Planificação a Longo Prazo
Ano Letivo 2017/2018
Áreas/Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento

Nível de Ensino: 3º ciclo

Curso:

Período

Regular

X

Domínios
Educação para os Direitos
Humanos

1.º

Educação para a Igualdade
de Género

Obs. As temáticas apresentadas
poderão vir a sofrer alterações de
acordo com propostas de colaboração
com entidades exteriores a este
Agrupamento de escolas ou definidas
em conselho de turma.

Educação Intercultural

2.º

Educação
Ambiental/Desenvolvimento
Sustentável

Obs. As temáticas apresentadas
poderão vir a sofrer alterações de
acordo com propostas de colaboração
com entidades exteriores a este
Agrupamento de escolas ou definidas
em conselho de turma.

VOC

Científico- Humanístico

Conteúdos Programáticos/Domínios
A Educação para os Direitos Humanos, que está
intimamente ligada à educação para a cidadania
democrática, incidindo especialmente sobre o espectro
alargado dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais, em todos os aspetos da vida das pessoas,
enquanto a educação para a cidadania democrática se
centra, essencialmente, nos direitos e nas
responsabilidades democráticos e na participação ativa
nas esferas cívica, política, social, económica, jurídica e
cultural da sociedade.
A Educação para a Igualdade de Género, que visa a
promoção da igualdade de direitos e deveres das alunas
e dos alunos, através de uma educação livre de
preconceitos e de estereótipos de género, de forma a
garantir as mesmas oportunidades educativas e opções
profissionais e sociais. Este processo configura-se a partir
de uma progressiva tomada de consciência da realidade
vivida por alunas e alunos, tendo em conta a sua
evolução histórica, na perspetiva de uma alteração de
atitudes e comportamentos.

A Educação Intercultural, que pretende promover o
reconhecimento e a valorização da diversidade como
uma oportunidade e fonte de aprendizagem para todos,
no respeito pela multiculturalidade das sociedades
atuais. Pretende-se desenvolver a capacidade de
comunicar e incentivar a interação social, criadora de
identidades e de sentido de pertença comum à
humanidade
A Educação Ambiental/Desenvolvimento Sustentável,
que pretende promover um processo de
consciencialização ambiental, de promoção de valores,
de mudança de atitudes e de comportamentos face ao
ambiente, de forma a preparar os alunos para o
exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e
informada face às problemáticas ambientais atuais.
Neste contexto, é importante que os alunos aprendam a
utilizar o conhecimento para interpretar e avaliar a
realidade envolvente, para formular e debater
argumentos, para sustentar posições e opções,
capacidades fundamentais para a participação ativa na
tomada de decisões fundamentadas no mundo atual.

Ano:7º

Profissional

Instrumentos de
Avaliação

Tempos
Letivos

6
Resultados de:
Caderno Diário
Fichas de trabalho
Trabalhos
individuais e/ou em
grupo (cooperação)
Grelhas de
observação de
natureza diversa
Auto e
heteroavaliação

5

Educação para a saúde e a
sexualidade

3.º

Obs. As temáticas apresentadas
poderão vir a sofrer alterações de
acordo com propostas de colaboração
com entidades exteriores a este
Agrupamento de escolas ou definidas
em conselho de turma.

A Educação para a Saúde e a Sexualidade, que pretende
dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes
e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar
decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar
físico, social e mental.
A escola deve providenciar informações rigorosas
relacionadas com a proteção da saúde e a prevenção do
risco, nomeadamente na área da sexualidade, da
violência, do comportamento alimentar, do consumo de
substâncias, do sedentarismo e dos acidentes em
contexto escolar e doméstico
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