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Planificação: Cidadania e Desenvolvimento - 3º ano – 2021/2022 

Oferta Complementar 

 
 

Organizador/ 

domínio 

 

Ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos 

alunos 

Descritores 

do perfil do 

Aluno 

 

Materiais e 

Recursos Didáticos 

Modalidades e 

Instrumentos de 

Avaliação 

 
Calendarização 

 
 
 
 
 

Direitos Humanos 

O aluno deverá ser capaz de ter pensamento crítico e 

criativo bem como comunicar, argumentar, cooperar e 

participar. 

 

Ao aluno devem ser proporcionadas atividades formativas 

que possibilitem que: 

- Compreenda o que é a participação democrática. 

- Promova a atitude cívica individual; 

- Fomente o relacionamento interpessoal, social e 

intercultural; 

- Promova experiências reais de participação e de 

vivência de cidadania; 

- Valorize direitos e responsabilidades; 

- Compreenda que a garantia do acesso de cidadania 

(educação, saúde, segurança social, etc.) de cidadãos 

estrangeiros é uma responsabilidade das sociedades 

democráticas consagrada na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos; 

A; B; C, D; E, 

F; G; I, J 

- Declaração 

Universal dos 

Direitos Humanos 

e ou/ das” 

Crianças”; 

-Computador/ Projetor/ 

Quadro interativo 

Internet. 

- Livros; 

- Filmes. 

 
Avaliação 

Formativa e 

Sumativa 

Observação: 

Participação 

Interesse 

Empenho 

Comportamento 

Organização 

Apresentação de 

trabalhos 

Oralidade/diálogo 

Registos individuais 

ou do trabalho de 

grupo e trabalho de 

pares. 

- Auto e 

 
Ao longo do ano letivo 
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 - Reconheça os direitos humanos e liberdades 

fundamentais. 

  heteroavaliação  

Propostas de trabalho (sugestões): 

- Debates/palestras (Parceria com entidades da Comunidade); 

- Visualização de filmes/PowerPoint; 

- Análise da Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

- Debates/palestras (Parceria com entidades da Comunidade); 

- Visualização de filmes/PowerPoint; 

- Realização de folhetos de sensibilização a distribuir pela comunidade; 

- Participação em concursos. 

- realização de assembleias de turma para discussão, entre outros assuntos, de aspetos da cidadania; 

- pesquisa, seleção e registo de informação em torno de personalidades que promoveram/promovem a defesa dos Direitos Humanos; 

- realização de jogos, jogos de papéis e simulações; 

- ações solidárias que concorram para o bem-estar de outros; 

- posicionamento perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de si. 

- leitura e exploração de obras literárias e outras que promovam os direitos humanos: 

. As Aventuras de João Sem Medo, de José Gomes Ferreira (Para trabalhar a liberdade do pensamento e a democracia); 

. Martinez, Pilar A galinha ruiva Matosinhos: Kalandraka, 2013; 

. Beatriz e o plátano (1976), de Ilse Losa; 

. Os Direitos da Criança, de Matilde Rosa Araújo; 
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Organizador/ 

domínio 

 
Ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos 
alunos 

Descritores 

do perfil do 

Aluno 

 

Materiais e 

Recursos Didáticos 

 

Modalidades e 
Instrumentos de 
Avaliação 

 
 

Calendarização 

Igualdade de 

Género / 

Educação sexual 

 
O aluno deverá ser capaz de ter pensamento crítico e 

criativo bem como comunicar, argumentar e participar. 

 

Aos alunos devem ser proporcionadas atividades 

formativas que possibilitem que: 

- Reconheça diferenças entre rapazes e raparigas; 

- Aceite a sua própria identidade, as características, 

possibilidades e limitações do próprio corpo; 

- Desenvolva a autoestima, a responsabilidade, o 

respeito por si e pelas outras pessoas; 

- Colabore na resolução de conflitos de forma 

positiva; 

- Fomente a aquisição dos papéis de género flexíveis, 

igualitários e não discriminatórios. 

-Desenvolva a consciência de ser uma pessoa única no que 

respeita à sexualidade, à identidade, à expressão de 

género e à orientação sexual. 

- Aceite e integre as mudanças físicas e emocionais 

associadas à sexualidade, ao longo da vida. 

 
A; B; C; D; E, 

F; G; I, J 

- Manual do Programa 

Regional de Educação 

Sexual em Saúde 

Escolar (PRESSE) 

- Material multimédia 

- Fotocópias 

- Biblioteca 

- Computador/ - 

Projetor/ Quadro 

interativo 

- internet 

Avaliação 

Formativa e 

Sumativa 

Observação: 

Participação. 

Interesse 

Empenho 

Comportamento 

Organização 

Apresentação de 

trabalhos 

Oralidade/diálogo 

- Registos individuais, 

 do trabalho de grupo  

e trabalho de pares. 

Auto e 

heteroavaliação 

Ao longo do ano letivo 
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 - Reconheça a importância dos afetos no desenvolvimento 

individual 

    

Propostas de trabalho (sugestões): 

- Pesquisas; 

- Visualização de filmes/PowerPoint; 

- Jogos do Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE); 

- Tertúlias - Avós-Filhos-Netos. Gerações em género- Que semelhanças e que diferenças?” 

- Dramatizações / role playing (“jogo de interpretação de papéis" ou "jogo de representação"); 

- Realização de painéis, mesas-redondas, debates na turma e na escola. 

-Debate sobre as mudanças físicas e sexuais ao longo da vida e a valorização do aspeto físico. 

-Elaboração e distribuição de mensagens de afeto. 

Organizador/ 

domínio 

 

Ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos 
alunos 

Descritores 

do perfil do 

Aluno 

Materiais e 

Recursos Didáticos 

Modalidades e 
Instrumentos de 
Avaliação 

 
Calendarização 

Educação 

Ambiental e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

O aluno deverá ser capaz de ter pensamento crítico e 

criativo bem como comunicar, argumentar e participar. 

 
Ao aluno devem ser proporcionadas atividades formativas 

que possibilitem que: 

- Assuma atitudes e valores que defendam a 

implementação de medidas que visem a promoção de 

uma vida saudável e de um ambiente sustentável; 

A; B; C; D; E, 

F; G; I, J 

- Ecopontos; 

- Plataforma digital 

“+Cidadania” 

- “Quero ser Eco 

cidadão” - (manual do 

aluno) 

- Plataforma Escola 

virtual 

Avaliação 

Formativa e 

Sumativa 

- Observação: 

Participação 

Interesse 

Empenho 

Comportamento 

Ao longo do ano letivo 

 

(60 min/semanais 
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 - seja sensibilizado para necessidade de alterar 

comportamentos com vista à preservação da natureza; 

- Desenvolva comportamentos que visem os sete “R” 

(Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reaproveitar/ Reciclar/ 

Recusar/ Recuperar). 

- Identifique e observe alguns fatores que 

contribuem para a degradação do meio próximo; 

- Reconheça os efeitos da poluição 

atmosférica; 

- Reconheça a importância das florestas para a 

qualidade do ar; 

- Reconheça algumas formas de poluição dos cursos 

de água e dos oceanos; 

- Reconheça algumas formas de poluição sonora 

- Identifique alguns efeitos prejudiciais do ruído; 

- Identifique desequilíbrios ambientais 

provocados pela atividade humana; 

- Reconheça a importância das reservas e parques naturais 

para a preservação do equilíbrio entre a Natureza e a 

Sociedade; 

- Identifique energias alternativas; 

 - Materiais recicláveis e 

reutilizáveis. 

- Materiais de ciências. 

- Jogos lúdicos. 

- Guiões e registos 

de atividades 

experimentais. 

- Máquinas 

Fotográficas. 

Organização 

Apresentação de 

trabalhos 

Oralidade/diálogo 

Registos individuais 

ou do trabalho de 

grupo e trabalho de 

pares. 

Auto e 

heteroavaliação 

Atas resultantes da 

reunião da comissão 

“Eco -escolas” 

 

Propostas de trabalho (sugestões): 

- Separação do lixo na Escola; 

- Recolha de pilhas; 
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- Comemoração de Efemérides: 

Dia Internacional das Florestas (21 de março) Dia 

Mundial da Água (22 de março) 

Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) 

- Visita de estudo; 

- Dramatizações; 

- - Visualização de vídeos sobre questões ambientais: poluição, animais em vias de extinção, degelo dos polos… 

- Atividades experimentais; 

- Divulgação/ comunicação da informação recolhida e da intervenção realizada. Ex.: PowerPoint, posts na página do Agrupamento, etc. 

- Pesquisas, seleção e tratamento de informação; 

- Realização de assembleias de turma e debates para discussão de assuntos, relacionados com estes domínios; 

- Apresentação esquemática da informação, com o apoio do professor; 

- Ações de sensibilização para a importância da Reciclagem. 

… 

Organizador/ 

domínio 

 

Ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos 
alunos 

Descritores 

do perfil do 

Aluno 

Materiais e 

Recursos Didáticos 

Modalidades e 
Instrumentos de 
Avaliação 

 
Calendarização 

 

Saúde 
 

O aluno deverá ser capaz de ter pensamento crítico e 

criativo bem como comunicar, argumentar e participar. 

 
Ao aluno devem ser proporcionadas atividades formativas 

que possibilitem que: 

A, B, D, E, 

F, G, H, I, J 

- Projeto Educativo; 

- Cartazes; 

- Material multimédia 

- Fotocópias 

- Biblioteca 

Avaliação 

Formativa e 

Sumativa 

Observação: 

Participação. 

Interesse 

 
Ao longo do ano letivo 

 

(60 
min/semanais) 
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 - Promova e adote hábitos de vida saudável; 

- Reconheça a alimentação como um dos principais 

determinantes da saúde; 

- Reconheça a escola como um espaço próprio para 

a promoção da alimentação saudável e adoção de 

comportamentos alimentares equilibrados; 

- Compreenda como a prática de AFD favorece o 

desenvolvimento integral do indivíduo. 

- Reconheça a alimentação como um dos principais 

determinantes da saúde. 

-Relacione a alimentação com a prevenção e 

desenvolvimentos das principais doenças crónicas 

(diabetes, doença cardiovascular e oncológica). 

- Se sinta confortável na expressão das suas Emoções: 

Minduflness 

 - Computador/ - 

Projetor/ Quadro 

interativo 

- Internet 

empenho 

Comportamento 

Organização 

Oralidade/diálogo 

Apresentação de 

trabalhos. 

Registos individuais 

ou do trabalho de 

grupo e trabalho de 

pares. 

Auto e 

Heteroavaliação 

 

Propostas de trabalho (sugestões): 

- Análise do projeto Educativo; 

- Dinamização da Semana da Alimentação 

- Ações de sensibilização na comunidade; 

- Realização de atividades físicas e desportivas: dança, jogos, ginástica…; 

 - Aplicação de atividades no âmbito da Saúde Oral e Alimentação.  

 - Elaboração de uma roda dos alimentos. 

… 
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Organizador/ 

domínio 

 

Ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos 
alunos 

Descritores 

do perfil do 

Aluno 

Materiais e 

- Recursos Didáticos 

Modalidades e 
Instrumentos de 
Avaliação 

 
Calendarização 

Interculturalidade O aluno deverá ser capaz de ter pensamento crítico e 

criativo bem como comunicar, argumentar e participar. 

 

Ao aluno devem ser proporcionadas atividades formativas 

que possibilitem que: 

- Reconheça a sua identidade e pertença 

- Fomente o relacionamento interpessoal, social e 

intercultural. 

- Reconheça o direito à diferença e “lute” contra 

qualquer tipo de discriminação ou racismo; 

- Conheça tradições e costumes de outros povos; 

- Conheça minorias étnicas da localidade. 

- Reconheça a existência de semelhanças e diferenças 

entre os diversos povos europeus, valorizando a sua 

diversidade. 

- Identifique alguns Estados Europeus, localizando-os no 

mapa da Europa. 

A, B, D, E, 

F, G, H, I, J 

- Projeto Educativo; 

- Cartazes; 

- Material multimédia 

- Fotocópias 

- Biblioteca 

- Computador/ - 

Projetor/ Quadro 

interativo; 

- Internet. 

Avaliação Formativa 

e Sumativa 

Observação: 

Participação. 

Interesse Empenho 

Comportamento 

Organização 

Apresentação de 

trabalhos 

Oralidade/diálogo 

Registos individuais 

ou do trabalho de 

grupo e trabalho de 

pares. 

Auto e 

heteroavaliação 

 
 
 
 

Ao longo 

do ano letivo 
 

(60 min/semanais 

Propostas de trabalho (sugestões): 

- Realização de pesquisas; 

- Identificar os alunos com pais e familiares emigrados e alunos oriundos de outros países e recolher informação sobre tradições e costumes das diferentes 

comunidades estrangeiras; 
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- Realização de entrevistas; 

- Elaboração de trabalhos escritos, cartazes…; 

- Apresentação/ exposição de trabalhos; 

… 

Organizador/ 

domínio 

 

Ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos 
alunos 

Descritores 

do perfil do 

Aluno 

 

Materiais e 

Recursos Didáticos 

Modalidades e 
Instrumentos de 
Avaliação 

 
Calendarização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Media 

O aluno deverá ser capaz de ter pensamento crítico e 

criativo bem como comunicar, argumentar e participar. 

 

Ao aluno devem ser proporcionadas atividades formativas 

que possibilitem que: 

- Conheça e compreenda o funcionamento das principais 
redes sociais. 

 

-Fomente comportamentos adequados a uma utilização 
crítica e segura da internet e redes sociais 

A; B; C, D; E, 

F; G; H, I, J 

 

 
- Cartazes; 

- Material multimédia 

- Fotocópias 

- Biblioteca 

- Computador/ - 

Projetor/ Quadro 

interativo; 

- Internet; 

- Telemóvel; 

- Videojogos. 

Avaliação Formativa 

e Sumativa 

Observação: 

Participação 

Interesse 

Empenho 

Comportamento 

Organização 

Apresentação de 

trabalhos 

Oralidade/diálogo 

   Registos 

individuais ou do 

trabalho de grupo e 

trabalho de pares. 

 Auto e 

heteroavaliação 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ao longo do ano letivo 

 
(60 min/semanais 

Propostas de trabalho (sugestões): 

- Realização de um inquérito sobre o tempo que os alunos passam nas redes sociais, internet, telemóvel, videojogos... 
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     - Análise estatística dos dados. 

-Visualização de vídeos e análise de textos sobre: as principais redes sociais digitais (vantagens e inconvenientes). 

-Debate sobre o fenómeno do Cyberbullying/Sexting e identificação de formas de o combater. 

- Participação na ação “Internet Segura”. (BE) 

… 

Organizador/ 

domínio 

 
Ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos 
alunos 

Descritores 

do perfil do 

Aluno 

 
Materiais e 

Recursos Didáticos 

 

Modalidades e 
Instrumentos de 
Avaliação 

 
 

Calendarização 

Literacia financeira 
e educação para o 
consumo 

O aluno deverá ser capaz de ter pensamento crítico e 

criativo bem como comunicar, argumentar e participar. 

 

Ao aluno devem ser proporcionadas atividades formativas 

que possibilitem que: 

- Adquira conhecimentos e capacidades fundamentais 

para tomar decisões sobre as suas finanças pessoais. 

-Compreenda a diferença entre o necessário e o 

supérfluo. 

-Relacione despesas e rendimentos. 

-Compreenda o que é a poupança e quais os seus objetivos. 

-Elabore um orçamento, identificando rendimentos e 

despesas e apurar o respetivo saldo. 

A; B; C, D; E, 

F; G; H, I, J 

- Cartazes; 

- Material multimédia 

- Fotocópias 

- Biblioteca 

- Computador/ - 

Projetor/ Quadro 

interativo; 

- Internet; 

- notas e moedas. 

Avaliação Formativa 

e Sumativa 

Observação: 

Participação. 

Interesse 

Empenho 

Comportamento 

Organização 

Apresentação de 

trabalhos 

Oralidade/diálogo 

   Registos 

individuais ou do 

trabalho de grupo e 

trabalho de pares. 

Auto e 

heteroavaliação 

Ao longo do ano letivo 

 
(60 min/semanais 

Propostas de trabalho (sugestões): 

-Pesquisa e apresentação dos conceitos sobre literacia financeira. 



 

 
 
 

 
 
Nota: No 1º Ciclo do ensino básico, a componente de Cidadania e Desenvolvimento / TIC são áreas de natureza transdisciplinar, potenciada pela dimensão 
globalizante do ensino. 
 
 Tendo em conta as características desta componente, a avaliação deverá ter lugar de forma contínua e sistemática, adaptada aos avaliados, às atividades e aos 
contextos em que ocorre. Assim, as formas de recolha de informação deverão ser diversificadas e devem ser utilizadas diferentes técnicas e instrumentos de 
avaliação. No 1.º ciclo do ensino básico, a avaliação na componente de CeD é da responsabilidade do professor titular. 
 
 
 

- Debates/palestras. (Parceria com entidades da Comunidade) 

- Concursos; 

- Análise de provérbios: “No Poupar está o Ganho”, “Grão a grão enche a galinha o papo”, … 

- Dramatizações; 

- … 


