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AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA EECE ........................................................................ 13

8.

DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS .................................................................................... 14

1

Escola Secundária Camilo Castelo Branco | Vila Real

ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

1. INTRODUÇÃO
Numa época de diversidade social e cultural crescente e de radicalismos violentos,
os professores têm como missão preparar os alunos para a vida, para serem
cidadãos democráticos, participativos e humanistas, no sentido de promover o
respeito, a tolerância e a não discriminação. 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 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. Visando 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, a educação
constitui-se como uma ferramenta vital.
A estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE) pretende ser um
documento estruturante, transversal a todo o Projeto Educativo, orientador do
trabalho a desenvolver, com o objetivo de concretizar os desafios da Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC).

2. PRINCÍPIOS GERAIS DA EECE
A Lei de Base do Sistema Educativo (LBSE) contempla, com grande destaque, os
valores de Cidadania e Democracia. Por sua vez, o Projeto Educativo da Escola
Secundária Camilo Castelo Branco (ESCCB) estabelece a empatia, a flexibilidade,
a ousadia, a pertença, a sustentabilidade, a responsabilidade, a exigência e a
partilha como valores e princípios estruturantes. A ESCCB é uma escola “inspirada
nos valores humanistas [...] que recusa os (pre)conceitos e que ousa desaprender,
para se reinventar (...)”. Tendo como alicerces a LBSE e o PE, a estratégia de
educação para a cidadania da ESCCB assenta nos seguintes pressupostos:
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•

A escola deve reconhecer os problemas da sociedade, preparando as
novas gerações para uma convivência plural e democrática;

•

A Cidadania deve estar moldada à própria cultura escolar, assente numa
lógica de participação e de corresponsabilização;

•

A escola deve valorizar as especificidades e realidades locais em
detrimento de abordagens de temáticas abstratas e descontextualizadas
da vida real;

•

A escola deve constar que a cidadania não se aprende simplesmente por
processos retóricos, por ensino transmissivo, mas por processos vivenciais.

Assim, na abordagem global da Educação para a Cidadania, a implementação
desta componente curricular deverá orientar-se pelos seguintes princípios:
•

Decorrer de práticas sustentadas no tempo e não de 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.

3

Escola Secundária Camilo Castelo Branco | Vila Real

ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

3. IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A
CIDADANIA
A Educação para a Cidadania é uma disciplina que integra as matrizes curriculares
do ensino básico e secundário de acordo com o Despacho nº 5908/2017, de 5 de
julho, inscrita na área das Ciências Sociais e Humanas. A sua abordagem faz-se:
•

ao nível de cada turma;

•

ao nível global da escola.

Ao nível do grupo turma esta área é desenvolvida segundo duas abordagens
complementares:
•

No 3.º Ciclo, como disciplina autónoma, objeto de avaliação, que se
constitui como espaço potenciador da valorização de uma abordagem
interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, cruzando- se contributos das
diferentes disciplinas com os domínios da Cidadania e Desenvolvimento no
âmbito do Projeto Interdisciplinar ou outras atividades disciplinares.

•

No Ensino Secundário - Cursos Científico Humanísticos e Profissionais - a
abordagem é efetuada transversalmente ou em justaposição, cruzando
contributos das diferentes componentes de formação, disciplinas e
Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), com os domínios da
Cidadania e Desenvolvimento no âmbito do Projeto Interdisciplinar ou
outras atividades disciplinares.
A

componente

de

Cidadania

e

Desenvolvimento

é

sobretudo

implementada pelo desenvolvimento e concretização de projetos pelos
alunos, no âmbito das diferentes componentes de formação, disciplinas e
UFCD da matriz, sob a coordenação de um dos professores do Conselho
de Turma.
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Ao nível global da escola, pretende-se desenvolver uma cultura de escola que:
•

Promova a preparação dos jovens para uma contribuição ativa e positiva
na sociedade;

•

Potencie o desenvolvimento e participação de todos nos projetos de
escola;

•

Promova a diversidade de metodologias e práticas ativas;

•

Promova experiências reais de participação e de vivência da cidadania,
adequadas a cada nível de ensino;

•

Promova aprendizagens contextualizadas e o desenvolvimento de
competências de formação cidadã e participação democrática;

•

Promova projetos e parcerias com a participação da comunidade;

•

Promova o trabalho articulado com a biblioteca escolar, tendo em vista o
ensino e aprendizagem de competências nas áreas da leitura, da
informação, dos media e do digital, indispensáveis a um ensino de
qualidade e condição base da igualdade, da inclusão social e da
participação ética e produtiva dos alunos na sociedade democrática.

Os projetos/ trabalhos desenvolvidos na Cidadania e Desenvolvimento e outras
atividades realizadas na escola devem ter em consideração as parcerias com
entidades da comunidade, podendo alagar-se a outras escolas, numa perspetiva
de trabalho em rede.

O sucesso da implementação desta Estratégia, que está intrinsecamente ligada à
cultura escolar, vai refletir atitudes, valores, princípios e procedimentos adotados
tanto ao nível global da escola, como ao nível da turma.
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Assim, resumindo, a abordagem da Cidadania e Desenvolvimento, organiza-se em
três vertentes:

TRANSVERSAL

ESPECÍFICA

Na gestão curricular disciplinar e multidisciplinar: 3º Ciclo e
Ensino Secundário

Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento no 3º Ciclo;
Nos projetos e atividades dos grupos de alunos/ turmas

Em projetos da escola;

GLOBAL

Ao longo de toda a escolaridade.

4. ORGANIZAÇÃO DOS DIFERENTES DOMÍNIOS DA
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
Os diferentes domínios a desenvolver na Cidadania e Desenvolvimento devem
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, devendo ser considerados como intercomunicantes e
tendo por base uma visão holística da pessoa.
Podem

ser

consultados

diversos

documentos

de

apoio

em

https://cidadania.dge.mec.pt, que podem funcionar como referenciais na
abordagem dos diferentes domínios.
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A proposta de distribuição dos diferentes domínios/temas teve em consideração o
nível etário dos alunos, o grau de complexidade das temáticas e os objetivos e
metas da EECD.
No entanto, sendo este um processo dinâmico, a distribuição é passível de vir a ser
alterada ao longo do percurso de três anos, de acordo com a eventual mudança
dos focos de interesse dos intervenientes e/ou do contexto de ação, em cada
turma. Por outro lado, a própria monitorização do processo de implementação
desta Componente pode também sugerir alterações que venham a ter lugar.
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7º Ano

8º Ano

9º Ano

10º/ 1º Ano

11º/2º Ano

12º / 3º Ano

Direitos Humanos

1º grupo
Domínios obrigatórios para
todos os ciclos e níveis de
ensino

Igualdade de Género
Interculturalidade
Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental
Saúde
Sexualidade

2º grupo
Domínios obrigatórios em
pelo menos dois ciclos do
ensino básico

Media
Instituições e participação democrática
Literacia financeira e educação para o
consumo
Segurança rodoviária
Risco
Empreendedorismo

3º grupo
Domínios opcionais em
qualquer ano de
escolaridade *

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

Outros
* Decisão à responsabilidade de Professor/Conselho de Turma
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A Escola Secundária Camilo Castelo Branco pretende ser reconhecida como um
espaço de aprendizagem participado, integrador, pautado pela exigência e por
aprendizagens efetivas e significativas nas áreas de competência consignadas no
Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (homologado pelo Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho), contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis e
empáticos, dotados de habilidades necessárias à (participação na) mudança e aos
modos de lidar com a imponderabilidade e a imprevisibilidade; como uma Escola de
base humanista, promotora da curiosidade, reflexão e inovação, alicerçada em
conhecimentos estruturados; como uma escola inclusiva, promotora da equidade e
da democracia, coerente e flexível na gestão do currículo e do trabalho conjunto dos
professores no desenvolvimento curricular.
A ESCCB implementa os seguintes projetos/atividades que podem apoiar o
desenvolvimento dos diferentes domínios:

Boletim Cultural
Clube de leitura

ESCOLA

Clube de matemática
Clube de teatro
Jornal digital “À procura”
Projeto (des)mascarar

Ágora

COMUNIDADE

Ocupa-te, aprende e diverte-te
Sarau dos Antigos Alunos do Liceu
Sarau do Liceu
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Apps for Good
Clássicos em rede - desafio de arte
Concurso Nacional de Leitura
Desmultiplicar
Olimpíadas Portuguesas de Matemática
Parlamento Jovens
Plano Nacional de Leitura
Plano Nacional de Cinema
Plano Nacional das Artes

NACIONAL

Programa ESCOLAS UBUNTU
Projeto de mentoria
PNPSE
PDPSC
Projeto de Educação para a Saúde (PES)
Projeto Ler+2027
Projeto "10 minutos a ler"
Projeto PICCLE - plano de intervenção cidadãos
competentes em leitura e escrita

Erasmus +
Maratona de cartas da amnistia internacional

INTERNACIONAL

Orange the World (Vamos Alaranjar a Camilo)
PEPA
Projeto de Desporto Escolar
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5. PARCERIAS
A concretização dos projetos e atividades deve ter presente as parcerias:

•

PALV

•

Fundação Casa-Museu Maurício Penha

(Programa de Aprendizagem ao Longo da

•

Fundação de Serralves

Vida), promovido pela Comissão Europeia

•

•

Fundação Vox Populi (Projeto Nepsos)

AMI

•

•

Goethe-Institut Portugal

Associação de Antigos Alunos da Escola

•

•

Livraria Traga-Mundos

Associação de Paralisia Cerebral (APCVR)

•

•

Parque Natural do Alvão (PNA)

Câmara Municipal de Vila Real

•

•

Piaget – Nuclisol

Cáritas

•

•

Rede de Bibliotecas Escolares (RBE)

Centro de Recursos para a Inclusão (CR)I

•

•

Rede de Bibliotecas de Vila Real (RBVR)

Centro de Formação de Associação de

•

Rede Europeia Anti-Pobreza (REAPN)

•

Regimento de Infantaria Vila Real nº13 (RIVR13)

•

Seminário de Vila Real

•

Santa Casa da Misericórdia

•

UNESCO

Jovens (CPCJ)

•

União de Freguesias de Vila Real

•

EMIS

•

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

•

Escola Segura

•

Outros

•

Equipa de Saúde Escolar da Unidade de

Agência

Nacional

-

Programa

Escolas de Vila Real (CFAEVR)

•

Conservatório de Música de Vila Real

•

Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto
Douro (CHTMAD)

•

Comissão de Proteção de Crianças e

Cuidados na Comunidade de Vila Real 1
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6. PROCESSO
AVALIAÇÃO

DE

ENSINO,

APRENDIZAGENS

E

De acordo com a ENEC, a abordagem da Educação para a Cidadania deve atender
a três 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.

Os critérios de avaliação são definidos pelo Conselho de Turma e pela escola sendo
posteriormente validados pelo Conselho Pedagógico.
No 3º Ciclo, a avaliação é quantitativa, valoriza a avaliação formativa, tendo por base
o impacto da participação dos alunos nas atividades realizadas na escola e na
comunidade.
No Ensino Secundário, a componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto
de avaliação sumativa, sendo a participação nos projetos desenvolvidos no âmbito
desta componente objeto de registo no certificado do aluno, que, de acordo com o
estipulado no artigo 5º da Portaria n.º 194/2021, de 17 de setembro, deve comtemplar:
I. Ano letivo;
II. Identificação do domínio da ENEC onde se insere o projeto;
III. Designação do projeto.
Nota: O DT deve preencher no GIAE a participações dos alunos em representação dos
pares em órgãos da escola e em atividades e projetos.
(menu Matrículas à Atividades e Projetos à selecionar o aluno à clicar

à adicionar à

preencher campos)
(Ajuda: https://ajuda.microabreu.pt/topicos-ajuda/atividades-e-projetos/).
12

Escola Secundária Camilo Castelo Branco | Vila Real

ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

7. AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA EECE
A avaliação e monitorização da EECE será efetuada de forma continua e sistemática,
através da recolha da seguinte informação:
•

Planificação da disciplina/componente de Cidadania e Desenvolvimento: No
início do ano letivo, o Professor de Cidadania/Conselho de Turma elabora a
planificação que contempla os seguintes tópicos: domínios a abordar;
objetivos; atividades/projetos; produtos finais; disciplinas envolvidas; parcerias
e calendarização.

•

Monitorização intermédia: No decorrer do mês de fevereiro, o Professor de
Cidadania/Conselho de Turma efetua uma avaliação intermédia da
concretização do projeto que contempla os seguintes tópicos: domínios
trabalhados; atividades e/ou projetos realizados, constrangimentos.

•

Avaliação Final: Na reunião de avaliação de final de ano, o Professor de
Cidadania/Conselho de Turma efetua a avaliação final do projeto que
contempla os seguintes tópicos: domínios trabalhados; atividades/projetos
realizados; produtos finais; disciplinas envolvidas; parcerias estabelecidas;
constrangimentos e sugestões de melhoria.

NOTA 1: A planificação, a monotorização e a avaliação final serão elaboradas através
do preenchimento de formulários da Google que estarão disponíveis em:
http://esccbvr.pt/observatorio-da-qualidade/inqueritos/.
NOTA 2: No 9º ano de escolaridade não se efetua o preenchimento da monitorização
intermédia uma vez que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é semestral.
Com os elementos recolhidos será elaborado um relatório final a apresentar à Direção
que incluirá a identificação das necessidades de formação contínua de docentes
neste domínio, com a respetiva comunicação à Coordenação Nacional.
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8. DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS
•

Jornal digital “À procura”;

•

Redes sociais: Facebook da ESCCBVR; Instagram da ESCCBVR; Canal youtube
“Camilo Projetos”; Facebook da Biblioteca; Instagram da Biblioteca; Twitter da
Biblioteca.

•

Blogue da Biblioteca Escolar;

Estes deverão ser os veículos prioritários de divulgação das boas práticas junto da
comunidade escolar, podendo também ser feita essa divulgação através dos jornais
e outros meios de comunicação locais.
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