escola e levar a escola até a comunidade educativa, de forma a consubstanciar aprendizagens mais significativas
e eficazes e articuladas com a realidade.
Nesse sentido, a ESVN deverá promover essa articulação com parceiros internos e externos, entre os quais se
elencam alguns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clubes/Projetos/Estruturas internos

Biblioteca Escolar;
Jornal Escolar;
Clube de Proteção Civil;
Clube Música/Teatro;
Clube das Ciências;
Desporto Escolar;
Assembleias de Escola;
Assembleias de Turma;
Eleição do Delegado e Subdelegado de turma;
Eleição dos órgãos sociais das Associações de
Estudantes;
Bengaleiro - Campanhas de solidariedade;
Programa Eco-Escolas;
Outros…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Projetos/Parceiros externos

Plano Nacional/Regional de Leitura (PNL/PRL);
Escola Embaixadora do Parlamento Europeu;
Parlamento dos Jovens;
Centro de Saúde da Praia da Vitória;
Bombeiros Voluntários;
PSP- Escola Segura;
Câmara Municipal;
Biblioteca Municipais;
Juntas de freguesia;
Delegação da AMI;
Direção Regional de Educação;
Outras Direções Regionais;
Erasmus +;
Orçamento Participativo Regional;
Núcleo de iniciativas de prevenção e combate à
violência doméstica da Santa Casa da
Misericórdia da Praia da Vitória
Centro de Desenvolvimento Infantil e Juvenil da
Praia da Vitória
Outros…
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O desenvolvimento de cada um destes domínios é assegurado ao nível de cada turma na
componente de Cidadania e Desenvolvimento e/ou nas áreas curriculares das restantes disciplinas. É ainda
assegurado de forma transversal em toda a escola através dos clubes, projetos, parceiros e atividades
consagrados no Plano Anual de Atividades, como ilustra a tabela que a seguir se apresenta:

Domínios

Clubes/Projetos/Atividades na ESVN
1º GRUPO

Direitos Humanos

…

Igualdade de Género

…

Interculturalidade

…

Desenvolvimento Sustentável

Horta Pedagógica

Educação Ambiental

Programa Eco-Escolas

Saúde

Atividades Desportivas Escolares
2º GRUPO

Sexualidade

Saúde Escolar

Media

Jornal da Escola
Biblioteca Escolar

Instituições a participação democrática

Parlamento dos Jovens

Literacia Financeira e educação para o consumo

Orçamento Participativo

Risco

Clube da Proteção Civil
Escola de Prevenção Rodoviária
Escola Segura

Segurança Rodoviária
3º GRUPO

Empreendedorismo

Clube de Empreendedorismo

Mundo do trabalho

…

Riscos

Clube de Proteção Civil

Segurança, defesa e paz

…

Bem-estar animal

…

Voluntariado

Projeto Bengaleiro

Outros…

…
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6.

Avaliação

6.1. Critérios de avaliação
O processo de ensino, aprendizagem e avaliação nesta disciplina integra competências de natureza cognitiva,
pessoal, social e emocional, desenvolvidas e demonstradas por cada aluno.

Na avaliação de cada aluno ter-se-á em linha de conta três domínios fundamentais:
•
•
•

Mobilização da informação
Envolvimento nos projetos
Qualidade da participação/interação

Critérios de avaliação
1.1. Revela um conhecimento fundamentado face às temáticas desenvolvidas, a partir de
recursos diversos;
1.2. Articula criticamente conhecimentos disciplinares com os domínios de Cidadania e
Desenvolvimento;
1.3. Mobiliza adequadamente as TIC durante o processo de preparação e apresentação dos
trabalhos.
1.1. Mostra rigor na seleção, recolha e tratamento da informação de acordo com a fiabilidade
das fontes;
Envolvimento nos 1.2. Participa de forma construtiva na conceção, planificação, discussão e concretização dos
projetos
projetos;
1.3. Propõe soluções criativas para a resolução de problemas;
1.4. Contribui ativamente com ações concretas na escola e/ou na comunidade.
1.1. Participa com autonomia e plena responsabilidade nas tarefas/atividades/projetos.
1.2. Revela capacidade comunicativa na discussão de projetos/trabalhos;
Qualidade da
1.3. Cumpre integralmente as regras estabelecidas;
participação/
1.4. Revela frequentemente abertura e adaptação a mudanças respeitando a opinião dos
interação
demais intervenientes;
1.5. Integra-se facilmente no grupo e/ou ajuda outros na integração.
Mobilização de
informação
(Conhecimentos)
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Sendo a metodologia de projeto, a estratégia mais privilegiada para desenvolver as competências com
vista a contribuir para a formação do aluno, sugere-se que a avaliação deste processo atenda os seguintes
descritores:

Metodologia
de Projeto

1. Envolve‐se nas atividades de conceção, implementação e conclusão do projeto
2. Envolve‐se na definição da temática a trabalhar (problemática e questões associadas)
3. Planifica e organiza o trabalho de pesquisa e equipa (estabelece objetivos, traça planos e
projetos autonomamente)
4. Investiga, recorrendo às diferentes fontes
5. Seleciona e organiza informação relevante de acordo com a tarefa/ tema abordado
6. Gere o projeto e toma decisões para resolver problemas
7. Apresenta trabalhos em suportes diversificados com criatividade e originalidade

Na ESVN, o perfil de desempenho em Cidadania e Desenvolvimento é visto através dos seguintes descritores:
Menção *

Muito Bom

Apreciação descritiva do aluno
1. Revela um conhecimento criteriosamente fundamentado face às temáticas
desenvolvidas, a partir de recursos diversos;
2. Articula criticamente conhecimentos disciplinares com os domínios de Cidadania e
Desenvolvimento;
3. Mobiliza adequadamente as TIC durante o processo de preparação e apresentação
dos trabalhos;
4. Mostra rigor na seleção, recolha e tratamento da informação de acordo com a
fiabilidade das fontes;
5. Participa de forma construtiva na conceção, planificação, discussão e concretização
dos projetos;
6. Propõe soluções criativas para a resolução de problemas;
7. Contribui ativamente com ações concretas na escola e/ou na comunidade;
8. Participa com autonomia e plena responsabilidade nas tarefas/atividades/projetos;
9. Revela capacidade comunicativa na discussão de projetos/trabalhos;
10. Cumpre integralmente as regras estabelecidas;
11. Revela frequentemente abertura e adaptação a mudanças respeitando a opinião dos
demais intervenientes;
12. Integra-se facilmente no grupo e/ou ajuda outros na integração.
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Bom

Suficiente

1. Revela conhecimento fundamentado face às temáticas desenvolvidas, a partir de
recursos diversos;
2. Articula conhecimentos disciplinares com os domínios de Cidadania e
Desenvolvimento;
3. Mobiliza adequadamente as TIC durante o processo de preparação e apresentação
dos trabalhos;
4. Mostra capacidade de seleção, recolha e tratamento da informação de acordo com
a fiabilidade das fontes;
5. Envolve-se de forma construtiva em 3 etapas do processo (conceção, planificação,
discussão e concretização dos projetos);
6. Propõe soluções para a resolução de problemas;
7. Contribui regularmente com ações concretas na escola e/ou na comunidade;
8. Participa com autonomia e responsabilidade nas tarefas/atividades/projetos;
9. Revela capacidade comunicativa na discussão de projetos/trabalhos;
10. Cumpre quase sempre as regras estabelecidas;
11. Revela, na maior parte das situações, abertura e adaptação a mudanças respeitando
a opinião dos demais intervenientes;
12. Integra-se facilmente no grupo e/ou ajuda outros na integração.

1. Revela conhecimento face às temáticas desenvolvidas, a partir de recursos diversos.
2. Articula com lacunas conhecimentos disciplinares com os domínios de Cidadania e
Desenvolvimento;
3. Mobiliza com algumas lacunas as TIC durante o processo de preparação e
apresentação dos trabalhos.
4. Seleciona, recolhe e trata a informação, nem sempre com a eficácia pretendida;
5. Envolve-se de forma construtiva em 2 etapas do processo (conceção, planificação,
discussão e concretização dos projetos);
6. Participa na tomada de decisões para a resolução de problemas;
7. Contribui, por vezes, com ações concretas na escola e/ou na comunidade
8. Participa com ajuda e sentido de responsabilidade nas tarefas/atividades/projetos.
9. Revela capacidade comunicativa apenas em alguns contextos de discussão de
projetos/trabalhos;
10.Respeita algumas das regras estabelecidas.
11.Revela pouca abertura e adaptação a mudanças respeitando a opinião dos demais
intervenientes;
12.Integra-se no grupo e/ou ajuda outros na integração.
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Insuficiente

1. Revela lacunas face ao conhecimento sobre as temáticas desenvolvidas.
2. Revela incapacidade para relacionar conhecimentos e domínios;
3. Revela dificuldades na utilização das TIC durante o processo de preparação e
apresentação dos trabalhos.
4. Mostra lacunas na seleção, recolha e tratamento da informação que prejudicam a
eficácia pretendida;
5. Recusa envolver-se na conceção, planificação, discussão e concretização dos projetos;
6. Revela incapacidade em tomar decisões
7. Recusa contribuir com ações concretas na escola e/ou na comunidade
8. Participa apenas com ajuda nas tarefas/atividades/projetos.
9. Revela incapacidade comunicativa na discussão de projetos/trabalhos;
10.Cumpre raramente as regras estabelecidas.
11.Revela incapacidade de abertura e adaptação a mudanças, respeitando a opinião dos
demais intervenientes;
12.Revela dificuldade de integração no grupo.

* Menção apenas é atribuída no 3º ciclo do ensino básico.
No ensino secundário e cursos ProFIJ não há lugar à avaliação.
De acordo com o estipulado no:
- no artigo 11º do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2019/A de 23 de julho e nos artigos 9º e 26º da Portaria
n.º 59/2019 de 28 de agosto de 2019 para o 3º ciclo;
- no artigo 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho.
No 3º ciclo do ensino básico, associando as menções qualitativas de Muito Bom a 4, de Bom a 3, de
Suficiente a 2 e de Insuficiente a 1, a avaliação atribuída deverá resultar de uma média aritmética de acordo com
o preenchido na tabela da página 19 (Cidadania e desenvolvimento: Avaliação – 3º ciclo), resultante do
mencionado nas páginas 14, 15 e 16 relativamente à apreciação descritiva do aluno.
Observação: Se o aluno recusar envolver-se na conceção, planificação, discussão e concretização dos
projetos (relativo ao descritor nº 5) implica obrigatoriamente a atribuição da menção de Insuficiente.
A avaliação sumativa de CD materializa-se da seguinte forma:
Ciclo/Nível

3.º ciclo

ProFIJ nível II

Secundário

Operacionalização
A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento releva para a progressão ou retenção.
Na disciplina autónoma de Cidadania e Desenvolvimento a avaliação sumativa expressa-se na
atribuição, na reunião de avaliação do final dos 1º, 2º e 3º períodos de cada ano letivo, de
uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, acompanhada de uma
apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno, nomeadamente quanto
às áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação.
A participação nos projetos/temas/domínios desenvolvidos neste âmbito fica registada no
certificado do aluno, através do programa SGE.
A componente transversal de CD deve ser privilegiada na disciplina de Cidadania e Mundo
Atual da componente sociocultural destes cursos e não é objeto de avaliação sumativa, sendo
a participação nos projetos/temas/domínios desenvolvidos neste âmbito registada na reunião
de avaliação do final dos 1º, 2º e 3º períodos de cada ano letivo no SGE no campo da disciplina
de Cidadania e Mundo Atual na ficha de registo de avaliação (abaixo da descrição da respetiva
disciplina e mencionando que se refere à CD para não causar confusão aos alunos e
Encarregados de Educação) e no certificado do aluno, através do programa SGE.
A componente transversal de CD não é objeto de avaliação sumativa, sendo a participação
nos projetos/temas/domínios desenvolvidos neste âmbito registada na reunião de avaliação
do final dos 1º, 2º e 3º períodos de cada ano letivo no SGE no campo Cidadania na ficha de
registo de avaliação e no certificado do aluno, através do programa SGE.
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ProFIJ nível IV

A componente transversal de CD deve ser privilegiada na disciplina de DPS da componente
sociocultural destes cursos e não é objeto de avaliação sumativa, sendo a participação nos
projetos/temas/domínios desenvolvidos neste âmbito registada na reunião de avaliação do
final dos 1º, 2º e 3º períodos de cada ano letivo no SGE no campo da Apreciação Global, e no
certificado do aluno, através do programa SGE.

No 3º ciclo, as disciplinas que integram os projetos desenvolvidos, devem fornecer informação em Conselho de
Turma, que permita a avaliação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Nos restantes níveis de
escolaridade, devem registar o(s) contributo(s) da(s) disciplinas no desenvolvimento do(s) projetos e o grau de
participação dos alunos nos mesmos.
Ao longo do ano letivo pode-se proceder ao preenchimento da certificação dos alunos no SGE, ou seja quando
um domínio for concluído pode-se completar a respetiva certificação evitando preencher só no final do ano letivo.
Além do registo da participação dos alunos nos diferentes projetos no certificado de conclusão da escolaridade
obrigatória, os alunos que se destacarem pelo reconhecimento das boas práticas com impacto na comunidade
deverão ser valorizados no quadro de mérito da Escola Secundária Vitorino Nemésio.
No 3º ciclo, ensino secundário e cursos ProFIJ, recomenda-se o recurso 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,
nomeadamente:
• Questionários
• Grelhas de observação e registo
• Listas de verificação
• Relatórios
• Portefólios
• Diários de aprendizagem
• Cadernos digitais
• Apresentações orais
• Atividades de expressão plástica
• Dramatizações
• Entrevistas
• Fichas de autoavaliação /heteroavaliação
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6.2.Avaliação da Estratégia
Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania da ESVN
● Indicadores de impacto na cultura escolar
○

Número de projetos desenvolvidos em cada ano letivo, dentro e fora da sala de aula;

○

Número de projetos apresentados e/ou desenvolvidos na escola/comunidade;

○

Número de entidades externas à Escola que participam na apresentação dos projetos;

○

Número de entidades externas à Escola que participam no desenvolvimento dos projetos;

● Monitorização:
○ Reuniões com docentes de CD e Diretores/as de Turma
● Avaliação da EEC
○ Recolha de dados:
■ Questionários online anónimos centrados nos Domínios de CD
■ Relatórios anuais do Coordenador da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola
○ Responsabilidade da Avaliação:
■ Coordenador da Estratégia da Educação para a Cidadania da ESVN;
■ Conselho Pedagógico.

ANEXOS:
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ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO

Cidadania e desenvolvimento: lista de verificação – Ensino secundário e Cursos ProFIJ
Nome:_______________________________________________ Nº __________ Ano: ________ Turma: _______
Registo
de observação
Parâmetros

Evidências
Descritores

Verificável

Não
verificável

(preencher em
caso de não ser
verificável)

1.
Revela um conhecimento criteriosamente
fundamentado, face às temáticas desenvolvidas, a
partir de recursos diversos.
2.
Articula criticamente conhecimentos
Mobilização de
disciplinares com os domínios de Cidadania e
informação
Desenvolvimento.
3.
Mobiliza eficazmente as TIC (várias
ferramentas digitais) durante o processo de
preparação e apresentação dos trabalhos.
4.
Mostra rigor na seleção, recolha e
tratamento da informação de acordo com a
fiabilidade das fontes./
Seleciona, recolhe e trata informação de acordo
com a fiabilidade das fontes. (riscar o que não
interessa)
Envolvimento
5.
Envolve-se de forma construtiva na
nos projetos
conceção, planificação, discussão e concretização
dos projetos.
6.
Propõe soluções criativas para a resolução
de problemas.
7.
Contribui
ativamente
com
ações
concretas na escola e/ou na comunidade.
8.
Participa com total
autonomia e
responsabilidade nas tarefas / atividades /
projetos.
9.
Revela eficácia / capacidade comunicativa
na discussão de projetos/trabalhos.
Participação/
interação
10.
Cumpre
integralmente
as
regras
estabelecidas.
11.
Revela total abertura e adaptação a
mudanças, respeitando a opinião dos demais
intervenientes.
12.
Dinamiza o grupo e/ou ajuda outros na
integração.
Nota:
Esta lista deverá ser preenchida pelos docentes envolvidos no desenvolvimento da estratégia definida
para a turma e ratificada em reunião de conselho de turma, permitindo orientar a síntese descritiva
a realizar no final de cada período. Os modalizadores destacados a negrito devem ser selecionados
(riscar o que não interessa) em cada descritor de acordo com o desempenho do(a) aluno(a). Esta lista
de verificação deve ser arquivada no processo individual do respetivo aluno.
O Diretor de Turma: ____________________________
Data: _____/_____/_______
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ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO

Cidadania e desenvolvimento: Avaliação – 3º ciclo
Nome:_______________________________________________ Nº __________ Ano: ________ Turma: _______
Registo de
observação
Parâmetros

Mobilização de
informação

Envolvimento nos
projetos

Participação/
interação

Descritores

MUITO
BOM

BOM

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

1. Revela um conhecimento criteriosamente
fundamentado,
face
às
temáticas
desenvolvidas, a partir de recursos diversos.
2. Articula
criticamente
conhecimentos
disciplinares com os domínios de Cidadania e
Desenvolvimento.
3. Mobiliza eficazmente as TIC (várias
ferramentas digitais) durante o processo de
preparação e apresentação dos trabalhos.
4. Mostra rigor na seleção, recolha e
tratamento da informação de acordo com a
fiabilidade das fontes./ seleciona, recolhe e
trata informação de acordo com a fiabilidade
das fontes. (riscar o que não interessa)
5. Envolve-se de forma construtiva na
conceção,
planificação,
discussão
e
concretização dos projetos.
6. Propõe soluções criativas para a resolução de
problemas.
7. Contribui ativamente com ações concretas
na escola e/ou na comunidade.
8. Participa
com
total
autonomia
e
responsabilidade nas tarefas / atividades /
projetos.
9. Revela eficácia / capacidade comunicativa na
discussão de projetos/trabalhos.
10. Cumpre
integralmente
as
regras
estabelecidas.
11. Revela total abertura e adaptação a
mudanças, respeitando a opinião dos
demais intervenientes.
12.Dinamiza o grupo e/ou ajuda outros na
integração.
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ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO

MODELO DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS

CIDADANIA DESENVOLVIMENTO
º ANO TURMA _____ 20

/20

PROJETO/CAMPANHA/ATIVIDADE:
DOMÍNIO(S):

________

TEMA(S):

Conteúdos
Domínios
Temas
Módulos
(das disciplinas)

Intervenientes

Atividades/Objetivos

Avaliação
(instrumentos)

Calendarização

DISCIPLINAS/
ÁREAS
DISCIPLINARES:

PARCERIAS (internas
e externas):

Nota: Esta proposta pode ser alterada para servir as necessidades de cada projeto,
campanha, ou atividade, desde que especifique:
conteúdos disciplinares ou do conhecimento;
disciplinas e/ou entidades intervenientes;
atividades a desenvolver/tarefas a realizar (e, eventualmente, explicitar
os seus objetivos);
modos e instrumentos de avaliação;
calendarização das atividades/tarefas (períodos, meses, dias, tempos letivos, …)…
Nota: As planificações dos projetos/campanhas/atividades devem ser entregues ao Coordenador da
Estratégia de Educação para a Cidadania da ESVN em data a definir e no final do ano letivo devem
informar o respetivo Coordenador sobre o que efetivamente foi realizado para que se proceda à
avaliação da Estratégia.
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