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Relatório Anual – 2020/21 
Relatório de Avaliação Interna da Estratégia  
 

 

 

A estratégia nacional para a cidadania foi implementada no Agrupamento de Escolas Gil Vicente no 

ano letivo 2018/19, no 1.º, 5.º e 7.º anos do Ensino Básico e no 10.º ano do Ensino Secundário, nos 

cursos científico-humanísticos e profissionais. No ano letivo 2019/20, a disciplina foi alargada ao 2.º, 

6.º, 8.º e 11.º anos, tendo-se envolvido as turmas do pré-escolar. No ano letivo 2020/21, a disciplina 

de Cidadania e Desenvolvimento esteve integrada em todos os anos do ensino básico, secundário e 

profissional, assim como no ensino pré-escolar. 

No 1.º ciclo foi integrada transversalmente no currículo, no 2.º e 3.º ciclos, desenvolveu-se com 

disciplina semestral autónoma e no ensino secundário e profissional foi integrada transversalmente 

no currículo. 

Nas reuniões de grupo, além de definidos os domínios para o ano letivo 2020/21, foram reformulados 

os critérios de avaliação da disciplina, o perfil de desempenho e apresentadas propostas 

desenvolvidas com a colaboração de parceiros externos, nos anos transatos, e com capacidade de 

serem adaptadas no presente ano.  Foi, igualmente, apresentada a proposta aprovada em pedagógico 

que decorreu da distinção do Agrupamento de Escolas Gil Vicente com a Bandeira “Escolas Amigas da 

Igualdade”, projeto da APF Lisboa, que durante o ano letivo 2019/20 avaliou os projetos desenvolvidos 

no âmbito da Igualdade de Género. Desta forma, no presente ano letivo o Agrupamento assinalou as 

seguintes datas:  
• 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres;  

• 14 de fevereiro, dia dos namorados e da sensibilização para a violência no namoro;  

• 21 de maio, Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento.  

As atividades decorrentes destas datas e outras que os/as professores/as consideraram importantes, 

no âmbito dos domínios da Disciplina, foram inscritas nos respetivos Projeto Curricular de Turma e no 

Plano Anual de Atividades. 

A situação pandémica levou à suspensão das aulas presenciais tendo sido necessário aplicar os 

critérios de avaliação previstos para o ensino à distância. 

Os recursos utilizados, trabalhos produzidos, legislação em vigor e outros documentos de referência 

encontram-se na biblioteca do grupo “Cidadania e Desenvolvimento”, do Teams do Agrupamento, por 

se entender que este é um espaço mais acessível para consulta futura por todos e todas as docentes 
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que venham a lecionar a disciplina. É também um espaço de partilha de ideias, sugestões, bem como 

de articulação entre os e as docentes.  

No presente relatório, constam as atividades inscritas no Plano Anual de Atividades  e as necessidades 

de formação dos docentes, os restantes projetos encontram-se nos Projetos Curriculares de Turma e 

nas atas de conselho de turma do Ensino Secundário e profissional. 
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DOMÍNIOS SELECIONADOS NO ANO LETIVO 2020/21 

Apresenta-se, seguidamente, os domínios abordados no ano letivo 2020/21, reformulado em 

setembro de 2020, de acordo com as propostas dos e das docentes com a disciplina e com os projetos 

do ensino secundário e profissional.  

No próximo ano letivo, proceder-se-á, novamente à sua análise, com os e as docentes com a disciplina 

e com as parcerias externas já pré-estabelecidas. De salientar, ainda, que apesar desta ser uma 

disciplina autónoma, nos 2.º e 3.º ciclos, o desenvolvimento destes domínios deve ter uma abordagem 

interdisciplinar, que deverá ser inscrita no PCT das turmas. 

 

 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3. º Ciclo Secundário 

Domínios 
 

1.º 2.º 
 

3.º 
 

4.º 
 

5.º 6.º 
 

7.º 8.º 
 

9.º 
 

10.º 11.º 
 

12.º 
 

1.º grupo (obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade) 

Direitos Humanos X X X X X X X X X X  X 

Igualdade de género  X X X X  X  X X  X 

Interculturalidade X X X X X  X  X X X X 

Desenvolvimento sustentável X X X X X X X X X  X X 

Educação ambiental X X X X X X X X X  X X 

Saúde X X X X  X  X X  X X 

2.º grupo (trabalhado pelo menos em dois ciclos do ensino básico) 

Sexualidade      X  X X   X 

Media     X  X  X X  X 

Instituições e participação democrática     X X X  X   X 

literacia financeira  

e educação para o consumo 

     X X X   X X 

segurança rodoviária X X X X X        

Risco  X X X X X  X X    

3.º grupo (com aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade): 

Empreendedorismo             

Mundo do trabalho            X 

Segurança, defesa e paz            X 

Bem-estar animal             

Voluntariado     X X X X X X X X 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO ANO LETIVO 2020/21 

Os presentes critérios de avaliação foram aplicados no ano letivo 2020/21.  

 

Domínios Instrumentos de Avaliação Ponderação 

Os domínios selecionados terão uma ponderação 
equitativa que corresponderá aos 60 % da ponderação 
total da disciplina. 

− Trabalhos Escritos – individuais ou em grupo 
(p.ex.: elaboração de textos expositivos, 
argumentativos e de opinião); 

 − Divulgação / apresentação de trabalhos; 

− Diálogos orientados no grupo/turma; 

− Inquéritos/questionários; 

− Debates; 

− Dramatização;  

− Jogos didáticos ou dinâmicas de grupo; 
 

60% 

Domínio Comportamental 

40% 

Assiduidade  
Pontualidade  
Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula  
Apresentação do material necessário à aula  
Empenho na realização das tarefas atribuídas 
 

 

PERFIL DE DESEMPENHO 

 

Avaliação de acordo com o nível de 
ensino 
 

Domínios Perfil de desempenho 

 
Muito Bom / Nível 5 
Manifestou bastante interesse pelas 
atividades propostas.  
Revelou um grande sentido de 
responsabilidade, interesse e 
cooperação nas atividades e projetos. 
Participou e mostrou-se muito curioso, 
crítico e criativo e capaz de 
compreender e aplicar os 
conhecimentos com facilidade.  
Cumpriu as regras estabelecidas, 
respeitou os outros, reconhecendo e 
aceitando a diversidade individual, 
social e cultural. 
Colaborou, dinamizou e adotou, no 
grupo turma e escola, comportamentos 
para o bem comum. 
 
 
Bom / Nível 4  
 
Manifestou interesse pelas atividades 
propostas.  
Revelou sentido de responsabilidade, 
espírito, interesse e cooperação nas 
atividades e projetos. 
 crítico e criativo, face aos domínios 
desenvolvidas.  

Espírito cívico  

 

• Mostra-se pronto a cooperar e trabalhar com as outras 

pessoas;  

• Mostra-se pronto a contribuir para melhorar a situação de 

outras pessoas na comunidade;  

• Colabora com outras pessoas para defender causas comuns;  

• Mostra o seu compromisso em defender e salvaguardar os 

direitos humanos;  

• Mostra-se disposto a participar nas tomadas de decisão 

coletivas;  

• Respeita as obrigações e responsabilidades relativas à 

cidadania ativa, seja a nível local, nacional ou global. 

 

Atitudes • Apresenta atitudes respeitosas para com as convicções, 

práticas e modos de vida adotados por outras pessoas, a não 

ser que estes violem os direitos humanos;  

• Dá espaço aos outros para se expressarem;  

• Mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes, a não ser 

que violem os direitos humanos;  

• Trata todas as pessoas com respeito, independentemente da 

sua origem cultural;  
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Participou e mostrou-se bastante 
curioso, crítico e criativo e capaz de 
compreender e aplicar alguns 
conhecimentos com facilidade.  
Cumpriu as regras estabelecidas, 
respeitou os outros, reconhecendo e 
aceitando a diversidade individual, 
social e cultural. 
Respeitou os outros e integrou-se no 
espírito da turma e da escola. 
 
Suficiente / Nível 3 
 
Manifestou algum interesse pelas 
atividades propostas.  
Revelou algum sentido de 
responsabilidade, sentido crítico e 
criativo, face aos domínios 
desenvolvidos. 
 Participou e mostrou-se capaz de 
compreender e aplicar alguns 
conhecimentos.  
Cumpriu as regras estabelecidas.  
Revelou algum respeito pelos outros. 
Integrou-se no espírito da turma e da 
escola. 
 
 
Insuficiente / Nível 2 
 
Manifestou desinteresse pelas 
atividades propostas.  
Não revelou sentido de 
responsabilidade nem sentido crítico e 
criativo face aos domínios 
desenvolvidos.  
Não cumpriu as regras estabelecidas 
nem respeito pelos outros.  
Apresentou muitas dificuldades em 
integrar-se no espírito da turma e da 
escola. 
 
 
Muito Insuficiente / Nível 1 
 
Manifestou total desinteresse pelas 
atividades propostas, não 
demonstrando qualquer sentido de 
responsabilidade, exigência e 
curiosidade. 
Não cumpriu as regras estabelecidas.  
Não revelou respeito pelos outros, 
capacidade reflexiva e espírito de turma 
e de escola 
 
 

• Mostra respeito pelas diferenças religiosas;  

• Mostra respeito pelas diferenças de género;  

• Manifesta a disponibilidade para ter em conta informação 

contraditória ou incompleta, sem a rejeitar automaticamente 

nem precipitar-se a tirar conclusões prematuras. 

Conhecimento e 

compreensão 

crítica do mundo  

 

• Consegue explicar os perigos de generalizar comportamentos 

individuais (estereótipos), atribuindo-os a toda uma cultura;  

• Compreende a importância e o perigo dos preconceitos; 

• Consegue refletir criticamente sobre a particularidade da sua 

visão do mundo;  

• Consegue analisar com rigor acontecimentos, 

comportamentos e ideias; 

• Consegue perspetivar as consequências de decisões atuais 

para o futuro; 

• Conhece a importância e os limites do senso comum. 

Responsabilidade  

 

• Apresenta o trabalho solicitado dentro do prazo;  

• Quando lhe entregam uma tarefa, cumpre-a fielmente;  

• Executa os seus deveres da forma mais perfeita que lhe é 

possível;  

• Assume a responsabilidade pelos seus erros. 

 

Cooperação  

 

• Trabalha para formar consensos e alcançar as metas do 

grupo;  

• Consegue ajudar alguém novo a tornar-se parte do grupo;  

• Ao trabalhar como membro de um grupo, encoraja os 

membros do grupo a expressar os seus pontos de vista e 

opiniões; 

• Expressa as suas opiniões sem as impor aos restantes 

elementos do grupo; 

• Consegue inspirar e motivar os restantes elementos do 

grupo. 

Descritores de 

observação do 

produto  

 

• Correção dos aspetos gráficos;  

• Qualidade da apresentação formal;  

• Correção textual;  

• Adequação e pertinência dos temas;  

• Correção científica dos artigos/notícias;  

• Comunicação. 
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ATIVIDADES INSCRITAS NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Hastear da Bandeira da Igualdade 

Atribuição da Bandeira da Igualdade, no âmbito do projeto Escolas Amigas da Igualdade, pelo trabalho 

desenvolvido no âmbito da Igualdade de Género, pela Associação para o Planeamento da Família (APF). 

Objetivos do projeto educativo: 

• Cativar antigos alunos para participar na vida do Agrupamento; 

• Favorecer a apropriação individual e coletiva dos diferentes espaços do agrupamento.; 

• Promover a transversalidade da Cidadania e Desenvolvimento no currículo de todos os níveis 

de escolaridade; 

• Reforçar a qualidade das relações interpessoais entre os alunos do Agrupamento. 

 

Participação num Webinar sobre linguagem inclusiva (Igualdade de Género). 

Participação num Webinar sobre linguagem inclusiva (Igualdade de Género) em parceria com a 

Associação para o Planeamento da Família, no âmbito das Escolas Amigas da Igualdade. O 

Agrupamento foi representado pelo sr. Subdiretor Víctor Gonçalves. 

Objetivos do projeto educativo: 

• Promover a transversalidade da Cidadania e Desenvolvimento no currículo de todos os níveis 

de escolaridade. 

 

Comemoração do Dia Mundial de Combate o Bullying. 

Sessão de formação sobre Bullying dinamizada pela Associação para o Planeamento da Família, em 

colaboração com a Polícia de Segurança Pública. 

Objetivos do projeto educativo: 

• Cativar antigos alunos para participar na vida do Agrupamento; 

• Intensificar o envolvimento dos encarregados de educação nas atividades educativas.; 

• Promover a transversalidade da Cidadania e Desenvolvimento no currículo de todos os níveis 

de escolaridade.; 

• Reforçar a qualidade das relações interpessoais entre os alunos do Agrupamento. 
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Comemoração do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento 

Diálogo sobre a importância da escola e da Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento na abordagem 

das questões de género a partir da diversidade cultural, com Rosa Monteiro, Secretária-Geral para a 

Cidadania e Igualdade, João Costa, Secretário-Geral da Educação, Joana Lages, coordenadora dos 

projetos Um Género de Escola!' / 'Ser Humano - Itinerário para a igualdade' / MA, subdiretor do 

Agrupamento, Víctor Gonçalves e alunos e alunas de cada ano de escolaridade. 

 

Objetivos do projeto educativo: 

• Cativar antigos alunos para participar na vida do Agrupamento; 

• Intensificar o envolvimento dos encarregados de educação nas atividades educativas.; 

• Promover a transversalidade da Cidadania e Desenvolvimento no currículo de todos os níveis 

de escolaridade.; 

• Reforçar a qualidade das relações interpessoais entre os alunos do Agrupamento. 

 

Anexa-se ao presente relatório o documento de suporte do diálogo. (anexo1) 

 

Projeto de intervenção em Educação Sexual 

Objetivos do projeto educativo: 

• Promover a Educação para a Saúde e a Educação Sexual em meio escolar e a prevenção de 

comportamentos de risco.  

• Promover a transversalidade da Cidadania e Desenvolvimento no currículo de todos os níveis 

de escolaridade. 

Projeto desenvolvido em articulação com a Psicóloga Rafaela Rolhas, cuja planeamento e temas se 

encontram em anexo. (anexo 2) 

 

Campanha de solidariedade em articulação com a ONG Humans Before Borders 

Objetivos do projeto educativo: 

• Intensificar o envolvimento dos encarregados de educação nas atividades educativas., 

• Promover a transversalidade da Cidadania e Desenvolvimento no currículo de todos os níveis 

de escolaridade. 
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Campanha de recolha de alimentos para o Banco Alimentar e para a comunidade escolar 

Objetivos do projeto educativo: 

• Intensificar o envolvimento dos encarregados de educação nas atividades educativas., 

• Promover a transversalidade da Cidadania e Desenvolvimento no currículo de todos os níveis 

de escolaridade. 

Esta campanha permitiu apoiar vinte alunos e alunas e doze agregados familiares. 

Anexa-se ao presente relatório o certificado de recolha de alimentos para o Banco Alimentar. (anexo 

3) 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO NA CAF EDUCAÇÃO 

 

Desde o ano letivo 2017/2018 que o Agrupamento de Escolas Gil Vicente leva a cabo um processo de 

autoavaliação. Nesse ano, foram aplicados questionários de satisfação a todos os elementos da 

Comunidade Educativa para, a partir deles e de outros dados, ser redigido o novo Projeto Educativo 

do Agrupamento de Escolas. Em 2018/2019, foi contratualizada uma assessoria técnica, no âmbito da 

autoavaliação, com a empresa Melissa Marmelo e Associados. E com ela, para além de serem 

elaborados Planos de Ação Estratégicos e diversos Planos de Melhoria (publicados em 

https://www.aegv.site/autoavaliacao), foi igualmente aplicado o Observatório Pedagógico (inquéritos 

a discentes e docentes sobre ensino e aprendizagem), cujo relatório se encontra igualmente publicado 

em https://www.aegv.site/autoavaliacao.  

O ano letivo 2019/2020 foi reservado para implementar o modelo de autoavaliação para a qualidade 

CAF Educação (Common Assessement Framework), que visa a melhoria continua através da 

identificação de pontos forte e de oportunidades de melhoria.  

Na CAF Educação foram incluídas questões diretamente relacionadas com a Educação para a 

Cidadania, aos e às Encarregadas de Educação, do pré-escolar ao ensino secundário, e aos e às alunas 

do Agrupamento, do 4.º ao 12-º anos, cujo resultado apresentamos seguidamente. 

 

Encarregados/as de Educação 

• Pré escolar 

 

• 1.º ciclo 
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•  2.º e 3.º ciclos, ensino secundário e profissional 

 

 

 

 

Alunos e alunas – 4.º ao 12.º anos  

 

• 4.º ano 

 

 

• 5.º ao 12.º ano 
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Os resultados obtidos nestes indicadores, embora não contemplem todos os domínios da disciplina, 

demonstram que os e as alunas, assim como os e as Encarregadas de Educação, reconhecem o bom 

trabalho desenvolvido no âmbito da disciplina. 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – 2021/22 

 

Tendo-se realizado o alargamento da disciplina a todos os anos de escolaridade é necessário 

estabelecer um mecanismo de monitorização sobre o desenvolvimento dos domínios da disciplina. 

Desta forma, propõe-se a criação de um inquérito no início do ano letivo, ou semestre, e no final dos 

mesmos. 

 

Nas turmas do ensino secundário e profissional, onde a disciplina foi integrada transversalmente no 

currículo, deverá ser entregue à coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento o documento de 

compromisso em anexo (4). No 2.ºe 3.º ciclos deverá manter-se o preenchimento e devolução no final 

de cada semestre o documento com as atividades desenvolvidas em anexo (5). 

 

O Agrupamento de Escolas Gil Vicente deverá manter no ano letivo o Agrupamento a comemoração 

das seguintes datas:  

• 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres,  

• 14 de fevereiro, dia dos namorados e da sensibilização para a violência no namoro,  

• 21 de maio, Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento.  

Cumprindo assim, os objetivos relativos à manutenção da Bandeira “Escolas Amiga da Igualdade”, e o 

desenvolvimento dos restantes domínios da Disciplina. 

As atividades decorrentes destes dias e outras que os/as professores/as considerem importantes, no 

âmbito dos domínios da Disciplina, deverão ser realizadas em articulação com outras disciplinas do 

Conselho de Turma e, eventualmente, com outros níveis de ensino (em articulação vertical) e inscritas 

nos respetivos PCT. 
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NECESSIDADES DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE DOCENTES  

 

É necessário continuar a garantir formação teórico-prática nas seguintes áreas: 

• Direitos Humanos; 

• Psicologia / comunicação intercultural; 

• Igualdade de género; 

• Desenvolvimento sustentável. 

 

Na sequência da abordagem Whole-school approach da Educação para a Cidadania recomenda-se que 

o pessoal não docente seja contemplado no âmbito do plano de formação em ações específicas nesta 

componente. 
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ANEXOS  

Anexo 1 

Comemoração do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento 
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19 
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Anexo 2  

Projeto de intervenção em Educação Sexual 

 

Psicóloga: Rafaela Rolhas  

Sessões: 12 de 50mn 

Temas: 

a) Fisiologia geral da reprodução humana (Abordagem dos sistemas reprodutor masculino e feminino; Abordagem 

do ciclo menstrual; Distinção dos diferentes tipos de sexo; Desmistificação de temas como ansiedade de 

desempenho) – 100 mn 

b) Fatores psicossociais da sexualidade (Abordagem à identidade sexual, identidade de género (feminino, masculino, 

não binário), orientação sexual (homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, assexual) e comportamento 

sexual) – 100 mn  

c) Valores e dimensão ética da sexualidade (Abordagem de afetos, maturidade emocional, compromisso) – 50mn 

d) Masturbação (Abordagem da masturbação feminina e masculina; Desmitificação de tabus) – 50mn 

e) Pornografia (Abordagem aos diferentes tipos de pornografia; Contextualização da pornografia e desmistificação 

de tabus) – 50mn 

f) Métodos contracetivos (Abordagem aos diferentes tipos de métodos contracetivos) – 50mn 

g) ISTs (Abordagem aos diferentes tipos de ISTs) – 50mn 

h) Comportamentos de risco (Abordagem à violência no namoro, abuso físico e sexual e ao ciberbullying; Promoção 

e prevenção de comportamentos negativos e importância da autoimagem e autorrespeito) – 100 mn 

i) Interrupção voluntária da gravidez (Liberdade de opção; Sequelas psicológicas; IVG como um método não 

contracetivo) – 50mn 

 

Organização 

Semana 1 

Hora segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

13:30 – 14:20  Ana Maria Castro – 
MACS – s.SAV3 

10.º LH 
Tema A 

Pedro Caetano – 
Geo A – SAV3 

10.º LH 
Tema B 

Maria Jesus Brás - 
Hist A  - s.SAV3 

10.º LH 
Tema C 

 TEAMS 
 

Temas C / D 
 

12.º CT 
 

14:20 – 15:10   

15:10 – 16:00 Rosa Marques – 
Mat.A - S.3.22 – 

12.º CT 
Tema A 

    

16:20 – 17:10 Nuno Soares – Port 
- S.3.22 – 12.º CT 

Tema B  

   

17:10 – 18:00 Maria José Jesus – 
Psicologia B  - 

s.3.19 
12.ºLH - Tema B 

   

18:00 – 18:50     
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Semana 2 

Hora segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

13:30 – 14:20      Isabel Sequeira . 
Ing – Set 

11.ºCT – Tema A 14:20 – 15:10     

15:10 – 16:00  Maria Teresa Neto 
– Ing – SAV3 

10.º LH -  Tema D 

  Maria José Jesus – 
Filosofia  - set 

11.ºCT - Tema B 

16:20 – 17:10     

17:10 – 18:00      

18:00 – 18:50      

      

 
Semana 3  

Hora segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

13:30 – 14:20   António Bernardes 
– Mat.A – Set 

11.ºCT - Tema C 

  TEAMS 
 

Temas E / F / G 
 

12.º CT 

 

14:20 – 15:10  António Bernardes 
– Mat.A – Set 

11.ºCT - Tema D 

  

15:10 – 16:00     

16:20 – 17:10  Maria José Jesus – 
Filosofia – s.Sav.3  
10.ºLH – Tema E 

   

17:10 – 18:00 Maria José Jesus 
– Psicologia B  - 

sala 3.19 
12.º LH – Tema C 

Maria Adelaide 
Rodrigues – 

Português – Sav.3 
10.º LH – Tema F 

   

18:00 – 18:50  Maria Adelaide 
Rodrigues – 

Português – Sav.3 
10.º LH – Tema G 

   

 
Semana 4 

Hora segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

13:30 – 14:20       

14:20 – 15:10  Raul Duarte – EF - 
S.3.22 – 12.º CT 

Tema H 

   

15:10 – 16:00    Vanessa Correia – 
EF – 10.º LH – 
Sav.3 - Tema H 16:20 – 17:10 Carla Parreirinha 

B.G - 11.ºCT – SET 
Tema E  

Nuno Soares – Port 
- S.3.22 – 12.º CT 

Tema I 

  

17:10 – 18:00 Vanessa Correia – 
EF 11.ºCT – SET 

Tema F  / G 

   Maria José Jesus – 
Filosofia – s.Sav.3  
10.ºLH – Tema I 

18:00 – 18:50     
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Semana 5 

Hora segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

13:30 – 14:20       

14:20 – 15:10     Isabel Sequeira . 
Ing – Set 

11.ºCT – Tema H 

15:10 – 16:00     Maria José Jesus – 
Filosofia  - set 

11.ºCT - Tema H / I 16:20 – 17:10     

17:10 – 18:00      

18:00 – 18:50      
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Anexo3 

Campanha de recolha de alimentos para o Banco Alimentar e para a comunidade escolar 
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Anexo 4 – Documento de compromisso – Ensino Secundário 

Cidadania e Desenvolvimento 

2021/22 

Documento de compromisso 

 

 

Ano / turma: 

 

Tema do projeto e domínios 

 

 

Questões a abordar 

 

 

Atividades / tarefas a desenvolver 

 

 

Recursos materiais e humanos (pessoas, instituições, etc… a contactar) 
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Professor que apoia o projeto 

 

 

Disciplinas envolvidas 

 

 

Desenvolvimento do projeto 

 

Tarefas/atividades Alunos (Nome e n.º) Período de execução Assinaturas dos alunos 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

Data: ___/___/___ 

Professor que apoia o projeto __________________________
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Anexo 5 – 2.º e 3.º ciclos 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

ANO LETIVO2020/21 

 

ANO /TURMA DOMÍNIOi QUESTÕES 

ABORDADAS  

ATIVIDADES / TAREFAS 

DESENVOLVIDAS 

DISCIPLINAS 

ENVOLVIDAS 

TEMPOS 

LETIVOS 

ENVOLVIMENTO 

DOS ALUNOS1 

       

       

       

       

 

Observações: 

Poderão mencionar, se considerarem importante, as estratégias / dificuldades sentidas no Ensino à Distância, dificuldades sentidas no contacto e 

acompanhamento da coordenação e sugestões para o próximos ano letivo 

 
i Domínios definidos na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania  

 
1 Este indiciador pode ser preenchido de forma descritiva. Poderão mencionar aspetos globais da turma ou específicos de grupos de alunos. 


