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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: Cidadania e Desenvolvimento ANO DE ESCOLARIDADE: 6º 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

IGUALDADE 
DE GÉNERO 

 

Educar para a igualdade de direitos e 

deveres, através de uma educação 

livre de preconceitos e de 

estereótipos de género 

-Papéis sociais e de 

género 

 

Metodologias pedagógicas ativas centradas 
na aprendizagem experiencial (por 
descoberta) e cooperativa, utilizando 
estratégias como:  
 
 

 Trabalho de Grupo 

 

 

 Trabalho de pares  

 

 

 Representação de papeis (role-playing) 

 

 

 Trabalho de projeto  

 

 

 Debates 

 
 

 Dramatizações  

 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo 
 (A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico (A, B, 
C, D, G) 
 
Indagador/Investigado
r 
 (C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença / do outro  
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 

 

4 

INTERCULTURA
LIDADE  

 

Reconhecer a existência de múltiplas 

etnias e culturas nas sociedades 

atuais; 

 

Desenvolver o respeito por outros 

povos e suas culturas; 
 

- Diversidade étnica e 
cultural 
 
 
- Integração/exclusão 

4 

SAÚDE  

Adotar atitudes e comportamentos 
saudáveis; 
 
Analisar criticamente os 
comportamentos de risco na 
alimentação; 
 
Descrever as necessidades nutritivas 
ao longo da vida; 
 

- Contraceção e 
planeamento familiar 
 
- Alimentação e escolhas 
individuais 
 
- Hábitos de vida saudável 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

SEXUALIDADE * 
 

(articular com o 
PES ) 

Compreender a importância de uma 
vivência eticamente responsável, 
autónoma e consciente da 
sexualidade; 
 

Reconhecer a existência de regras 
sociais sobre privacidade e 
intimidade; 
 

Perceber as dificuldades da 
maternidade/paternidade; 
 

Desenvolver valores de respeito, 
tolerância e partilha; 
 

- Dimensão ética da 
sexualidade humana 

 Pesquisa orientada de textos e imagens  

 

 

 Visionamento de Vídeos, documentários 
e filmes; 

 

 

 Presença na escola de membros da 
comunidade e convidados 

 

 

 Estudo de casos 

 Produção de textos e / ou imagens 

 Palestras e Workshops 
 

 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 
 
Participativo/ 
colaborador 
 (B, C, D, E, F) 
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J); 
 
 

Cuidador de si e do 
outro 
 (B, E, F, G) 
 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas 
 
 
 

 

 

 

 

 

2 

MEDIA 

Fomentar a adoção de 
comportamentos e atitudes 
adequados a uma utilização crítica e 
segura da internet e das redes 
sociais; 
 
Analisar o contributo dos media para 
o desenvolvimento económico-
social; 
 
Interpretar mensagens mediáticas, 
compreendendo como os media 
podem influenciar modos de ver a 
realidade e precavendo-se contra 
riscos de manipulação; 
 

- Os media e a sociedade 
atual 
 
 
- Utilização dos media 
 
 
- Segurança NET 
 
 
- Publicidade 
 
 
- Globalização 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 

Saber como reclamar quando os 
seus direitos de cidadania são 
lesados. 
 

 
 
 
 
 

3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

LITERACIA 
FINANCEIRA E 

EDUCAÇÂO 
PARA O 

CONSUMO 

Tomar decisões esclarecidas sobre 
consumo ou poupança. 
 
Fomentar a escolha criteriosas de 
bens e produtos, contribuindo para 
escolhas assertivas. 
 
Sensibilizar para a responsabilidade 
Enquanto produtor e consumidor 

- Educação financeira 
 
 
- Os critérios do consumo 
individual 
 
 
 
- Consumo responsável 
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AVALIAÇÃO 

De acordo com os critérios gerais de avaliação, aprovados para o 3ºciclo, serão utilizados para recolha de informação os seguintes instrumentos: trabalhos práticos, registos de 
observação, fichas de avaliação, … 

 


