AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GARCIA DE ORTA
PLANIFICAÇÃO ANUAL EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 2º CICLO
TEMAS

OBJETIVOS

Dimensão Europeia
da Educação

Formar jovens conscientes dos seus direitos e deveres, prontos a
intervir direta e ativamente no projeto de construção europeia.

Educação Ambiental
para a
Sustentabilidade

Promover valores, na mudança de atitudes e de comportamentos
face ao ambiente, de forma a preparar os jovens para o exercício
de uma cidadania consciente, dinâmica e informada face às
problemáticas ambientais atuais.

Educação do
Consumidor

Disponibilizar informações que tornem as opções individuais mais
criteriosas, contribuindo para comportamentos responsáveis e
solidários.

Educação Financeira

Permitir ao aluno e futuro adulto, desenvolver comportamentos e
atitudes racionais face a questões de natureza económica e
financeira.

Educação
Intercultural

Promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como
oportunidade e como fonte de aprendizagem para todos, no
respeito pela multiculturalidade das sociedades atuais.

Educação para
Segurança, a Defesa
e a Paz

Refletir, conhecer e aplicar os princípios fundamentais para a boa
convivência coletiva nas sociedades democráticas, indispensáveis
a uma participação responsável do cidadão, favorecendo a sua
segurança e a dos outros, numa cultura de paz.
Promover a igualdade de oportunidades e educar para os valores
do pluralismo e da igualdade entre homens e mulheres

Educação para a
Igualdade de Género
Educação para o
Risco
Educação para o
Desenvolvimento

Promover dinâmicas e práticas educativas que visem, no espetro
mais amplo da educação para a cidadania, a adoção de
comportamentos de segurança, de prevenção e gestão adequada
do risco.
Consciencializar e promover a compreensão das causas dos
problemas do desenvolvimento e das desigualdades a nível local e
mundial.

Educação para os
Direitos Humanos

Promover o debate sobre os Direitos Humanos para fomentar o
desenvolvimento da consciência cívica nesta matéria.

Educação Rodoviária

Desenvolver dinâmicas educativas, em articulação com a
comunidade, de forma a incentivar o desenvolvimento de práticas
de cidadania para uma cultura de segurança rodoviária.

Educação para a
Saúde e para a
Sexualidade

Promover a compreensão científica do funcionamento dos
mecanismos biológicos reprodutivos. Valorizar a sexualidade e
afetividade entre as pessoas no desenvolvimento individual,
respeitando o pluralismo das conceções existentes na sociedade
portuguesa.

AVALIAÇÃO

 Grelhas de
observação

 Trabalhos
escritos
 Apresentações
orais

 Fichas de auto e
heteroavaliação

Nota: A seleção dos temas a abordar deverá ser feita tendo em conta os interesses dos alunos, o seu quotidiano
escolar/ social e a atualidade pelo que a sequencialidade apresentada não determina a ordem pela qual os assuntos
deverão ser tratados nem estabelece prioridades entre eles. A Educação para a Saúde e para a Sexualidade é de
abordagem obrigatória conforme determina a Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto.
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