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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: Cidadania e Desenvolvimento ANO DE ESCOLARIDADE: 8º  
 

1º semestre 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

INTERCULTURA
LIDADE  

 
 
 

 

 

- Reconhecer a existência de 
múltiplas etnias e culturas nas 
sociedades atuais; 
 

- Identificar estereótipos e 
preconceitos culturais;  
 
 

- Desenvolver o respeito por outros 
povos e suas culturas; 
 
 

- Identificar tensões decorrentes da 
existência de diferentes pontos de 
vista na sociedade; 
 

- Compreender as vantagens da 
convivência intercultural; 
 

- Explorar experiências de 
discriminação/tolerância; 
 

- Educar para a igualdade de 
direitos e deveres, através de uma 
educação livre de preconceitos 
 

- Participar em debates, respeitando 
as regras do debate democrático, 
fundamentando as suas opiniões e 
respeitando as dos outros; 

 

  Diversidade étnica e 

cultural 

 

  Religião e crenças/ 

diversidade religiosa 

 
 

  Migrações  

 

  Integração/ Exclusão 

 

 
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/Investigador 
 (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) 
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1º semestre 

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; 
 

  Compreensão da 

noção de parentalidade 

no quadro de uma 

saúde sexual e 

reprodutiva saudável e 

responsável 

  

  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) 
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DESENVOLVIME

NTO 

SUSTENTÁVEL 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

(articular com 

Eco-escolas) 

 

 

- Tomar consciência de que os seus 
atos influenciam o ambiente (ou a 
qualidade do ambiente); 
 

- Compreender os seus direitos e 
deveres enquanto cidadãos face ao 
ambiente; 
 

- Compreender os efeitos no 
ambiente resultantes do modelo 
energético vigente até aos nossos 
dias; 
 

 - Reconhecer a necessidade de 
adotar modelos que promovam a 
eficiência energética; 
 

 

  Consciencialização 

ambiental 

 

  Problemas energéticos 

do mundo atual 

 
 

  Mobilidade 

sustentável 

  Sustentabilidade; Ética 

e Cidadania 
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1º semestre 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

- Procurar soluções de âmbito 
pessoal e comunitário a fim de 
avançar para o uso eficiente e 
sustentável da energia. 
 

- Reconhecer que as mudanças 
climáticas têm consequências nos 
modos de vida e na saúde humana; 
 

- Compreender a necessidade de 
adotar práticas de âmbito pessoal e 
comunitário de consumo 
responsável; 

RISCO 

 

- Conhecer os perigos e as causas 
principais dos desastres naturais; 
 

- Identificar comportamentos de 
risco; 
 

- Saber aplicar medidas de 
autoproteção;  
 

- Reconhecer os principais agentes 
da Proteção Civil; 
 

- Saber contactar as autoridades 
adequadas a cada situação. 
 

 

  Principais riscos 

naturais 

 

  A influência dos riscos 

naturais na sociedade 

 
 

  Medidas de prevenção 

e atuação (Proteção 

Civil) 
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A ordem sequencial da lecionação dos conteúdos está condicionada pelas áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e/ou articulação curricular, definida em 
Conselho de Turma.  
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Áreas de Competências do Perfil dos Alunos 
A - Linguagens e textos        F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
B - Informação e comunicação      G - Bem-estar, saúde e ambiente 
C - Raciocínio e resolução de problemas     H - Sensibilidade estética e artística 
D - Pensamento crítico e pensamento criativo     I - Saber científico, técnico e tecnológico 
E - Relacionamento interpessoal      J - Consciência e domínio do corpo  

 

 

A Equipa da Estratégia Nacional para a Cidadania do AEC 


