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ANO LETIVO - 2019-20 
ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO 

DEPARTAMENTO DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DA DISCIPLINA DE OFERTA COMPLEMENTAR - PROJETO SER+ DO 1º ANO DE ESCOLARIDADE 

 

CONTEÚDOS DE 
APRENDIZAGEM 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 
ATITUDES 

O aluno deve ficar capaz de: 

Exemplo de Ações Estratégicas de Ensino 
Orientadas para o Perfil dos Alunos 

DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
FORMATIVA E SUMATIVA 

Direitos Humanos 
 
- Ser+ Solidário 

- Ser+ Autónomo 

- Ser+ Respeitador 

 - Ser+ Respeitador da 

diferença 

- Ser+ Cooperante 

- Ser+ Livre com 

responsabilidade 

 

 

Pobreza e 

desigualdade 

- Saber quais as 

necessidades básicas 

dos seres humanos 

- Reconhecer as 

diferentes formas de 

pobreza 

- Reconhecer as 

diferentes situações de 

desigualdade 

 

 

 
 
 
 

-Desenvolver competências de 

natureza social: a comunicação; o 

respeito por si e pelos outros; a 

autonomia; a cooperação; a 

solidariedade; a liberdade. 

 

- Aumentar a auto-estima e a auto-

confiança. 

 

- Desenvolver a identidade pessoal e 

individual. 

 

- Fomentar a actividade de campo a 

fim de se incutir os valores em défice. 

 

 

 

 - Entender a noção de necessidades 

básicas dos seres humanos. 

 

 - Perceber a relação entre a riqueza e 

a possibilidade de satisfação de uma 

pluralidade de necessidades 

Humanas 

 

 - Perceber a relação entre a pobreza e 

a não satisfação de necessidades 

básicas. 

 

Estratégias:  

- Definição das regras a respeitar pela 

turma. Elaboração de um cartaz. 

− Visionamento de filmes/documentários 

alusivo. 

− Ações de sensibilização para a 

diferença com testemunhos reais.  

 

 

 

 

 

Estratégias:  

 - Atividades que envolvam a partilha. 

 - Atividades de expressão emocional 

 - Atividades lúdico-pedagógicas (ler e 

dramatizar histórias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Áreas de 

Competências: 

 

Respeitador da 
diferença/ do outro (A, 
B, E, F, H)  
 
Conhecedor/sabedor/ 
culto/ informado (A, B, 
G)  
 

Crítico/Analítico (A, B, 
C, D, G)  
 

Indagador/ 
Investigador (C, D, F, 
H, I)  
 

Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J 
 
Questionador (A,D,E, 
F, G, I, J)  
  
Comunicador (A, B, D, 
E,F, H)  
 
 Participativo/ 
colaborador (B, C, D, 
E, F)  

Critérios transversais aos 

conteúdos abordados: 

 

Responsabilidade (respeito, 

compreensão de normas 

sociais): uma maior atenção 

pelo eu e pelo outro que se 

manifestará no respeito, na 

solidariedade, na partilha, na 

dádiva e na contra dádiva, na 

ajuda e no apoio.  

 

 

 

Aquisições dos valores em 

défice pela vontade 

espontânea e livre de os 

alunos participarem em 

atividades de caráter social 

dentro e fora da escola, tendo 

em vista uma formação cívica 

mais solidária.  

 

 

 

Empenhamento (interesse, 
participação, atenção); 
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Direitos, deveres e 
responsabilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Adquirir as noções de direitos, 

deveres e responsabilidades. 

 

 

 - Tomar consciência de que todas as 

pessoas têm direitos e deveres 

fundamentais reconhecidos 

internacionalmente. 

 

 

 

 

Estratégias:  

 - Leitura e análise dos Direitos e Deveres 

do Aluno. 

- Elaboração de um cartaz. 

 - Cada aluno da turma vai fazer um 

desenho cujo mote é "uma atitude 

solidária" no qual escrevem uma frase a 

legendar o trabalho.  

 

  
 
Responsável/ 
autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J)  
  
Cuidador de si e do 
outro (B, E, F, G) 
 

 

  

   

 

 

Organização (utilização da 

informação); 

 

 

Cooperação (cumprimento das 

regras de trabalho de grupo); 

 
 
Iniciativa (intervenção na 

resolução de problemas). 
 

 

 

 


