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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: Cidadania e Desenvolvimento ANO DE ESCOLARIDADE: 7º  
 

2º semestre 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

SEXUALIDADE 
 

 
 
 
 

 

 
- Construir relações saudáveis 
baseadas no respeito, cooperação e 
tolerância; 
 
 

- Apresentação do conceito de 
assertividade como estratégia de 
prevenção de maus-tratos e de 
aproximações abusivas; 

 

- Prevenção dos maus 

tratos e das 

aproximações abusivas: 

articulação com o PES. 

 

 
 
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  

 

 
 
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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INSTITUIÇÕES E 
PARTICIPAÇÃO 
DEMOCRÁTICA 

 
-  

 
- Compreender a importância do 25 
de abril de 1974 na democratização 
de Portugal; 
 
 

- Identificar as principais etapas de 
integração de Portugal na 
comunidade europeia e mundial no 
contexto de um processo iniciado 
depois da II Guerra Mundial;  
 
-Identificar na participação 
democrática o exercício de 
cidadania;  
 

- Conhecer e respeitar os princípios 
de uma democracia. 

Democracia; 
- Cidadania nacional, 
europeia e mundial; 
- Princípios da 
democracia: articulação 
com História. 
- Liberdade e 
Responsabilidade; 
- Solidariedade e justiça 
distributiva; 
- Órgãos e estruturas de 
soberania e de defesa 
nacional.   
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2º semestre 

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, bem como o seu 
caráter universal; 
 

- Promover o conhecimento da 
DUDH; 
 

- Sensibilizar para a relevância dos 
Direitos Humanos na vida 
quotidiana; 
 

- Desenvolver a compreensão sobre 
a relação entre necessidades 
humanas, bem-estar pessoal e 
Direitos Humanos; 
 

- Desenvolver o espírito de equipa e 
o pensamento criativo; 
 

- Promover a solidariedade e o 
respeito pela diversidade; 
 

- Fomentar a curiosidade, a abertura 
de espírito e a justiça; 
 
 
 

 

 

Direitos/Deveres;  

- Direito à diferença; 

- Inclusão/Exclusão; 

- A escola e os valores: 

respeito; amizade; 

solidariedade; 

tolerância; liberdade; 

igualdade; justiça; 

equidade; 

responsabilidade. 

- Discriminação e 

intolerância; 

 

 

  Pesquisa orientada de textos e imagens  

 

 

 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,…) 
 

 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) 

 
 

 
7 



 

 

 

 

Planificação da Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento|7º ano             3/3 

2º semestre 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

IGUALDADE 
DE GÉNERO 

 
 
 

 

 
- Educar para a igualdade de 
direitos e deveres, através de uma 
educação livre de preconceitos e de 
estereótipos de género; 
 
- Constatar diferentes formas de 
discriminação no local de trabalho; 
 
- Desenvolver capacidades de análise 
crítica; 
 
- Desenvolver competências de 
comunicação, imaginação e 
criatividade bem como de 
cooperação. 
 
 

 
- Igualdade de género; 
- Estereótipos de género; 
- Papeis Sociais de género; 
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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.  
 

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 de Educação para a Cidadania do AEC 


