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1. Caracterização do Agrupamento 
 

O Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso integra a rede de estabelecimentos 
de ensino público do concelho de Amarante e está sediado na EB Amadeo de Souza-
Cardoso, localizado na freguesia de Telões.  

É constituído por 12 jardins-de-infância, 11 escolas do 1º Ciclo e duas escolas dos 2º e 3º 
ciclos, a EB 2,3 Amadeo de Souza-Cardoso (sede) e a EB 2,3 de Vila Caiz.  

No ano letivo de 2019/2020 o Agrupamento contempla um universo de 25 grupos (450 alunos); 44 
turmas de 1º Ciclo (890 alunos); 10 turmas do 2º Ciclo (193 alunos); e 21 turmas de 3º Ciclo (364 

alunos), perfazendo o número total de 1897 alunos. 

O Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso está integrado num meio 
periurbano envolvente à cidade de Amarante e ao núcleo urbano de Vila Meã, recebendo 
alunos, essencialmente, das 18 freguesias da margem direita do Tâmega, oriundos de 
variadíssimos contextos socioeconómicos, quer do meio urbano quer do rural a que se 
estende o seu território educativo.  

A situação geográfica do meio, o contexto socioeconómico da população abrangida, cujas 
atividades predominantes inscrevem-se no meio rural, e o desemprego de muitos 
progenitores, tem vindo a deteriorar a estruturação das famílias e das condições de vida dos 
alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do Agrupamento.  

 
 
 

2. Referenciação normativa 
 
A elaboração da “Estratégia de Educação Para a Cidadania” (EEC) no Agrupamento de 
Escolas Amadeo de Souza-Cardoso decorre da observância normativa instituída pelo 
Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de Julho, nomeadamente no número 2 do artigo 15º, onde se 
estabelece que “cabe a cada escola aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania”, 
de acordo com um conjunto de parâmetros, de que se destacam:  

▪ a definição dos domínios, temas e aprendizagens para cada nível de ensino;  

▪ o modo de organização do trabalho;  

▪ os projetos a desenvolver pelos alunos;  

▪ as parcerias a estabelecer na comunidade;  

▪ os critérios de avaliação das aprendizagens dos alunos; 

▪ os mecanismos de avaliação da própria EEC. 
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A elaboração, aprovação e adoção da Estratégia de Educação para a Cidadania é enquadrada 
pelas matrizes curriculares em vigor, de acordo com o desenvolvimento dos princípios, 
valores e áreas de competência consagrados no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória (Despacho N.º 6478/2017, de 26 de julho).  

A EEC institui na escola uma visão organizadora e reflexiva das atividades desenvolvidas no 
currículo de Cidadania e Desenvolvimento, que se alarga a todos os anos de escolaridade e 
níveis de ensino e ao compromisso de aprendizagens de valores e conhecimentos essenciais 
na formação do aluno visando o envolvimento político-democrático responsável dos futuros 
cidadãos. 

 
 
 

3. Organização da Estratégia de Educação para a Cidadania  
 

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania estabelece como sua parte integrante e 
nuclear a componente de “Cidadania e Desenvolvimento” e a disciplina de “Cidadania e 
Desenvolvimento”.  

 

3.1 - A componente «Cidadania e Desenvolvimento» 
 

Nos níveis Pré-escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico a componente “Cidadania e 
Desenvolvimento” constitui uma “Área Curricular” em cada ano de escolaridade, 
operacionalizada de modo transversal ao currículo, conforme aprovação em reunião de 
Conselho de Docentes, da responsabilidade de lecionação do(a) docente titular de 
turma. Decorrente das competências a desenvolver no Agrupamento no âmbito dos 
domínios da Estratégia de Educação para a Cidadania aprovada em Conselho 
Pedagógico. 

Através da componente “Cidadania e Desenvolvimento”, a ´Educação para a Cidadania´ 
na escola reflete no aluno a aquisição de valores e o desenvolvimento de competências e 
atitudes de promoção da participação, inclusão e compreensão dos direitos dos 
cidadãos. Contextualiza aprendizagens de como funcionam as instituições e a 
democracia, no sentido de garantir que os jovens se tornem membros responsáveis e 
empenhados nas suas comunidades, corporizando os valores estruturantes das 
sociedades, fundamentais ao desenvolvimento e à construção da Paz no Mundo. 

 

3.2 - A disciplina «Cidadania e Desenvolvimento» 
 

Enquanto disciplina autónoma, “Cidadania e Desenvolvimento” é obrigatória nos 2º e 3º 
Ciclos do Ensino Básico. Da responsabilidade de um(a) docente, valoriza a 
interdisciplinaridade, sendo lecionada sobre os domínios a trabalhar no contexto da 
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Estratégia de Educação para a Cidadania adotada no Agrupamento e as competências a 
desenvolver em cada ano letivo, definidos em Conselho de Turma.  

 
 
 

4. Metodologia de desenvolvimento e definição da Estratégia 

 
Ao coordenador da Estratégia e ao grupo de docentes da disciplina Cidadania e 
Desenvolvimento no Agrupamento de Escolas ASC coube a elaboração deste esboço 
orientador com vista à definição da Estratégia de Educação para a Cidadania (EEC), 
documento preliminar que, a seguir, deve contar com a participação da comunidade 
educativa.  

A definição da EEC do Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso pressupõe a 
elaboração do presente plano, em que ficam delineadas as suas respetivas linhas 
estruturantes, quanto ao modo de organização e definição dos domínios a desenvolver e dos 
valores a perseguir no contexto escolar.  

A EEC é estabelecida com os elementos da comunidade educativa, envolvendo docentes, 
alunos, pais e encarregados de educação, e pessoal não docente, numa lógica de cultura 
democrática, com a realização de espaços de discussão com diferentes graus de amplitude. 

Para o efeito, após a concretização do presente plano, num primeiro momento, o Diretor do 
Agrupamento visará a sua validação pelos docentes do Agrupamentos, por via da 
apresentação e pronunciamento crítico dos diferentes departamentos.  

Num segundo momento, os docentes titulares de turma e diretores de turma nas reuniões 
com os pais e encarregados de educação participam aos responsáveis familiares os 
propósitos constantes do presente plano, visando o seu contributo à definição final da 
Estratégia.   

Num terceiro momento, serão recolhidos os contributos de alunos e pessoal não docente, e 
todos os contributos obtidos corporizarão o documento final para aprovação da Estratégia 
de Educação para a Cidadania do Agrupamento. 

A aprovação final da EEC é da competência do Conselho Pedagógico, sendo posteriormente 
levada ao conhecimento do Conselho Geral. 

A implementação da EEC é matéria da responsabilidade dos docentes, em colaboração com 
o(a) seu coordenador(a).  

A todo o momento, o Conselho Pedagógico ou os professores que lecionam a disciplina ou 
Área Curricular de «Cidadania e Desenvolvimento», sob coordenação do coordenador da 
Estratégia de Educação para a Cidadania, podem dar início a um processo de revisão da 
estratégia adotada pelo Agrupamento. 
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5. Propósitos da ‘Educação para Cidadania’ no Agrupamento 
 

As sociedades têm na Educação a ferramenta sociocultural mais adequada ao reforço de 
identidade coletiva, por via da difusão de conhecimento interveniente na orientação 
individual e no desenvolvimento comum, promotora de inclusão, prospetora de bem-estar e 
preparação intelectual-consciencial do indivíduo como cidadão. 

São propósitos do serviço público, consagrado na escola à Educação, proporcionar os 
ensinamentos fundamentais à integração social e cultural do indivíduo, facultando as 
descobertas essenciais e os meios necessários à sua existência e realização. 

O indivíduo é o elemento universal em que as sociedades humanas se estruturam, 
referenciadas em modelos que os próprios cidadãos constroem, partilham, consensualizam, 
adotam e reproduzem, de acordo com o entendimento que prevalece em cada contexto 
social, cultural e político, tendo na Educação a âncora e na escola a bússola que dão sentido 
à sua participação no Mundo. 

 
 

6. Domínios na Estratégia de Educação para a Cidadania 

 
A ‘educação para a cidadania’ no Agrupamento é o domínio gerador curricular que norteia e 
vincula as aprendizagens essenciais do aluno à descoberta das humanidades em sua íntima 
relação com a Terra, no exercício de questionar sem limitações os múltiplos ângulos de visão 
do mundo, no fomento do diálogo como valor, recurso e prática fundamental com o 
próximo, na escola e na sociedade.  

A EEC visa refletir no aluno o papel da educação na promoção da participação, inclusão e 
compreensão dos direitos universais dos cidadãos, no sentido de garantir que os jovens se  
tornem membros empenhados nas suas comunidades, aprendam a forma como funcionam 
as instituições e a democracia, visando o progresso da ordem social e a consolidação 
dinâmica da vida, na perspetiva relacional do indivíduo e do grupo com o meio ambiental do 
planeta. 

 
 

       6.1 – Educação para a Cooperação/Paz  
 

Entre múltiplos domínios da ação educativa, a Educação para a Cooperação e a Paz 
coletiva promove a difusão dos fundamentos de uma cidadania ativa, alicerçada no 
reconhecimento de si e do outro como elementos integrantes da comunidade que se 
reforça na fraternidade, na solidariedade, na cooperação e na disponibilidade individual 
para um fim comum. Torna conscientes valores e princípios fundadores da vida em 
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sociedade, tais como a paz, a coexistência, a convivência, a cooperação e a comunidade. 
Centra as aprendizagens no indivíduo como elemento do grupo social e na construção 
do Saber-Ser, na relação com o seu semelhante, estabelecendo um contraponto ao ideal 
mecanicista funcional de uma sociedade subordinada à doutrina do individualismo e da 
indiferença, da competição e da fama, do lucro e da fortuna.  

 
 

6.2 – Educação para a Segurança/Autoproteção 
 

Desde os grupos etários mais jovens e em todo o percurso de ensino, a Segurança 
coletiva e a Autoproteção individual constituem domínios estruturantes de uma 
cidadania responsável na organização das sociedades mais desenvolvidas. Trata-se de 
áreas do conhecimento que urge consolidar nas atitudes e comportamentos dos 
cidadãos e que começam por exercitar no contexto da sala de aula como capacitação 
individual fundamental para a vida e condição elementar na construção de um mundo 
de maior harmonia, mais seguro e melhor. 

 
 

6.3 – Educação para o Ambiente/Riscos 
 

A Educação para o Ambiente e para os Riscos é um domínio da educação por via do 
qual o indivíduo adquire conhecimentos, desenvolve competências e atitudes voltadas à 
preservação do meio e dos seus constituintes, como condição insubstituível à qualidade 
de vida e à sustentabilidade relacional com o planeta. Num mundo dinâmico e instável, 
propenso ao aumento da incidência e gravidade de desastres e catástrofes, é 
determinante o esclarecimento dos Riscos e das suas causas naturais, a adequação 
comportamental e a prevenção. O domínio da Educação para o Ambiente e os Riscos 
reforça as práticas pedagógicas referentes ao conhecimento das dinâmicas da Terra, à 
valorização dos ecossistemas, à sensibilização para a prevenção de comportamentos de 
risco e à adoção de medidas de autoproteção. 

 
 
 

7. A prática pedagógica na Estratégia de Educação para a Cidadania 
 

A diversidade de metodologias e práticas pedagógicas adotadas na escola atual é propensa à 
sua aplicação em experiências reais de participação em aprendizagens e vivências de 
cidadania, constituindo recursos versáteis, passíveis de adequação a cada nível de educação 
e ensino. 

A EEC propõe a utilização de metodologias de ensino e a implementação de estratégias 
centradas nos alunos, no fomento do diálogo e na estimulação da sua capacidade de 
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reflexão sobre o homem, a natureza, a sociedade e o mundo, a elaboração de pensamento e 
senso crítico alicerçado em valores e o estabelecimento de um padrão de conduta eco 
consciente, orientador para a intervenção no meio em que se inserem. 

As metodologias baseadas na resolução de problemas envolvem os alunos na tomada de 
decisões sobre as problemáticas que lhes são próximas e resultam em aprendizagens 
significativas na construção da sua formação.  

A prática pedagógica a desenvolver no âmbito da EEC faz do aluno o principal agente de 
toda a ação educativa, cujas atividades letivas e não letivas devem visar os seguintes 
propósitos: 

− Assumir um caráter de continuidade, ao invés de meras iniciativas pontuais; 

− Ser suportadas no currículo; 

− Envolver os alunos em metodologias ativas;  

− Promover a inclusão; 

− Oferecer oportunidades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

− Integrar os documentos orientadores das práticas educativas do Agrupamento; 

− Estabelecer parcerias na comunidade; 

− Contemplar monitorização e avaliação, de forma a garantir melhoria de realização. 

 
 
 

8. A organização do trabalho docente no âmbito da Estratégia 

 
Na Educação Pré-escolar e no Primeiro Ciclo do Ensino Básico a Estratégia de Educação 
para a Cidadania é operacionalizada por via da componente curricular ‘Cidadania e 
Desenvolvimento’, trabalhada em articulação disciplinar, conforme sua natureza transversal e 
interdisciplinar, potenciada pela dimensão globalizante deste nível de ensino. 

Para cada ano de escolaridade é definido um quadro curricular, onde se inscrevem os temas 
a abordar, os objetivos a atingir e as estratégias pedagógicas tidas como adequadas. 
Supletivamente, a professora titular de turma, em sede de plano curricular de turma, poderá 
determinar as adaptações práticas tidas como adequadas a cada turma em particular, no 
respeito global do quadro curricular aprovado.    

No Segundo e Terceiro ciclos do Ensino Básico o tempo curricular da disciplina “Cidadania e 
Desenvolvimento” é de 50 minutos, em regime de desdobramento semestral com a 
disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), exceto nas turmas de ensino 
articulado no Terceiro Ciclo, que funciona em regime anual. 

Sendo de natureza transversal e interdisciplinar e, embora, sob coordenação de um 
professor de uma disciplina específica, o projeto pedagógico a desenvolver deve contar com 
a colaboração dos professores das outras disciplinas da matriz curricular, no contexto do 
desenvolvimento das respetivas atividades letivas. 
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9. Aprendizagens a desenvolver em cada ciclo e ano de escolaridade 

 
A Cidadania e Desenvolvimento organiza-se 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. 

 

 

Os domínios da componente curricular a privilegiar no Agrupamento têm em conta a sua 
identidade e as competências, atitudes e valores que propõem desenvolver em 
concordância com o que se define no Projeto Educativo (PEA) do Agrupamento de Escolas 
Amadeo Souza Cardoso.  

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 

Cidadania e Desenvolvimento 

Domínios de desenvolvimento da componente curricular 

Em todos os Ciclos de Ensino Em pelo menos dois Ciclos de Ensino Opcional 

 

• 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). 

 

• Sexualidade (diversidade, 
direitos, saúde sexual e 
reprodutiva). 

 

• Media. 

 
• Literacia Financeira e educação 

para o consumo. 

 
• Segurança rodoviária. 

 

• Risco. 

 

• Empreendedorismo (nas 
suas vertentes económica 
e social). 

 

• Mundo do trabalho. 

 
 

• Segurança, Defesa e Paz. 

 
• Bem-estar animal. 

 
• Voluntariado. 
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disciplinas. É assegurado de forma transversal em toda a escola através de clubes, projetos e 
atividades do Plano Anual de Atividades (PAA). 

No ensino Pré-escolar e no Primeiro Ciclo, “Cidadania e Desenvolvimento” é trabalhada de 
forma transversal, potenciada pela dimensão globalizante destes níveis de ensino e a sua 
avaliação é meramente qualitativa, dada a conhecer aos Encarregados de Educação.  

Nos Segundo e Terceiro ciclos do Ensino Básico é desenvolvida na disciplina de “Cidadania e 
Desenvolvimento” que terá caráter avaliativo, com a atribuição de níveis, numa escala de um 
a cinco.   

     Os domínios a trabalhar em Cidadania e Desenvolvimento não devem ser entendidos como 

partes isoladas ou segmentadas na formação do aluno, mas de natureza holística e 

intercomunicante, tendo na base uma visão globalizante da pessoa, devendo a sua 

abordagem privilegiar o contributo de cada aluno para aquisição dos valores, 

desenvolvimento de princípios, no âmbito das áreas de competência inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Nos termos dos normativos referenciados, estabelecem-se os seguintes domínios 
curriculares no Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso: 

 
 

TEMAS 

 

Pré-

escolar 

 Ensino Básico  

 1.º 

Ciclo 

2.º  

Ciclo 

3.º 

Ciclo  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Domínios 

obrigatórios para 

todos os ciclos  

Direitos Humanos  - - X X X - X - - 

Igualdade de Género  - - X - X - X - - 

Interculturalidade  - X - - X - X - - 

Desenvolvimento 

Sustentável 

 
X - - - - X - - X 

Educação Ambiental X X - - - - X - X X 

Saúde  - X - - - X - X - 

Domínios 

obrigatórios para 

dois ciclos 

Sexualidade  - - - X - - - X - 

Media  - - - X - - X - - 

Instituições e participação 

Democrática 

 
- - - - - X - - X 

Literacia financeira e 

educação para o consumo 

 
- - - X - - - - X 

Risco  X X X X - - - - X 

Segurança Rodoviária  X X X  - - - X - 

Domínio opcional * Empreendedorismo           
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Mundo do trabalho           

Mundo do trabalho           

Segurança, defesa e paz           

Bem-estar animal           

Voluntariado           

Outro:           

* A lecionação dos domínios opcionais, ficam ao critério do professor de Cidadania e 
Desenvolvimento e do Conselho de Docentes/ Conselho de Turma, em qualquer ciclo e 
nível de escolaridade, em função da especificidade dos alunos. O Plano Educativo do 
Agrupamento (PEA) vai ao encontro do tema Segurança, Defesa e Paz, pelo que os 
docentes o deverão ter em consideração nos projetos a desenvolver nas turmas, sempre 
que os alunos demonstrem interesse. 

 

 

 

10. A avaliação das aprendizagens dos alunos 
 

 A avaliação das aprendizagens na componente Cidadania e Desenvolvimento está 
enquadrada pelos normativos legais, em conformidade com a sua presença nas matrizes 
curriculares-base. A coordenação da avaliação interna das aprendizagens no âmbito da 
componente de Cidadania e Desenvolvimento, à semelhança das restantes disciplinas, no 1º 
Ciclo é da responsabilidade do professor titular de turma e do professor que leciona a 
disciplina nos 2.º e 3.º ciclos. 

No 1.º Ciclo do Ensino Básico, a avaliação baseia-se na atribuição de uma menção qualitativa 
acompanhada de uma apreciação descritiva, dando a conhecer aos pais/encarregados de 
educação e professores os estádios de desenvolvimento sócio-afetivo das crianças, devendo 
ser registados como para as outras componentes do currículo, nos termos dos critérios de 
avaliação globalmente estabelecidos para este ciclo de ensino. 

No que concerne aos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, a avaliação é quantitativa e expressa-
se numa escala numérica de 1 a 5, nos termos da lei e dos critérios de avaliação aprovados 
em Conselho Pedagógico para esta disciplina.  

Em conformidade com a autonomia científica e pedagógica, cada professor (de todos os 
níveis de ensino) construirá os seus próprios instrumentos de registo de avaliação, conforme 
ocorre com outras disciplinas.     

Em todos os níveis de ensino, a definição das atividades/projetos a desenvolver com os 
alunos deve visar o desenvolvimento e aquisição das competências-chave previstas no Perfil 
dos alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, nas seguintes áreas: 

A - Linguagens e textos 



 

 
Direção de Serviços da Região Norte 

Agrupamento de Escolas 

AMADEO DE SOUZA-CARDOSO/Telões – Amarante  

 

12  

B - Informação e comunicação 
C - Raciocínio e resolução de problemas 
D - Pensamento crítico e pensamento criativo 
E - Relacionamento interpessoal 
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G - Bem-estar, saúde e ambiente 
H - Sensibilidade estética e artística 
I - Saber científico técnico e tecnológico 
J - Consciência e domínio do corpo 

 
 
 

11. A avaliação da Estratégia no Agrupamento 
 

A avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania (EEC) no Agrupamento de Escolas 
Amadeo Souza Cardoso far-se-á anualmente através do painel dos professores que lecionam 
e orientam a disciplina ou a área curricular de Cidadania e Desenvolvimento e, 
bianualmente, através de inquérito formal a uma amostra de alunos e professores, bem 
assim como de painéis de debate de professores, alunos e diretores de turma.   

A avaliação da EEC é realizada em dois tempos. 

A monitorização e avaliação da EEC é da responsabilidade da equipa de Cidadania na Escola, 
definida pelo Diretor, em ligação ao Conselho Pedagógico, realizada ao longo do ano e de 
forma contínua.  

Tendo por base o ciclo plano-ação-avaliação-adequação, e com vista à consecução dos 
objetivos e metas delineados, esta vai avaliar o desenvolvimento e impacto das diferentes 
ações, bem como a forma como estas se articulam para promover o sucesso dos alunos e 
estabelecer e verificar a articulação entre a EEC, outras áreas disciplinares e não 
disciplinares, o Plano Anual de Atividades e os objetivos do Projeto Educativo, de forma a 
validar e/ou reorientar as linhas de atuação e apresentar sugestões de melhoria.  

No final do ciclo avaliativo, a avaliação da EEC é efetuada no contexto da avaliação interna, 
em articulação com o processo de autoavaliação do agrupamento de escolas.  

Neste âmbito, poderão ser realizados painéis de avaliação, constituídos pelos diferentes 
intervenientes na execução deste Plano Estratégico: alunos, docentes, pessoal não docente 
e encarregados de educação.  

Os resultados e conclusões obtidas nos painéis permitirão a validação e/ou reorientação das 
linhas de atuação, com o objetivo final de assegurar «um conjunto de direitos e deveres que 
devem ser veiculados na formação das crianças e jovens portugueses de modo que no 
futuro sejam adultos e adultas com conduta cívica cidadã que privilegie a igualdade nas 
relações interpessoais, a integração da diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e a 
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valorização de valores e conceitos de cidadania nacional» (cf. Preâmbulo do Despacho n.º 
6173/2016, de 10 de maio).  

 

 

 

12. Nota final 
 

As planificações de cada turma das atividades letivas/projetos são elaboradas pelo docente 
e serão entregues ao conselho de turma, no departamento e à equipa de coordenação da 
Estratégia de Cidadania e Desenvolvimento no Agrupamento. 

 

 

 

ENDEREÇOS ÚTEIS 

http://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia 

http://www.dge.mec.pt/noticias/novo-sitio-dedicado-cidadania-e-desenvolvimento 

 

http://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia
http://www.dge.mec.pt/noticias/novo-sitio-dedicado-cidadania-e-desenvolvimento

