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Introdução
A cidadania é o conjunto de direitos e deveres que cada indivíduo tem na sociedade
em que vive e traduz-se numa atitude, num comportamento e num modo de estar que tem
como referência os direitos humanos, nomeadamente, os valores da igualdade, da
democracia e da justiça social.
Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a
formação de indivíduos responsáveis, autónomos, solidários, participativos e humanistas que
conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com
espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.
A complexidade e a acelerada transformação que caracterizam a atualidade
conduzem, assim, à necessidade do desenvolvimento de competências diversas para o
exercício da cidadania democrática, requerendo um papel preponderante por parte da escola.
Deste modo, o lugar da Cidadania e Desenvolvimento na educação das crianças e
jovens tem de se estender para além da sala de aula e ocupar um lugar central na vida da
escola e da comunidade envolvente.
Esta área assenta na criação de redes entre as políticas e práticas da cultura
organizacional escolar, as oportunidades promovidas na sala de aula e pelo currículo e as
parcerias criadas com entidades da comunidade educativa. É uma abordagem que apela ao
trabalho colaborativo, ao envolvimento de todas as partes interessadas: pessoal docente e
não docente, estudantes, pais, mães e encarregados/as de educação, agentes da comunidade,
entre outros/as. Esta colaboração permite definir objetivos conjuntos e implementar projetos
com benefícios mútuos. É preciso trazer a comunidade para dentro da escola e levar a escola
para fora dos seus muros, de modo a que as aprendizagens se tornem mais significativas e
articuladas com a realidade e vida dos/as jovens e docentes.
Esta implementação implica a capacidade docente de gerir os desafios e complexidade
dos contextos educativos e de fazer escolhas adequadas a partir de diferentes estratégias de
ensino e aprendizagem ajustadas às idades, maturidade, aptidões e diversidade dos/as
alunos/as.
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Os/as docentes têm o papel fundamental de encorajar e despertar a curiosidade
dos/as alunos/as para explorar e pôr em prática a Cidadania e Desenvolvimento através de
iniciativas que permitam vivenciar realidades do seu meio e da escola.
Os domínios a trabalhar em Cidadania e Desenvolvimento devem privilegiar o
contributo de cada um para o desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de
competência consignados no documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória. Este documento constitui-se como um referencial para o desenvolvimento
curricular e para o trabalho a realizar, respondendo aos desafios sociais e económicos do
mundo atual, alinhados com o desenvolvimento de competências do século XXI.
A abordagem curricular da educação para a cidadania pode assumir formas diversas,
consoante as dinâmicas adotadas pelas escolas no âmbito da sua autonomia, nomeadamente,
através do desenvolvimento de projetos e atividades do Plano Anual de Atividades, em
parceria com as famílias e entidades que intervêm neste âmbito, no quadro da relação entre
a escola e a comunidade. Assim sendo, a educação para a cidadania, não sendo imposta como
uma disciplina obrigatória, pode ser desenvolvida em função das necessidades e problemas
específicos da comunidade educativa, em articulação e em resposta a objetivos definidos a
todo o Projeto Educativo da Escola.

Enquadramento Legal
A elaboração da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola (EECE) encontrase fundamentada nos seguintes diplomas legais e documentos estruturantes de referência:
•

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

•

Decreto Legislativo Regional n.º 16/2019/A, de 23 de julho de 2019.

•

Portaria n.º 226-A/2018, 7 de agosto.

•

Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho.

•

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.

•

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
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Operacionalização
O conhecimento do contexto em que se opera é fundamental para que se possam criar
dinâmicas de trabalho de Cidadania e Desenvolvimento.
Em conformidade com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Competências para o séc. XXI, a área de Cidadania e Desenvolvimento pretende desenvolver
um conjunto de competências transversais ao currículo que requerem a aquisição de
conhecimentos, capacidades e atitudes. O objetivo é que se transmita conhecimento em
determinadas áreas, mas também que se desenvolvam atividades que estimulem
determinadas competências como a participação plural e responsável.
Neste sentido, recomenda-se que os/as docentes orientem e estimulem os/as estudantes
para o desenvolvimento de:


Competências pessoais e sociais enquadradas numa cultura de democracia;



Pensamento crítico e criativo;



Competências de participação ativa, plural e responsável;



Conhecimentos no âmbito de um conjunto de domínios essenciais ao exercício de
cidadania.

No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, a proposta apresentada tem em conta os seguintes
princípios:



Conceção não abstrata de Cidadania;



Identificação de domínios essenciais em toda a escolaridade;



Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para
uma Cultura da Democracia).

Na abordagem da educação para a cidadania propõe-se que se atenda a três eixos:


Atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos
humanos);



Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo);



Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano
sustentável, globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos).
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Os domínios a desenvolver na componente de Cidadania e Desenvolvimento organizam-

3.º Grupo

2.º Grupo

1.º Grupo

se em três grupos com implicações diferenciadas, a saber:

Obrigatório para todos os
níveis e ciclos de escolaridade
(porque se trata de áreas
transversais e longitudinais)

Trabalhado pelo menos em
dois ciclos do ensino básico

Com aplicação opcional em
qualquer ano de escolaridade

Direitos Humanos
Igualdade de Género
Interculturalidade
Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental
Saúde
Direitos Humanos
Igualdade de Género
Sexualidade
Media
Instituições e participação democrática
Literacia financeira e educação para o consumo
Segurança rodoviária
Empreendedorismo
Mundo do Trabalho
Risco
Segurança, Defesa e Paz
Bem-estar animal
Voluntariado
Outras, de acordo com as necessidades de educação para
a cidadania diagnosticadas pela escola.

Domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar em cada nível e
ciclo de educação e ensino
Atualmente a ilha do Faial é composta pelas seguintes unidades orgânicas:


Escola Básica Integrada da Horta – Pré Escolar, Primeiro Ciclo, Segundo Ciclo e
Percursos Alternativos.



Casa de Infância de Santo António – Pré-Escolar e Primeiro Ciclo.



Escola Secundária Manuel de Arriaga – Terceiro Ciclo, Ensino Secundário e Percursos
Alternativos;



Escola Profissional da Horta – Ensino Profissional.
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No âmbito da formação em curso “Educação para a Cidadania - Da Estratégia à
Operacionalização”, as unidades orgânicas envolvidas - a Escola Básica Integrada António José
Ávila (Pré-escolar, 1º e 2º ciclos), a Casa de Infância de Santo António (Pré-escolar e 1º ciclo)
e a Escola Secundária Manuel de Arriaga (3º ciclo, secundário, percursos alternativos),
realizaram uma reunião no sentido de se definir uma estratégia conjunta de ilha ao nível dos
domínios a abordar em cada ano letivo. Deste modo, embora cada unidade apresente a sua
estratégia, tendo em conta a especificidades dos alunos, enquadrada nas respetivas faixas
etárias, foi definido que seriam trabalhados os seguintes domínios ao longo dos vários ciclos.
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Domínios a abordar por ciclo de ensino

1.º Ciclo EB

Domínios obrigatórios para
dois ciclos do ensino básico

Domínios obrigatórios
para todos os ciclos e
níveis de ensino

1

3

X

X
X

Desenvolvimento Sustentável

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

Empreendedorismo

Domínios Opcionais

9

X
X

Riscos

X
X

Mundo do trabalho
Segurança, Defesa e Paz

Voluntariado

8

Ensino
Secundário
10 11 12

X

X
X

Media

Bem-estar animal

7

X

Sexualidade
Instituições e participação
democrática
Literacia financeira e Educação
para o consumo

3.º Ciclo EB

X
X

X

Educação Ambiental

Segurança rodoviária

X
X

X

Interculturalidade

Saúde

4

X

Direitos Humanos
Igualdade Género

2

2.º Ciclo
EB
5
6

X
X
X

X
X

X
X

Outro

Apresenta-se abaixo o quadro-resumo com a identificação dos domínios a desenvolver
nos diversos níveis de ensino da nossa unidade orgânica:
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Domínios obrigatórios para dois ciclos
do ensino básico

Domínios obrigatórios para
todos os ciclos e níveis de
ensino

X

X

Igualdade Género

X

X

Interculturalidade

X

Desenvolvimento
Sustentável
Educação
Ambiental

Instituições e
participação
democrática
Literacia financeira
e Educação para o
consumo
Riscos

X

X

PROFIJ Nível IV (3º ano)

PROFIJ Nível IV (2º ano)

PROFIJ Nível IV (1º ano)

Reativar

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Mundo do trabalho

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Bem-estar animal
Voluntariado

X

X
X

X

X
X

Segurança
rodoviária

Segurança, Defesa
e Paz

X

X

X

X

X

X

X

Ensino Não Regular
Secundário

X

X

X

Sexualidade

12

X

X

Saúde

Media

11

Formação Vocacional

10

PROFIJ Nível II Tipo III

9

Direitos Humanos

Empreendedorismo

Domínios Opcionais

8

Ensino Não Regular
3.º Ciclo EB

Prog. Form. Profissionalizante

7

Ensino
Secundário

Prog. Pré-Profissionalização

3.º Ciclo EB

X
X

Outro
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A área de Cidadania e Desenvolvimento só entrou em vigor no ano letivo passado e no
ensino secundário, pelo que foi decidido flexibilizar a escolha dos domínios a trabalhar por
ano letivo. Deste modo, sugeriu-se que os conselhos de turma do 11º ano considerassem os
projetos/domínios já trabalhados no ano letivo anterior, de forma a não os repetir. Nos
restantes anos de escolaridade e percursos alternativos os conselhos de turma tiveram
flexibilidade total na escolha dos domínios a trabalhar este ano letivo.

Organização Cidadania e Desenvolvimento
No Terceiro Ciclo aplica-se o definido nos Princípios Orientadores da Organização e da
Gestão Curricular da Educação Básica para o Sistema Educativo Regional (Decreto Legislativo
Regional n.º 16/2019/A, de 23 de julho de 2019). Neste caso, a escola decidiu organizar a
disciplina em segmentos de 45 minutos semanais acrescidos de 45 minutos de quinze em
quinze dias.
No Ensino Secundário, a componente do currículo Cidadania e Desenvolvimento
desenvolve-se, transversalmente, com o contributo de todas as disciplinas e componentes de
formação, de acordo com o estipulado no ponto 4 do artigo 15º do Decreto Lei nº 55/2018,
de 6 de julho.
Nos percursos alternativos, estão a ser cumpridas as orientações constantes da
circular da Direção Regional de Educação, datada de 14 de novembro de 2019 (MAIL-SDRE/2019/7049).
Contudo, realça-se o facto de que a Nível do Ensino Não Regular - Profij - os
referenciais dos três anos abordam todos os domínios da área da Cidadania e
Desenvolvimento. Por isso, os quatro selecionados para cada ano são alguns dos que estão
relacionados com os projetos em desenvolvimento.

Atendendo à necessidade de se envolver toda a comunidade educativa, no início do
ano letivo, aquando da reunião geral de professores, foi realizada a apresentação da
componente de Cidadania e Desenvolvimento. Ainda nesta fase, foram efetuadas reuniões
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com os docentes a lecionar a disciplina (7º ano), com os diretores de turma (10º e 11º anos)
e com os coordenadores dos percursos alternativos.
A escolha dos domínios foi definida após auscultação dos alunos e dos docentes de
cada conselho de turma.
No trabalho de planeamento do projeto teve-se em conta os projetos já existentes na
Escola e que fazem parte do Plano Anual de Atividades de forma a poder haver uma
articulação harmoniosa, indo ao encontro das prioridades definidas no respetivo Projeto
Educativo considerando o contexto geográfico e socioeconómico da Escola. Deste modo,
pretende-se capitalizar as experiências e implicar parceiros da comunidade local, para além
de toda a comunidade educativa.
Cada turma, na planificação da atividade, contempla os seguintes itens, entre outros
que considere relevantes:
1. Aprendizagens esperadas (valores, atitudes, conhecimentos e capacidades a
desenvolver pelos alunos).
2. Descrição da atividade (designação; subtema central; grupo-alvo e outros
intervenientes; duração; recursos pedagógicos; instruções e procedimentos)
3. Avaliação das aprendizagens dos alunos (intervenientes, estratégias, instrumentos e
finalidades da avaliação).

Ver anexo 1 (modelo de formulário que deverá ser preenchido ao longo da planificação do projeto(s).

Interligação de conhecimentos, valores e práticas em Cidadania e
Desenvolvimento
Os projetos que estão a ser desenvolvidos, ao longo do ano letivo, tiveram em
consideração os problemas e os desafios que cada turma e respetivo conselho identificaram,
havendo em alguns casos articulação entre várias turmas. O anexo 2 apresenta os projetos
em fase de planeamento / execução até ao momento.

10

Estratégia de Educação para a Cidadania

Ensino
Secundário

PERCURSOS
ALTERNATIVOS

PFP

PFPP

Cursos Formação
Vocacional

PROFIJ Nivel II
Tipo III

Cursos Científico
Humanísticos

PROFIJ

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a desenvolver

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ensino
Básico

Áreas de Competência

Linguagens e textos
Informação e Comunicação
Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo
Raciocínio e Resolução de
Problemas
Saber Científico Técnico e
Tecnológico
Relacionamento
Interpessoal
Desenvolvimento Pessoal e
Autonomia
Bem-Estar Saúde e
Ambiente
Sensibilidade Estética e
Artística
Consciência e Domínio do
Corpo

3ºCEB
(7º ano)

PERCURSOS ALTERNATIVOS

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Desafios a lançar à escola


Motivar os docentes, principalmente do secundário, dado facto de a implementar /
orientar os projetos, considerando a resistência que alguns docentes revelam devido
à preocupação em cumprir programas, principalmente, nas disciplinas sujeitas a
Exame Nacional.



Incentivar os docentes a elaborarem projetos interdisciplinares, não se limitando
apenas a uma única disciplina.



Melhorar o envolvimento de toda a comunidade educativa na preparação da
estratégia.

11

Estratégia de Educação para a Cidadania

Critérios de avaliação
A avaliação em Cidadania e Desenvolvimento orienta-se pelos mesmos normativos
legais de todas as disciplinas e áreas disciplinares do currículo e terá por base a avaliação das
competências adquiridas. Estas, de acordo com o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória, são definidas como “combinações complexas de conhecimentos, capacidade e
atitudes”, interligados entre si e sem prevalência de qualquer um deles em relação aos outros.

Atitudes e
Valores

Conhecimentos

Capacidades

Para definição dos Critérios de Avaliação (anexos 3 e 4), tomou-se como base de
entendimento o glossário do Documento das Competências para a Cultura Democrática,
publicado pelo Conselho da Europa. Este, apresenta as seguintes definições:
● Conhecimentos - Conjunto articulado de informação que um indivíduo possui e que
se encontra intimamente ligado à noção de compreensão.
● Capacidades - mobilização de padrões complexos e bem organizados de pensamento
ou comportamento de forma adaptativa, a fim de alcançar um objetivo específico.
● Atitudes - Uma atitude é a orientação mental geral que um indivíduo adota em relação
a alguém ou algo (por exemplo, uma pessoa, um grupo, uma instituição, uma questão,
um evento, um símbolo, etc.). As atitudes geralmente consistem em quatro
componentes: uma crença ou opinião sobre o objeto da atitude, uma emoção ou
sentimento em relação ao objeto, uma avaliação (positiva ou negativa) do objeto e
uma tendência a comportar-se de um modo particular em relação àquele objeto.
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Certificado de conclusão da escolaridade obrigatória
O Certificado de conclusão da escolaridade obrigatória de cada aluno conterá
Informação sobre a área de Cidadania e Desenvolvimento, nomeadamente:


Os projetos realizados;



Os domínios abordados;



Uma síntese do desempenho do aluno na área de Cidadania e Desenvolvimento.

No final de cada ano letivo será inserida na ficha individual do aluno, na plataforma SGE,
a indicação dos domínios e projetos em que cada aluno participou, bem como uma síntese
descritiva do seu desempenho nos diversos projetos desenvolvidos.

Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania do AEMC
A Estratégia será avaliada com base na breve síntese apresentada pelos conselhos de
turma, sobre os trabalhos levados a cabo pela turma. Essa informação será inserida no
relatório anual do Coordenador da Estratégia da unidade orgânica.
No final do ano letivo o relatório anual e o plano de melhoria, com estratégias para o
próximo ano letivo, serão aprovados em Conselho Pedagógico.

Aprovado em Conselho Pedagógico a ___ de _______ de 2020

__________________________________________________________________________________

Estratégia elaborada no âmbito da Oficina de formação promovida pela Direção Regional de
Educação “Educação para a Cidadania - Da Estratégia à Operacionalização”.
Os Docentes:
Ilídia Quadrado
Roberto Terra
Sónia Antunes
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Anexos
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Anexo 1 modelo de formulário que deverá ser preenchido ao longo da planificação do projeto(s)

PLANIFICAÇÃO DO PROJETO
ANO:
TURMA:
DESIGNAÇÃO DO PROJETO:
Docente responsável pelo projeto:

Recursos
Domínio(s) Temas/Subtemas Objetivos

Disciplinas
intervenientes

Conteúdos

Atividades /
Estratégias

(inclui a
referência
a
parcerias)

15
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Anexo 2 – Projetos e Parcerias
PROJETOS ESMA/PARCERIAS
Ano

Projeto
Exposição
comemorativa do 71.º
Aniversário da
Assinatura da
Declaração Universal
dos Direitos Humanos

Bullying na Escola

7.ºAnos







Domínio(s)
Direitos Humanos
Igualdade Género
Interculturalidade
Educação Ambiental
Saúde

 Direitos Humanos
 Saúde
 Media

 Outro: situações
identificadas pelo
conselho de turma e
Assembleias de Turma
pelos próprios alunos

Temas/subtemas
 Os Direitos da
Criança.
 Os direitos
Humanos.
 Os refugiados.



 Saúde mental
 Violência no meio
escolar
 Regras de
convivência social
 cyberbullying
 Regras de
convivência social

 Voluntariado
 Bem-estar animal
Ajude a ajudar
 Instituições e
participação
Democrática
 Segurança
A Importância da
Rodoviária
Segurança Rodoviária  Media

O impacto dos media
na sociedade

10.ºA

H2O ESMA

 Instituições e
participação
Democrática
 Media
 Desenvolvimento
sustentável
 Educação ambiental
 Saúde









Parcerias
Biblioteca Esma
Cineclube
EcoEscolas
Associação de
Estudantes
Associação de
Pais/Encarregados
de Educação.
Associação de
Estudantes
Associação de
Pais/Encarregados
de Educação.

 Make a Wish
 AFAMA
 ABRIGAR

 PSP (Escola Segura)
 Junta de Freguesia
das Angústias
 Organização e
funcionamento da
assembleia
 Funcionamento de
jornal/ rádio e
televisão
 Estilos de vida
saudáveis - A água
como fonte de saúde
 Erradicação do
plástico da escola






ALRAA
Antena 9
RTP
Jornal “Incentivo”

 Câmara Municipal da
Horta
 ERSARA
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10.ºB

 Toxicodependências

 Alertar para os
perigos e prevenir o
consumo de
toxicodependências

 Voluntariado

 Voluntariado como
exercício de uma
cidadania ativa

Jovens Mediadores
para a Prevenção das
Toxicodependências

Livros Voadores para
TImor
10.ºC

Os animais são nossos  Bem -estar animal/
Voluntariado
amigos
 Desenvolvimento
O ser humano e o
Sustentável /
desenvolvimento
Educação Ambiental
sustentável
/ Saúde
 Saúde

10.ºD

Lidar com as nossas
doenças

10.ºE

URBAN MEDIA




DA IMPORTÂNCIA DA
DEMOCRACIA



Igualdade de Género

10.ºF

Instituições e
participação
democrática



 projeto CAFE (Centro
de Aprendizagem e
Formação Escolar) de
Manatuto, em
Timor-Leste.

 Saúde pública e bemestar animal
 Modificação genética

 Suporte básico de
vida;
 Saúde Mental;
 Doenças causadas
pelo tabaco;
 Doenças contagiosas;
 Doenças
sexualmente
transmissíveis;
 Drogas e álcool.
MEDIA
 MEDIA
 EDA
Voluntariado
 Voluntariado como
 o projeto CAFE
exercício de uma
 (Centro de
cidadania ativa
Aprendizagem e
Formação Escolar) de
Manatuto, em
Timor-Leste
Igualdade de Género  A pertinência da lei
 Serão convidadas
da paridade
duas pessoas, dos
dois sexos, do
panorama político e
empresarial do Faial,
para darem o seu
parecer sobre o
tema.
Os principais
 Trabalho em grupos
símbolos regionais e
na sala de aula;
nacionais.
 Utilização de
informação
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 A importância da
participação
democrática - o
estranho caso da
abstenção no Faial
 A importância e a
força de uma
Assembleia de
Alunos





Por definir

10.º G

11.ºA

11.ºB
11.ºC

11.ºD

Igualdade de género

 Voluntariado

 Uma experiência de
serviço ao outro

 Limpeza de espaços
públicos

 Ambiente e
sustentabilidade

 Voluntariado
 Educação ambiental

 O bem estar animal
 Desperdício
Alimentar
 Doação de sangue

Voluntariado

Keep it clean &amp;
green”
O bem estar animal
Desperdício zero

 Saúde
Jovens faialenses
unidos por uma causa!
Solidariedade,

11.ºE

 Instituições e
 Organização da
participação
Assembleia
democrática
Municipal Jovem
 Igualdade de Género  A pertinência da lei
da paridade

Voluntariado e

 Educação para a
solidariedade

 Solidariedade e
Voluntariado



disponível em
plataformas digitais
e na Biblioteca da
escola.
Parceria com Jornais
locais e com a Rádio
local.
Trabalho em grupos
na sala de aula;
Parceria com a
Assembleia
Legislativa da Região
Autónoma dos
Açores.
Assembleia
Municipal da Horta

 Serão convidadas
duas pessoas, dos
dois sexos, do
panorama político e
empresarial do Faial,
para darem o seu
parecer sobre o
tema.
 Santa Casa da
Misericórdia;
 Hospital da Horta,
 Centro de Dia da
Conceição,
 Centro de Dia dos
Cedros,
 Escola António José
de Ávila,
 AFAMA.

 AFAMA

 Hospital da Horta
 Direção Regional da
Juventude
 Estabelecimento de
protocolo com Santa
Casa da Misericórdia.

Cultura.
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11.ºG

“Conhecer Portugal”

 Educação Financeira
e educação para o
empreendedorismo

 Projeto
 “Conhecer Portugal”

Cidadania, ameaças

 Educação Ambiental

 Sustentabilidade e
ameaças ambientais

ambientais e
sustentabilidade

 Jardim Botânico
 OMA
 Arauto - Jornal da
ESMA

 Assembleia de Turma
Bem estar animal
Pré –
Profissio
nalizaçã
o (PE
REE)

Conhecendo o
ambiente que nos

 Bem estar animal

 AFAMA

 Educação Ambiental
 Desenvolvimento
Sustentável

 Jardim Botânico

 Empreendedorismo

 CDIJ

rodeia
Alunos +
empreendedores
 Economia

 Empreendedorismo

 Matemática para a
realidade

 Direitos
Humanos/Direito à
saúde.
Media
 Prevenção rodoviária

MALINHA – Mostra de
Artes, Literatura
Infantil e Negócios da
Horta, Açores
12.º G
(PROFIJ
IV)
Bullying no Desporto
Comportamentos de
risco

 BPARJJG
(apalavrado);
Assembleia
Legislativa (a
realizar); Banco de
Artistas – Urbhorta
(a realizar); Centro
de Artesanato do
Capelo (a realizar
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Anexo 3 – Critérios de Avaliação do terceiro Ciclo
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Anexo 4 – Critérios de Avaliação do Ensino Secundário
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