
     

  

 
 

 

       

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA - 2019/ 2020 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”. 

Ruben Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ÍNDICE 
1. INTRODUÇÃO .......................................................................... 1 

2. COMPROMISSO ........................................................................ 2 

3. PRESSUPOSTOS ....................................................................... 3 

4. COORDENAÇÃO DA EECE .......................................................... 4 

5. OPERACIONALIZAÇÃO AO NÍVEL DE TURMA .................................. 5 

5.1. INTEGRAÇÃO NO CURRÍCULO ................................................ 5 

5.1.1. APRENDIZAGENS ESPERADAS ................................................ 8 

5.1.2. Domínios ............................................................................ 9 

5.1.3. METODOLOGIAS .................................................................. 11 

5.1.4. Avaliação ............................................................................ 12 

5.1.5. PERFIL DO/A DOCENTE DE CD............................................... 14 

Ao Nível da Escola ....................................................................... 14 

6. PARCERIAS ............................................................................. 15 

7. Avaliação da EECE .................................................................. 16 

8. Documentos de referência ...................................................... 17 

 

 

 

 



     

  

1 
 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

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 caraterizam 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 afigura-se como um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de aprendizagens e competências relevantes nos domínios da 

atitude cívica individual, do relacionamento interpessoal e do relacionamento social 

e intercultural.  

Só cidadãos conscientes, críticos, democráticos, participativos e humanistas 

compreenderão o que os rodeia e permitirão um mundo de respeito, tolerante e 

feliz. 

É neste contexto que surge a Estratégia Nacional de educação para a Cidadania 

(ENEC), a qual visa conceber uma estratégia de educação para a Cidadania a 

implementar nas escolas, no quadro do sistema educativo, da autonomia das 

escolas e dos documentos curriculares em vigor. A ENEC encontra-se ainda em 

convergência com Perfil do Aluno à Saída da escolaridade Obrigatória (Despacho 

n.º 6478/2017, de 26 de julho), o qual constitui um referencial para o 

desenvolvimento curricular e para o trabalho a realizar em cada escola, enunciando 

os princípios fundamentais em que assenta uma educação que se quer inclusiva e 

que aponta para um modelo de escolaridade orientado para a aprendizagem dos 

alunos, que visa, simultaneamente, a qualificação individual e a cidadania 

democrática. 
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2. COMPROMISSO 

 
A delineação de uma Estratégia de educação para a Cidadania de escola (EECE) 

deve basear-se na cultura da própria escola, de acordo com as especificidades e 

realidades locais, nomeadamente o contexto geográfico e sócio- económico. 

O agrupamento de escolas de Pinheiro, tal como preconizado no nosso projeto 

educativo, reconhece que a escola contribui para a formação de cidadãos críticos e 

conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como agentes de 

mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador. Tem pois como missão 

a formação integral da pessoa, proporcionando, não só conhecimento, mas também 

valores, princípios, comportamentos e atitudes relevantes para a sua integração 

plena na vida ativa.  

O agrupamento de escolas de Pinheiro visa 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. Tem como missão preparar os alunos para a vida, para 

serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas, no sentido de reduzir a 

intolerância e os preconceitos, bem como de suprimir os radicalismos. Assim, o 

Agrupamento tem como objetivo garantir o sucesso educativo de todos os 

discentes, promovendo a qualidade das aprendizagens alicerçadas no rigor e, 

paralelamente, desenvolver um conjunto de práticas quotidianas pautadas pelo 

exercício de uma cidadania ativa, responsável, solidária, respeitadora da diferença, 

promotora da inclusão, do bem-estar e da saúde individual e defensora da justiça e 

da equidade.  

A EECE pretende concretizar os desafios da ENEC: - desenvolver competências 

pessoais e sociais; promover o pensamento crítico; desenvolver competências de 

participação ativa; desenvolver conhecimentos em áreas não-formais.  

Por outro lado, pretende ser um documento orientador e transversal a todo o 

Projeto Educativo, estabelecendo os domínios da Educação para a Cidadania a 

priorizar e contribuir para o alcançar de metas que devem ser observadas por toda 

a Comunidade Educativa- construir uma escola de valores; promover um conjunto 

de dinâmicas que conduzam a uma escola inclusiva; fazer da escola um espaço de 

liberdade e, consequentemente, de responsabilidade; garantir uma escola segura; 

estimular o espírito de tolerância, respeito e solidariedade, através de vivências 

partilhadas dentro e fora da sala de aula.  
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3. PRESSUPOSTOS  

 
O desenvolvimento da Educação para a Cidadania, de acordo com a ENEC, deve 

orientar-se pelos seguintes pressupostos:  

 A valorização das especificidades e realidades locais em detrimento de 

abordagens de temáticas abstratas e descontextualizadas da vida real – 

importância do diagnóstico local. 

 A constatação de que a Cidadania não se aprende simplesmente por processos 

retóricos, por ensino transmissivo, mas por processos vivenciais. 

 A Cidadania deve estar embutida na própria cultura de escola – assente numa 

lógica de participação e de corresponsabilização. 

 A valorização da Cidadania e do Desenvolvimento Sustentável no currículo ao 

longo da escolaridade obrigatória. 

 A necessidade de investir e integrar a Educação para a Cidadania na formação 

inicial e na formação contínua de docentes. 

Assim, sendo a Educação para a Cidadania uma missão de toda a escola, a 

implementação da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento (CD) 

deverá seguir uma abordagem global, e como tal deverá: 

 Decorrer de práticas sustentadas no tempo e não de meras intervenções 

pontuais;  

 Estar integrada no currículo, nas atividades letivas e não letivas, nas práticas 

diárias da vida escolar e sua articulação com a comunidade;  

 Assentar em práticas educativas que promovam a inclusão;  

 Envolver os alunos em metodologias ativas e oferecer oportunidades de 

desenvolvimento de competências pessoais e socias;  

 Apoiar-se no desenvolvimento profissional e contínuo dos docentes;  

 Estar integrada nas políticas e práticas da escola envolvendo toda a comunidade 

escolar;  

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

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

 Estar alinhada com as especificidades dos alunos e as prioridades da comunidade 

educativa;  

 Apoiar-se na monitorização e avaliação de forma a garantir efetividade e 

participação. 
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4. COORDENAÇÃO DA EECE 

A coordenação da EECE deve ser assegurada por um docente membro do Conselho 

Pedagógico. Este coordenador constitui o ponto focal da escola com a Equipa 

Nacional de Educação para a Cidadania e deve, no final de cada ano letivo, 

apresentar um relatório que inclua as necessidades de formação contínua de 

docentes neste domínio.  

Competências do Coordenador da Estratégia de Educação param a 

Cidadania da Escola 

Compete ao/à coordenador/a da Estratégia de Educação para a Cidadania da 

Escola: 

a)Constituir o ponto focal da escola com a Equipa Nacional de Educação para a 

Cidadania;  

b)Coordenar e monitorizar as estratégias definidas no documento de Estratégia de 

Educação para a Cidadania de Escola; 

c)Disponibilizar aos/às docentes todas as informações necessárias à implementação 

e desenvolvimento de atividades no âmbito da Estratégia de Educação para a 

Cidadania de Escola; 

d)Promover a troca de experiências e cooperação entre todos os docentes que 

lecionam a disciplina de Educação para a Cidadania; 

e)Apresentar um relatório anual, o qual deve incluir as necessidades de formação 

contínua de docentes neste domínio; 

f)Apresentar propostas de formação na componente de Cidadania para o pessoal 

não docente. 
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Perfil do Coordenador da Estratégia de Educação para a Cidadania da 

Escola: 

O/A coordenador/a da Estratégia de Educação para a Cidadania de escola deve: 

a) ter experiência de coordenação de equipas e capacidade organizativa; 

b) frequentar/ter frequentado ações de formação sobre educação para a Cidadania; 

c) possuir competências de utilização de meios tecnológicos e de plataformas 

digitais; 

d) conseguir estabelecer e manter relações empáticas com discentes, docentes e 

pessoal não docente, sustentadas em processos de escuta e reconhecimento; 

e) ter uma visão intercultural da educação (o reconhecimento das culturas em 

presença); 

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

g) revelar experiência no desenvolvimento de projetos a nível de escola e 

capacidade de organização coletiva. 

 

4. OPERACIONALIZAÇÃO AO NÍVEL DE TURMA 

5.1. INTEGRAÇÃO NO CURRÍCULO 

a) Na educação Pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, a componente de 

Cidadania encontra-se integrada de forma transversal no currículo, sendo da 

responsabilidade do/da educador/a e do/a docente titular de turma. Os domínios a 

trabalhar e as competências a desenvolver são definidos em sede de Conselho de 

Docentes e enquadrados na EECE. 

b) No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

integra as matrizes curriculares do ensino básico e secundário, de acordo com o 

Despacho n.º5908/2017, de 5 de julho, e inscreve-se na área das Ciências Sociais 

e Humanas. 
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c) No ensino secundário a componente de Cidadania desenvolve-se com o 

contributo de todas as disciplinas e componentes de formação constantes nas 

matrizes curriculares-base. 

d) A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, apesar de ser uma disciplina 

autónoma, constitui um espaço potenciador da valorização de uma abordagem 

interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se verifique a 

interligação curricular com outra(s)disciplina(s),a nível das aprendizagens. 

e)No Agrupamento de Escolas de Pinheiro a disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento nos quintos e sextos anos funciona numa organização anual, de 

um tempo semanal e nos sétimos e oitavos anos numa organização semestral 

estando salvaguardada a possibilidade de a escola poder gerir a sua distribuição ao 

longo do ano com flexibilidade, possibilitando a realização de projetos 

multidisciplinares. 

 1º Ciclo 2º e 3º Ciclos 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Natureza transdisciplinar Disciplina autónoma 

Responsabilidade Docente titular de turma Docente da disciplina 

Domínios a trabalhar e 

competências a 

desenvolver 

Conselho de docentes Conselho de turma 

Enquadramento EECE EECE 

Tabela 1 Quadro-resumo da implementação da EECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 Quadro-resumo da implementação da EECE. 

 

 

 Secundário 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Natureza transdisciplinar 

Responsabilidade Professor coordenador  

Domínios a trabalhar e 

competências a 

desenvolver 

Conselho de docentes 

Enquadramento EECE 
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Tabela 3 Abordagem curricular da Cidadania e Desenvolvimento no 1.º ciclo do 

ensino básico 

 

Tabela 4 Abordagem curricular da Cidadania e Desenvolvimento no 2.º e 3.ºciclos 

do ensino básico.  

                   

Componentes do currículo Cidadania e Desenvolvimento 

Português 
As decisões tomadas para trabalhar 

as Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos em cada componente 

curricular terão um enfoque 

particular na Cidadania e 

Desenvolvimento. 

Matemática 

Estudo do Meio 

Educação artística e Educação 

física 

Apoio ao Estudo/Oferta 

Complementar 

Trabalho transversal (ao longo 

do ano ou noutra organização a 

decidir pelo PT-CD ou CP) 

Fóruns de discussão 

Trabalho com parceiros 

Participação dos alunos em 

atividades realizadas na escola e na 

comunidade. 

Componentes 

do currículo 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Formas de 

Operacionalização 

Português As decisões tomadas para 

trabalhar as Áreas de 

Competências do Perfil dos 

Alunos em cada componente 

curricular terão um enfoque 

particular na Cidadania e 

Desenvolvimento. 

CD pode integrar DAC ou 

outra opção curricular 

decidida pelo Conselho de 

Turma interligando Áreas de 

Competências do Perfil dos 

Alunos, conhecimentos, 

práticas, ações e valores. 

LE 

CSH 

Matemática 

CFN 

Expressões e 

Tecnologias 

EF 

Trabalho 

transversal (ao 

longo do ano ou 

noutra 

organização a 

decidir pelo PT-

CD ou CP) 

 

 

Fóruns de discussão 

Trabalho com parceiros 

Participação dos alunos em atividades realizadas na escola e 

na comunidade. 

Decisões curriculares 

Desafio 
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5.1.1. APRENDIZAGENS ESPERADAS 

 

No âmbito da C.D, consideram-se aprendizagens esperadas por ciclo e por domínios: 

. 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 aa escolaridade.  

 

Assim, na abordagem da Cidadania e Desenvolvimento propõe-se que se atenda 

aos três eixos que foram recomendados, em 2008, pelo Documento do Fórum 

educação para a Cidadania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 

             - Comunicação 

              - Diálogo 

 

 

ATITUDE CÍVICA 
INDIVIDUAL 

 
- Identidade cidadã 

- Autonomia individual 

- Direitos Humanos 

 

 

RELACIONAMENTO SOCIAL E INTERCULTURAL 

- Democracia 

- Desenvolvimento humano 

sustentável. 

- Globalização e interdependência. 

- paz e gestão de conflitos 
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5.1.2. Domínios 

Organização dos diferentes domínios da Educação para a Cidadania. 

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. 

  

 

 

A organização dos diferentes domínios por ano de escolaridade em cada um dos 

ciclos deve ser definido no ano inicial de ciclo (1º, 5º 7º e 10º) pelo Conselho de 

Docentes/Conselho de Turma, em função do perfil de cada uma das turmas, numa  

lógica sequencial.
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No AEP, os domínios a desenvolver em CD organizam-se em três grupos com implicações diferenciadas, do seguinte modo: 

 

Domínios a desenvolver 

PE 1º CEB 2º CEB 3º CEB Sec. 

3 / 5 

anos 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 

6º 

 

7º 

 

8º 

 

9º 

 

10º 

 

11º 

 

12º 

1
º
 G

R
U

P
O

 

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)              

2
º
 G

R
U

P
O

 

Sexualidade (diversidade, direitos, saúde 
sexual e reprodutiva)              

Média              

Instituições e participação democrática  
 

            

Literacia financeira e educação para o 
consumo              

Segurança rodoviária              

Risco              

3
º
 G

R
U

P
O

 

Empreendedorismo (nas suas vertentes 
económica e social)              

Mundo do trabalho              

Segurança, Defesa e Paz              

Bem-estar animal              

Voluntariado              
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Todos os domínios devem ser encarados como intercomunicantes, tendo por base 

uma visão holística dos/as alunos/as, sendo que a sua abordagem deverá 

privilegiar o contributo de cada um para o desenvolvimento dos princípios, dos 

valores e das áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da escolaridade 

Obrigatória: 

 

 

Fig 1 Esquema concetual do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

5.1.3. METODOLOGIAS 

A Cidadania não se aprende através de processos teóricos/retóricos nem através de 

um ensino expositivo/transmissivo. A EECE de Pinheiro defende a valorização das 

realidades locais em detrimento de abordagens abstratas e descontextualizadas da 

vida real; a diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas que façam com 

que a cidadania seja interiorizada através de experiências reais e processos 

vivenciais; metodologias de ensino que pressupõem como referência um ensino 

centrado no aluno e que permitam:  

 Promover atividades, na sala de aula e fora dela, diversificados que 

permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver 

problemas e tomar decisões com base em valores. 
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 Organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, 

instrumentos e formas de trabalho, promovendo intencionalmente 

atividades de observação, questionamento da realidade e integração de 

saberes. 

 Organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação 

diversas e das tecnologias da informação e da comunicação. 

 Valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre 

iniciativa, incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na 

comunidade. 

 O professor dá suporte a aprendizagens mais profundas através de estratégias e 

atividades diversificadas: trabalho de grupo e de pares, colaboração entre pares e 

aprendizagem por descoberta, tendo o projeto educativo como ponto de partida. 

 

Centros De Recursos e de Conhecimento Internos à Escola 

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. 

 

5.1.4. Avaliação 

 

A avaliação das aprendizagens está enquadrada nos normativos legais em vigor, 

assumindo a forma de avaliação qualitativa no 1.º ciclo do EB e de avaliação 

quantitativa nos 2.º e 3.º ciclos do ensino Básico. Esta avaliação é, pois, 

considerada para a média do aluno e releva para efeitos de aprovação / não 

aprovação. O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho determina na alínea a), do 

número 1, do artigo 28.º que a avaliação sumativa se materializa no 1.º ciclo do 

ensino básico, na atribuição de uma menção qualitativa acompanhada de uma 

apreciação descritiva em cada componente de currículo e na alínea b), do número 

1, do artigo 28.º que a avaliação sumativa se materializa nos 2.º e 3.º ciclos, numa 

escala numérica de 1 a 5 em cada disciplina.  
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No ensino secundário, a componente de Cidadania e desenvolvimento não é objeto 

de avaliação sumativa. Em consonância com as opções optadas pela escola, a 

participação nos projetos desenvolvidos nesta componente é objeto de registo no  

certificado do aluno.  

 

 

 

 
A avaliação deve ser considerada como um processo, usado por professores e 

alunos, que fornece feedback associado às múltiplas interações sociais e culturais 

que ocorrem nos processos de ensino e de aprendizagem, para ajustar estes 

processos e melhorar os resultados e as aprendizagens que se pretendem alcançar. 

Envolve o uso de um variado leque de técnicas de recolha de dados. Requer o 

envolvimento ativo do aluno no processo. Exige a diferenciação do ensino e, em 

certa medida, dos objetivos educacionais. A avaliação em Cidadania e 

Desenvolvimento tem que ser contínua e sistemática, adaptada aos avaliados 

(alunos), atividades e contextos. 

Os critérios de avaliação são definidos em cada turma e aprovados pelo Conselho 

Pedagógico, para a disciplina Cidadania e Desenvolvimento devendo contemplar o 

desenvolvimento de competências de natureza cognitiva e de competências de 

natureza pessoal, social e emocional, bem como o impacto da participação dos 

alunos nas atividades realizadas na escola e na comunidade. 
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5.1.5. PERFIL DO/A DOCENTE DE CD 

O/A docente de Cidadania e Desenvolvimento deve: 

a) demonstrar saber identificar e ter respeito pelas diferenças culturais de 

alunos/as e da restante comunidade educativa; 

b) saber criar situações de aprendizagem para os/as alunos/as desenvolverem 

pensamento crítico, trabalho colaborativo e resolução de 

problemas; 

c) saber potenciar situações de aprendizagem em articulação com a comunidade; 

d) ter experiência de coordenação de equipas e capacidade organizativa; 

e) frequentar/ter frequentado ações de formação sobre educação para a Cidadania; 

f) possuir competências de trabalho, nomeadamente, em metodologia de projeto; 

g) possuir competências de utilização de meios tecnológicos; 

h) conseguir estabelecer e manter relações empáticas com discentes; 

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

j) ser reconhecido pelo conselho de turma como o/a docente adequada/o à 

coordenação da CD da respetiva turma. 

 

Ao Nível da Escola 

De acordo com a ENEC, 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. 

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. 
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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, 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. 

 

Abordagem a toda a escola - WholeSchoolApproach 

 

 

 

 

 

 

 

6. PARCERIAS 

Os projetos realizados na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, bem como 

outros a nível de escola, devem estar articulados com a EECE, devendo ser 

desenvolvidos, sempre que possível, em parceria com outras entidades. 

A Biblioteca escolar, um centro de recursos e de conhecimento interno à escola, 

constitui uma estrutura de apoio privilegiada para o desenvolvimento de projetos, 

possibilitando também a articulação com os diversos parceiros do agrupamento. 

A articulação com entidades externas à escola assume, no desenvolvimento de 

projetos, um papel fundamental, uma vez que os alunos aprendem através de 

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

consciência que as suas decisões e ações contribuem não só para o seu futuro 

individual, mas também para o futuro coletivo.  

 

 

Currículo 

Comunidade Cultura de 
Escola 
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Estas entidades parceiras poderão ser regionais e/ou nacionais, podendo dar-se 

como exemplo os diversos órgãos de comunicação social e empresas do próprio 

distrito e de concelhos limítrofes pertencentes a distritos diferentes, bem como 

ONG nacionais e até internacionais. 

Contudo, a conceção e o desenvolvimento de projetos assentes nas necessidades, 

recursos e potencialidades da comunidade a que pertencem possibilitam que os/as 

alunos/as, de forma contextualizada e mais direta, desenvolvam experiências reais 

de participação e de vivência da cidadania. 

Recomenda-se, pois, o desenvolvimento de projetos através de parcerias com as 

seguintes entidades: 

 

7. Avaliação da EECE 

O agrupamento monitoriza e avalia a implementação da Estratégia de Educação 

para a Cidadania na Escola, definindo a metodologia a aplicar e os indicadores de 

impacto, nomeadamente na cultura escolar, na governança escolar e na relação 

com a comunidade.  

A avaliação da EECE está articulada com o dispositivo de autoavaliação do 

Agrupamento e de avaliação externa. 

 

Câmara 

Municipal 

Junta de 

freguesia 

Centro saúde 

Pinheiro 

Bombeiros 

Municipais 

Divisão 

ambiental 

de Pinheiro 

Museu 

Penafiel 

GNR-escola 

segura 

Associação 

de Pais/EE de 

A.P 
Biblioteca 

Municipal 

ONG 

DGESTE 

CFAE - PPP 

Outros 



 

17 

 

 

No final do ano letivo deve permitir um feedback que possibilite validar e reorientar 

as linhas de atuação, devendo por isso permitir:  

• aferir o grau de consecução dos objetivos gerais estabelecidos;  

• avaliar o desenvolvimento e impacto das diferentes ações, bem como a 

forma como estas se articulam para promover o sucesso dos alunos;  

• verificar a articulação entre a EECE, o Plano Anual de Atividades e os 

objetivos do Projeto Educativo;  

• assegurar o envolvimento dos intervenientes nos processos de reflexão e 

nas estratégias de melhoria a implementar.  

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. 

8. Documentos de referência 

 

A Nível Internacional 

União Europeia: 

• Declaração de Paris (Declaração sobre a Promoção da Cidadania e dos 

Valores Comuns da Liberdade, Tolerância e Não-discriminação através da Educação, 

de 17 de março de 2015) 

Conselho da Europa: 

• Carta sobre Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos 

Humanos 

• Competências para uma Cultura da Democracia. Viver juntos em igualdade 

em sociedades democráticas culturalmente diversas 

ONU/UNESCO 

• ONU – Declaração Universal dos Direitos Humanos (10 dezembro, 1948) 

• ONU – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2016-20305 

• UNESCO – Educação para a Cidadania Global: preparar os aprendentes 

para os desafios do século XXI (2014) 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 

A Nível Nacional 

• Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, 2013-

2020 

• Plano Estratégico para as Migrações, 2015-2020 

• V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não 

Discriminação, 2014 -2017 

• V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de 

Género, 2014-2017 

• III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, 

2014-2017 

• Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, 2010-2015 

• Plano Estratégico da Segurança Rodoviária 2016-2020 – PENSE 2020 

• Plano Nacional de Formação Financeira 2016-2020. 

 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 25 de setembro de 2019 

A Diretora 

_____________________________ 

 

 


