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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: Cidadania e Desenvolvimento ANO DE ESCOLARIDADE: 5º 
 

2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

DIREITOS HUMANOS 
  

 
• Explorar a ideia ou o conceito de 
Direitos Humanos; 
• Dar a conhecer a Convenção dos 
Direitos da Criança (CDC); 
• Aumentar os conhecimentos sobre 
a realidade do trabalho infantil, 
sobretudo em relação aos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio; 
• Promover os valores de justiça e o 
sentimento de responsabilidade na 
procura de soluções sobre as 
violações dos Direitos; 
• Promover a responsabilidade, 

justiça e solidariedade: 

 

 
-Direitos/Deveres 
- Direito à diferença 
- A escola e os valores: 
respeito; amizade; 
solidariedade; tolerância; 
liberdade; igualdade; justiça; 
equidade; responsabilidade  
- Direitos das crianças no 
mundo 
- Trabalho infantil 
 

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

 Trabalho de Grupo 

 

 Trabalho de pares  

 

 Trabalho de projeto  

 

 Debates  

 

 Dramatizações  

 

  Pesquisa orientada de textos e imagens  

 

 

 Trabalho de pares  

 

 Trabalho de projeto  

 

 Debates  

 

 Visionamento de Vídeos, documentários e filmes; 

 

 Presença na escola de membros da comunidade e 
convidados 

 Leitura, análise e discussão de documentos de 
origem diversificada (DUDH, DUDC, Constituição 
da República Portuguesa, Regulamento Interno,…)  

 
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) 
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IGUALDADE DE GÉNERO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aumentar e consolidar 
conhecimentos sobre os fenómenos 
de discriminação baseada nos papéis 
de género; 
 
 
 
 
. 
 

 
A igualdade de género  
- Estereótipos de género 
- Papéis sociais de género 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo 
 (A, C, D, J) 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G) 
Sistematizador/ 
organizador 
 (A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL; 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 Aprender sobre a 

interdependência entre os seres 

vivos e não-vivos; 

 Participar em atividades de 

sensibilização para as ameaças 

representadas pelas espécies 

invasoras. 

• Explorar os conflitos existentes 
entre o direito ao desenvolvimento, a 
participação na vida cultural e a 
proteção do ambiente; 
• Promover competências para poder 
realizar um bom debate, saber 
trabalhar em equipa e desenvolver a 
imaginação; 
• Fomentar a curiosidade e ideia de 
que o futuro está nas mãos dos e das 
jovens, e que as suas ações importam 

- Preservação da biodiversidade 
- Principais ameaças à 
biodiversidade 
- Consciencialização ambiental 
 

 

 Trabalho de pares  

 

 Trabalho de projeto  

 

 Debates  

 

 Visionamento de Vídeos, documentários e filmes; 

 

 Presença na escola de membros da comunidade e 
convidados 

 

Participativo/ colaborador 
 (B, C, D, E, F) 
 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 
 
Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J); 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL; 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 Promover competências para 
poder realizar um bom debate, 
saber trabalhar em equipa e 
desenvolver a imaginação; 

• Fomentar a curiosidade e ideia de 
que o futuro está nas mãos dos e das 
jovens, e que as suas ações 
importam 

 
-Gestão sustentável dos 
recursos hídricos e dos solos 
- Resíduos 
- Produção e consumos 
sustentáveis 
- Sustentabilidade; Ética e 
cidadania 
 

 Preenchimento de inquéritos  

 

 

 Produção de textos e / ou imagens  

 

 

 Palestras e Workshops  

    Aulas de exterior  

 

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

 
 

 

 Aumentar e consolidar 

conhecimentos sobre a diversidade 

dos comportamentos sexuais ao 

longo da vida e das diferenças 

individuais; 

 Desenvolver atitudes de 

aceitação dos diferentes 

comportamentos e orientações 

sexuais. 

 Desenvolver atitudes de 

aceitação positiva da sua identidade 

sexual e dos outros. 

 

 
- Diversidade e respeito 
 
 

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) 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA 
 

 

 Sensibilizar as 
crianças/jovens e família para a 
importância da segurança infantil e 
prevenção de acidentes. 

 
Proteção rodoviária 
- Infrações 
- Sinistralidade em Portugal 
- Proteção Civil 

 Produção de textos e / ou imagens  

 

 

 Palestras e Workshops  

    Aulas de exterior  

 

Respeitador da diferença/ 
do outro  
(A, B, E, F, H) 

 

2 

 

AVALIAÇÃO 
De acordo com os critérios gerais de avaliação, aprovados para o 2ºciclo, serão utilizados para recolha de informação os seguintes instrumentos: trabalhos práticos, registos de observação,  trabalhos de 
pesquisa, trabalho de grupo, trabalho de pares, debates, role play… 

 


