ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA (EECE) - 2019/2020
A Educação para a Cidadania desenvolve-se nas escolas em convergência com o PASEOi, com a
ENECii e com o PEiii, orientando-se por uma perspetiva de inclusão. Na EECE, aprovada anualmente
pelo Conselho Pedagógico, são identificados e priorizados os domínios a trabalhar em cada nível de
educação e ensino, bem como as metodologias a seguir.
A implementação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento no AERBP seguirá as linhas de
orientação a seguir apresentadas.

I.

COORDENAÇÃO DA EECE

1. A coordenação da EECE no AERBP será assegurada por um docente, membro do Conselho
Pedagógico, designado pela diretora. Esta designação terá como referência o seguinte perfil:
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.

2. Competências do coordenador da EECE:
a. Coordenar e monitorizar as estratégias definidas no documento de Estratégia de Educação para
a Cidadania de Escola;
b. Constituir o ponto focal da escola com a Equipa Nacional de Educação para a Cidadania;
c. Disponibilizar aos 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/orientam a
disciplina de Educação para a Cidadania/Cidadania e Desenvolvimento;
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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.

II.

OPERACIONALIZAÇÃO

Educar para a Cidadania Democrática e para os Direitos Humanos é exigência que se reflete
em todo o trabalho desenvolvido no AERBP. Cumprindo a sua missão de educar crianças e jovens
para o futuro e para o exercício de uma cidadania promotora de sociedades mais justas, o AERBP
alicerçará todo o seu trabalho na exigência de que a cidadania não é assunto de sala de aula, mas
prática diária, estruturante de toda a vida e funcionamento das escolas que o constituem e da sua
relação com a comunidade envolvente.
A abordagem da Educação para a Cidadania no AERBP será feita de modo a que os alunos
desenvolvam aprendizagens que tenham impacto na atitude cívica de cada um e nas várias formas de
relacionamento que lhes são exigidas como seres sociais que são. Assim, quer ao nível de cada turma,
quer ao nível global da escola, em todas as atividades estarão presentes três eixos de abordagem
fundamentais:
1. Atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos humanos);
2. Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo);
3. Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável,
globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos).

1. OPERACIONALIZAÇÃO A NÍVEL DE ESCOLA

A Educação para a Cidadania envolverá toda a comunidade escolar, no sentido de que se é o
lugar privilegiado de aprendizagem daquela, não poderá deixar de ser o lugar onde ela se exerce e
onde mais se zela pelos valores e princípios que a constituem. Assim, estes princípios e valores
enformarão as vivências e práticas diárias da escola, tornando possível um clima propiciador da
discussão ativa e alargada das decisões que a todos os seus membros dizem respeito, promovendo
uma cultura organizacional assente numa lógica de participação e corresponsabilização entre todos
os intervenientes da comunidade educativa (docentes, estudantes, famílias, entidades externas,
autarquia, especialistas, etc.).
As linhas de orientação definidas para a operacionalização da Educação para a Cidadania a nível
de escola/AERBP, têm como base, para além dos referenciais legislativos, o Projeto Educativo do
Agrupamento (2019/2022), o Relatório de Autoavaliação do AERBP (CAF Educação, 2018), o
Plano de Ações de Melhoria (2018/2019) e os dados obtidos através do Gabinete de Prevenção da
Indisciplina (2018/2019).
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Saliente-se que as condições apontadas na ENEC para a operacionalização da Educação para a
Cidadania na escola já fazem parte, há muito tempo, do funcionamento do AERBP. Assim, as ações
a desenvolver orientar-se-ão pela necessidade de preservar e consolidar pontos fortes deste
agrupamento e de superar algumas fragilidades ainda existentes.

Assim, na operacionalização da Educação para a Cidadania, o AERBP terá em conta o
seguinte:
1. A grande projeção do AERBP a nível da comunidade local, o elevado nível de participação
em projetos de âmbito nacional e internacional (transdisciplinares e multiculturais) e a
existência de parcerias com impacto positivo nos processos de aprendizagem e formação em
contexto de trabalho e de apoio à família são pontos fortes do nosso Agrupamento. Estes
pontos fortes devem ser capitalizados no desenvolvimento das atividades non âmbito da
Educação para a Cidadania. A responsabilidade social do Agrupamento e o
desenvolvimento/consolidação de parcerias com entidades exteriores adequadas deverão
ser as prioridades e os elementos estruturantes das atividades e projetos a desenvolver.
Para além das parcerias e colaborações já existentes, promover-se-á a colaboração com o
Plano Local de Saúde da Região Oeste Norte para o triénio de 2019-21.
2. Na sequência do ponto anterior, deverá o AERBP dar ênfase, na implementação da sua EECE,
a práticas e metodologias que aumentem a sua implicação e envolvimento nas problemáticas
e interesses da sociedade, a nível local, regional, nacional e global, preparando os nossos
alunos para uma convivência plural e democrática;
3. A diversidade de projetos e clubes em funcionamento nas escolas do Agrupamento é outro dos
pontos fortes a integrar na Educação para a Cidadania: as atividades/projetos devem
privilegiar a articulação com os clubes e projetos existentes e a integração destes no
currículo dos alunos.
4. A dificuldade de implementação de trabalho interdisciplinar entre os docentes e a fraca
participação dos pais e encarregados de educação são ainda fragilidades do AERBP. A
operacionalização da EECE 2019/2020 pressupõe o trabalho colaborativo de todos: dos
docentes e de todas as outras partes interessadas (não docente, estudantes, pais e
encarregados de educação, agentes da comunidade, etc.). Devem ser privilegiadas ações e
metodologias que impliquem o envolvimento de todos e que “tragam a comunidade para
dentro da escola e levem a escola para fora dos seus muros”. Sempre que possível, devem ser
definidos objetivos conjuntos e a implementados projetos com benefícios mútuos.
5. Um número significativo de alunos com comportamentos indisciplinados, especialmente no
ensino básico, bem como alunos com percursos escolares irregulares e problemáticos, são
também pontos fracos do Agrupamento a superar. Será desenvolvido e consolidado o Gabinete
de Apoio ao Aluno, com várias valências, tais como um Gabinete Promotor da Disciplina e
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um Espaço de Apoio ao Aluno (já em funcionamento desde o ano letivo anterior, por via
eletrónica) que contará com uma equipa multidisciplinar, integrando os serviços de Psicologia
do Agrupamento, bem como entidades especializadas com as quais se estabelecerão
protocolos e parcerias.
6. Aos alunos será dada a possibilidade de aprenderem o exercício da cidadania também através
das suas vivências no dia-a-dia da escola de que fazem parte. Mediante a valorização do papel
dos delegados de turma e o envolvimento da Associação de Estudantes (realização de
assembleias de delegados de turma/alunos, reuniões com a Direção, outros meios de darem
expressão às suas vozes) incrementar-se-ão a responsabilidade e o reconhecimento dos alunos
na organização e tomadas de decisão do Agrupamento, bem como nos seus processos de
aprendizagem.
7. A Educação para a Cidadania é estruturante de todas as atividades promovidas e realizadas no
AERBP. Assim, faz parte do nosso Plano Anual de Atividades, devendo as propostas de
atividades/projetos a desenvolver ser inseridas pelos responsáveis (professores de
CD/Associação de Estudantes/Associação de Pais, etc.) na plataforma INOVAR PAA,
preenchendo e submetendo o questionário correspondente à EECE. As áreas de competências
do perfil dos alunos a desenvolver devem ser explicitadas na planificação da atividade/projeto.

2. OPERACIONALIZAÇÃO A NÍVEL DE CADA TURMA

2.1. Domínios de Educação para a Cidadania

No ano letivo de 2019/2020 serão tratados os domínios seguintes:
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x
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ORGANIZAÇÃO (INTEGRAÇÃO NO CURRÍCULO)

Ensino Básico (EB)
1º Ciclo EB: Área curricular transversal, objeto de avaliação (qualitativa).
2º Ciclo EB (5º ano): Disciplina autónoma, com organização quinzenal. Objeto de
avaliação (quantitativa).
3º Ciclo EB: Disciplina autónoma, com organização anual. Objeto de avaliação
(quantitativa).
Ensino Secundário (regular e profissional)
 Abordagem, no âmbito das diferentes disciplinas da matriz, dos temas e projetos, sob
coordenação de um dos professores da turma.
 Registo de participação no certificado do aluno.

2.3. PROFESSOR DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – perfil:

5

 Saber identificar e ter respeito pelas diferenças culturais de alunos/as e da restante comunidade
educativa;
 Criar situações de aprendizagem para os/as alunos/as desenvolverem pensamento crítico, trabalho
colaborativo e resolução de problemas;
 Potenciar situações de aprendizagem em articulação com a comunidade;
 Ter experiência de coordenação de equipas e capacidade organizativa;
 Frequentar/ter frequentado ações de formação sobre Educação para a Cidadania;
 Possuir competências de trabalho em metodologia de projeto;
 Possuir competências de utilização de meios tecnológicos;
 Conseguir estabelecer e manter relações empáticas com os alunos;
 Sentir-se motivado para desempenhar a tarefa, sem imposição superior;
 Ser reconhecido pelo Conselho de Turma como o docente adequado à coordenação de CD da
respetiva turma.

2.4. METODOLOGIAS

A abordagem das temáticas selecionadas deve ter presente que a Cidadania não se aprende por
processos retóricos e ensino transmissivo, mas por processos vivenciais que permitam aos alunos
participar ativamente nessa aprendizagem, integrando e dando significado às suas experiências e
realidades, bem como dando expressão aos seus anseios, necessidades e expectativas.
A referida abordagem deve também valorizar a faixa etária dos alunos, as especificidades e
realidades locais, partindo, assim, de um necessário conhecimento do contexto (s) em que o
Agrupamento se insere.
A dimensão transversal dos temas mobiliza contributos das diferentes componentes do currículo,
possibilitando o cruzamento de conteúdos com os referidos temas. Cada conselho de ano/de turma
definirá as atividades a desenvolver, devendo estas ser planificadas e realizadas de acordo com as
linhas de orientação aqui apresentadas.
A EECE apela, portanto, no seguimento da ENEC, para um tipo de abordagem da Cidadania e
Desenvolvimento nas turmas dos vários anos de escolaridade que privilegie:
 A utilização de uma diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas, dando destaque às
experiências reais de participação e de vivência da cidadania, de forma ajustada a cada nível
de educação e de ensino.
 A capitalização das experiências e dos projetos já existentes do Agrupamento, sobretudo
com parceiros locais privilegiados (Autarquia, ACCCRO, AIRO, ESAD, Centro (s) de Dia,
Centros Paroquiais, Associações Culturais, Associações Ambientais, etc.).
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 A constituição de equipas que possibilitem a troca de experiências entre turmas/anos de
escolaridade/ofertas formativas e que promovam práticas pedagógicas mais participativas,
criativas e dinâmicas (metodologia de projeto e metodologia cooperativa entre grupos de jovens
de diferentes idades).

IV.

AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
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.

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação para a disciplina Cidadania e Desenvolvimento são definidos
anualmente por ano de escolaridade pelos professores responsáveis pela disciplina e aprovados
pelo Conselho Pedagógico, devendo contemplar o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades
de natureza pessoal, social e emocional, bem como o impacto da participação dos alunos nas
atividades realizadas na escola e na comunidade.

V. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA DOS ALUNOS



No registo de avaliação trimestral a entregar aos pais/encarregados de educação, indicar
informação sobre a participação do aluno (participa ou não participa);



No certificado de conclusão da escolaridade obrigatória incluir a designação dos projetos em
que o aluno efetivamente participou.



Reconhecimento do mérito através da atribuição do Prémio de Valor, no âmbito dos prémios
de Mérito, de Valor e Excelência em uso no AERBP, como uma mais-valia para o
reconhecimento das boas práticas e da avaliação do impacto na comunidade.

VI. AVALIAÇÃO DA EECE

O AERBP fará a monitorização e avaliação da sua EECE.
(Deverá ser definida a metodologia a aplicar e os indicadores de impacto nomeadamente na cultura
escolar, na relação com a comunidade e nas aprendizagens dos alunos).
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A avaliação da EECE será articulada com o processo de autoavaliação do Agrupamento.
A página do Agrupamento será o veículo prioritário de divulgação das boas práticas junto da
comunidade escolar, podendo também ser feita essa divulgação através dos jornais locais.
Na Plataforma Nacional de Educação para a Cidadania far-se-á a divulgação mais alargada das
boas práticas.

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de 9 de outubro 2019
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Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio
iii
Projeto Educativo do AERBP 2019 / 2022
ii
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