




› Direitos Humanos;

› Igualdade de Género;

› Interculturalidade;

› Desenvolvimento Sustentável; 

› Educação Ambiental; 

› Saúde.



› 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;

› Outros.





Educação Ambiental 
LINK referencial 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Educacao_Ambiental/documentos/referencial_ambiente.pdf


Desenvolvimento Sustentável 
LINK referencial 

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/referencial_de_educacao_para_o_desenvolvimento_educac3a7c3a3o-prc3a9-escolar-ensino-bc3a1sico-e-ensino-secundc3a1rio.pdf


Saúde
LINK referencial 

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/referencial_educacao_saude_original_4julho2017_horizontal.pdf


Media
LINK referencial 

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/referencial_educacao_media_2014.pdf


Instituições 
e participação democrática

LINK referencial 

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/referencial-dimensc3a3o-europeia-da-educac3a7c3a3o-para-a-educac3a7c3a3o-prc3a9-escolar-o-ensino-bc3a1sico-e-o-ensino-secundc3a1rio.pdf


Literacia financeira 
e educação para o consumo

LINK referencial Educação Financeira
LINK referencial Educação Consumo

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_de_educacao_financeira_final_versao_port.pdf
https://decojovem.pt/blog/wp-content/uploads/2019/03/Referencial-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-do-Consumidor.pdf


Risco
LINK referencial 

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/referencial_edcacao_para-_risco.pdf


Segurança, defesa e paz
LINK referencial 

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/refecencial_seguranca_defesa_e_paz_2015.pdf


Educação Rodoviária 
LINK referencial 

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/referencial_educac3a7c3a3o-rodovic3a1ria.pdf




Organização

› Educação Pré-escolar e no 1.º ciclo do Ensino Básico: 

Integrada transversalmente no currículo, da responsabilidade do 

docente titular de turma e decorrente da decisão acerca dos domínios 

a trabalhar e das competências a desenvolver ao longo do ano, 

definidos pelo Conselho de Docentes, e enquadrada na Estratégica de 

Educação para a Cidadania na Escola (EECE);



Organização

› Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico: 

Disciplina autónoma – Cidadania e Desenvolvimento –, sob a 

responsabilidade de um docente e decorrente da decisão acerca dos 

domínios a trabalhar e das competências a desenvolver ao longo do 

ano, definidos pelo Conselho de Turma e enquadrados na EECE.

Valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de 

Turma, sempre que se verifique a interligação curricular com outras 

disciplinas.

Pode funcionar numa organização semestral, anual ou outra.



Organização

Cursos de educação e formação de jovens de nível básico e no ensino 
secundário:

A componente do currículo Cidadania e 
Desenvolvimento desenvolve-se com o contributo de 
todas as disciplinas e componentes de formação.



Organização
› A Cidadania não se aprende simplesmente por processos retóricos, por ensino 

transmissivo, mas por processos vivenciais.

› Deve fazer parte da cultura de escola – assente numa lógica de participação e de 

corresponsabilização.

› Decorre de práticas sustentadas no tempo e não de intervenções pontuais. 

› Deve estar  integrada no currículo, nas atividades letivas e não-letivas, nas práticas 

diárias da vida escolar e na sua articulação com a comunidade. 

› Deverá assentar em práticas educativas que promovam a inclusão.



Organização
› Capitalizar as experiências e os projetos da escola, privilegiando parcerias com 

entidades da comunidade (Autarquias, ONG, Instituições de Ensino Superior, etc.) 

e outras escolas, numa perspetiva de trabalho em rede.

› Assentar em práticas pedagógicas mais participativas, criativas e dinâmicas 

(metodologia de projeto e metodologia cooperativa).

› O processo de ensino, aprendizagem e avaliação deve integrar e refletir as 

competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e 

demonstradas por cada aluno.





Questões a resolver

› Formação de docentes;
› Modelo pedagógico (criação de contextos de colaboração e 

convivência social ricos em desafios e dilemas);
› Monitorização e avaliação.





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).

Escola



Escola
› Integrar a cidadania nas políticas e práticas da escola -

compromisso de toda a comunidade escolar para os 

valores da cidadania (por exemplo, assembleias, fóruns e 

iniciativas que congreguem a participação plural de todos).

› Privilegiar o trabalho em parceria com as famílias e as 

comunidades (potenciando a realização de aprendizagens 

contextualizadas e o desenvolvimento de competências de 

formação cidadã e de participação democrática).



Escola

Parcerias com entidades externas à escola. 
› Instituições de ensino superior e centros e redes de investigação;

› Associações juvenis; 

› ONG; 

› Autarquias e os seus órgãos; 

› Serviços públicos de âmbito local, regional e nacional; 

› Grupos de cidadãos organizados (ex. grupos de voluntariado);

› Meios de comunicação social; 

› Empresas do sector público e privado.



Escola
› Adoção de metodologias ativas, oferecendo oportunidades de 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 

› Enfoque no contributo de cada domínio para o desenvolvimento 

dos princípios, dos valores e das áreas de competências do Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.



Escola

› Envolver os alunos nos processos de tomada de decisão 

(através de assembleias de turma/escola, questionários, grupos de 

discussão), nas parcerias estabelecidas e na articulação com a 

comunidade.

› Organizar atividades de informação, debate e reflexão sobre os 

temas de Cidadania e Desenvolvimento.

› A educação para  cidadania deverá estar refletida nos 

documentos estruturantes da escola (PE, PAA, PCT), com 

atividades que encorajem os alunos a pesquisar, refletir e formar uma 

visão fundamentada sobre os acontecimentos da atualidade.



› Como vai participar cada disciplina? De que forma e em que momentos?

› Que metodologias adotar? 

› Que parceiros da comunidade vamos envolver?

› Que experiências reais de participação e de vivência da cidadania vamos organizar?

› Como vamos interligar os conhecimentos, as práticas, as ações e os valores?

› Como vamos avaliar?

Turma



Tratamento 
da 

informação

Recolha de 
informação

DESAFIO Produção do 
trabalho

Apresentação
de 

resultados

Discussão de 
resultados

Turma



Aprendizagens esperadas

› 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.



Avaliação ao nível global da escola

Monitorização e avaliação da implementação da Estratégia de Educação para a 

Cidadania da Escola.

› Equipa (o mais diversificada possível);

› Periodicidade;

› Metodologia a aplicar;

› Indicadores de impacto, nomeadamente na cultura escolar, na governança escolar 

e na relação com a comunidade.;

› Articulação com o processo de autoavaliação interna e com a avaliação externa.

Avaliação



Avaliação do aluno

› Valorização das modalidades diagnóstica e formativa;

› Integrar e refletir as competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional

desenvolvidas;

› Avaliação individual e coletiva – sempre que a natureza das atividades sejam de caráter coletivo, 

recomenda-se que a avaliação seja feita ao grupo (cruzando auto e heteroavaliação individual);

› Diversificação dos instrumentos de avaliação (por exemplo, rubricas detalhadas, grelhas de 

observação em torno do processo de conceção e implementação dos projetos); 

› Transparência do processo – alunos e encarregados de educação devem ter conhecimento dos 

parâmetros, dos critérios e das metodologias de avaliação no princípio do ano letivo; 

Avaliação



Ex. de rubrica

Avaliação

https://www.dropbox.com/s/7tx2wsoisj8qt83/Educa%C3%A7%C3%A3o%20para%20a%20cidadania%20-%20Rubrica%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf?dl=0




Direitos Humanos

› Declaração Universal dos Direitos do Homem 

› Direitos Humanos: Guia anotado de recursos

› Direitos da Criança - guia para educadores e professores

› Compass - Manual para a Educação para os Direitos Humanos 

com jovens

› Siniko: Para uma cultura de direitos humanos em África

› Manual para o combate contra o discurso de ódio online 

› Council of Europe – Safeguarding Human Rights on the net

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/declarac3a7c3a3o-universal-dos-direitos-do-homem.pdf
https://cd553e30-449e-446d-8276-532fe337f624.filesusr.com/ugd/c94c73_2e56c7cbba1d4218835212e3b99e0536.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/direitos-da-crianc3a7a-guia-para-educadores-e-professores.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2017/08/29195731/compass_2016_pt.pdf
https://www.amnistia.pt/_static_/www.amnistia.pt/files/documentacao/Siniko.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Direitos_Humanos/documentos/referencias_manual_para_o_combate_do_discurso_de_odio_online.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b38ba


Direitos Humanos

› Carta do Conselho da Europa sobre a Educação para a 

Cidadania Democrática e a Educação para os Direitos 

Humanos: Orientações para Educadoras e Educadores

› Direitos Humanos aqui e agora. Comemoração da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos

› Stop Bullying - Um recurso educativo baseado nos direitos 

humanos para combater a discriminação

http://www.dinamo.pt/images/dinamo/publicacoes/CARTA_EDCEDH_Manual.pdf
https://www.amnistia.pt/_static_/www.amnistia.pt/files/documentacao/DH_Aqui_e_Agora.pdf
https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2017/10/Manual_-Stop_Bullying_AI_Portugal.pdf


Igualdade de Género

› Guião de Educação Género e Cidadania - Pré-Escolar

› Guião de Educação Género e Cidadania 1.º ciclo

› Guião de Educação Género e Cidadania 2.º ciclo

› Guião de Educação Género e Cidadania 3.º ciclo

› Guia de Educação Conhecimento, Género e cidadania 

no Ensino Secundário

› Manual de Formação “É de Género?” - Igualdade de 

Género, Diversidade e Cidadania Global

› Igualdade Parental - GUIA para escolas, pais, mães e 

E.E.

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/guic3a3o-de-educac3a7c3a3o-gc3a9nero-e-cidadania-guiao_pre_escolar.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/guic3a3o-de-educac3a7c3a3o-gc3a9nero-e-cidadania_1ciclo.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/guic3a3o-de-educac3a7c3a3o-gc3a9nero-e-cidadania_2ciclo.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/guic3a3o-de-educac3a7c3a3o-gc3a9nero-e-cidadania-3ciclo.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/01/Conhecimento_Genero_e_Cidadania_Ensino_Secundario_Versao_Digital.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/01/Conhecimento_Genero_e_Cidadania_Ensino_Secundario_Versao_Digital.pdf
http://www.edegenero.pt/pdf/manual_edegenero.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/guia_parental_fev2014_net.pdf


Interculturalidade
› COMPETÊNCIAS PARA UMA CULTURA DA DEMOCRACIA - Viver 

juntos em igualdade em sociedades democráticas culturalmente 

diversas - Conselho da Europa

› Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas

› Educação para os refugiados: modelos e práticas de integração nos 

países da OCDE

› Diversidade, Diálogo e Partilha

› Alternativas. Agir contra o discurso de ódio através de contra 

narrativas

› Referências – Manual para o combate do discurso de ódio através da 

Educação para a Cidadania

› Compass: Manual: Discriminação e Intolerância

http://www.esmf.pt/aconteceu_2016-17/pdf/Compet-CulturaDemocratica.pdf
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/52642/enicc_ACM.pdf/42f8ef57-8cd7-4118-9170-9fcd9bc53ec2
https://www.oeiportugal.org/uploads/files/news/Education/856/portugues-22may20-web.pdf
https://www.unescoportugal.mne.pt/images/cultura/diversity_dialogue_and_sharing.png
https://rm.coe.int/portuguese-manual-alternativas/16808e95e3
https://rm.coe.int/16806f9aeb
https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance


› Guião de Educação para a Sustentabilidade - Carta da Terra

› Learning Cities and the SDGs: A Guide to Action – UNESCO

› Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento

› UNESCO - Educação para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável

› Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2016-2030 - ODS

› Global Schools. Propostas de integração curricular da Educação 

para o Desenvolvimento e Cidadania Global no 1.º e 2.º CEB

› Manual “Educação para a Cidadania Global – uma proposta de 

atuação para o 2º Ciclo do Ensino Básico”

Desenvolvimento 
Sustentável

http://www.rcc.gov.pt/SiteCollectionDocuments/ECTG-EducCidadania-2006.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260442/PDF/260442eng.pdf.multi
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/estrategia_nacional_educao_desenvolvimento.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/unesco-educac3a7c3a3o-para-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentc3a1tel-objetivos-de-aprendizagem.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/objetivos_desenvolvimento_sustentavel_2016-2030-ods.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/global-schools-propostas-de-integrac3a7c3a3o-curricular-da-educac3a7c3a3o-para-o-desenvolvimento-e-cidadania-global-no-1-c2ba-e-2-c2ba-ceb.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/manual-e2809ceducac3a7c3a3o-para-a-cidadania-global-e28093-uma-proposta-de-atuac3a7c3a3o-para-o-2c2ba-ciclo-do-ensino-bc3a1sicoe2809d.pdf


Desenvolvimento 
Sustentável

› Guião do Recurso Pedagógico para Professores 1 – ODS 11 (Tornar 

cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis.)

› Guião do Recurso Pedagógico para Professores 2 – ODS 13 (Ação 

Climática)

› Construir Alternativas - Propostas pedagógicas para promover a 

reflexão e a mobilização para a Transformação Social

› Global How? Despertar para a Educação Global

https://aidglobal.org/wp-content/uploads/2019/12/TBP_port_FINAL.pdf
https://aidglobal.org/wp-content/uploads/2019/12/TBP_2_compressed_2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/dfb657_eeed99cd38ce496684613d5a803ab332.pdf?index=true
https://aidglobal.org/wp-content/uploads/2019/12/FINAL_Manual_global_how_1page_printing.pdf


Educação Ambiental
› Educação Ambiental Guia anotado de recursos

› Guião de Educação Ambiental - Conhecer e preservar as florestas

› Guião de Educação para a Sustentabilidade - Carta da Terra

› Guia Agenda 21 Local - Um desafio para todos

› Noésis n.º 80 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável

› Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Conselho Nacional 

de Educação)

http://www.dhnet.org.br/dados/guias/edh/guia_pt_educacao_ambiental.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/guic3a3o-de-educac3a7c3a3o-ambiental-conhecer-e-preservar-as-florestas.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/guic3a3o-de-educac3a7c3a3o-para-a-sustentabilidade-carta-da-terra.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/guia-agenda-21-local-um-desafio-para-todos.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/CDIE/RNoesis/noesis80.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/cne_educdesenvsustent.pdf


Saúde

› Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde

› Educação Alimentar em Meio Escolar - Referencial para uma oferta 

alimentar saudável

› Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável

› Consumo de Substâncias Psicoativas e Prevenção em Meio Escolar

› SHE - Escolas Promotoras de Saúde

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/programa-de-apoio-c3a0-promoc3a7c3a3o-e-educac3a7c3a3o-para-a-sac3bade.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/educac3a7c3a3o-alimentar-em-meio-escolar-referencial-para-uma-oferta-alimentar-saudc3a1vel.pdf
http://www.alimentacaosaudavel.dgs.pt/
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/consumospa_prevencaomeioescolar.pdf
https://www.schoolsforhealth.org/resources/materials-and-tools/health-promoting-school-manuals/portuguese


Sexualidade

› A sexualidade humana - reflexão ética

› Guia de Boas Práticas «Adoles(Ser) - Sexualidade e Afetos»

› Sexuality Education in Europe - a reference guide to policies and

practices

› O MEU CORPO OS MEUS DIREITOS (Manuais educativos Amnistia 

Internacional)

› Guia para Professores sobre Orientação Sexual e Identidade de 

Género - Educar para a Diversidade

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/a-sexualidade-humana-reflexc3a3o-c3a9tica.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/guia-de-boas-prc3a1ticas-adoles-ser-sexualidade-e-afetos.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/sexuality-education-in-europe-a-reference-guide-to-policies-and-practices.pdf
https://sites.amnistia.pt/educacao/wp-content/uploads/sites/37/2020/06/Manual_omeucorpo.pdf
https://www.rea.pt/arquivo/professores.pdf


Media › Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar 

› Quadro Dinâmico de Referência para a Competência Digital 

› Guia para os Pais - Educação e os Novos Media

› Toolkit - Digital & Media Literacy Education

› Redes Sociais - Perceções de Aprendizagem em Ambiente formal, Não-

formal e Informal

› Jornalismo pós-Snowden em contextos de aceleração social_2017

› Alfabetização Mediática e Informacional, Currículo para Formação de 

Professores (UNESCO)

› Levar os Media para a escola: agenda de atividades de transliteracia

› Tratar os Media por “Tu” – Guia prático de Educação para os Media

› Série de 30 episódios áudio sobre Cidadania Digital – “ZigZaga na Net”

› Observatório Nacional sobre Media, Informação e Literacia (MILOBS)

› Página 23 - publicação sobre jornais, jornalismo, comunicação e educação 

para os media

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/referencial-aprender-com-a-biblioteca-escolar.pdf
https://cd553e30-449e-446d-8276-532fe337f624.filesusr.com/ugd/c94c73_abca1ba7117947e7852440aee6abde7a.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/guia-para-os-pais-educac3a7c3a3o-e-os-novos-media.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/toolkit-digital-media-literacy-education.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/redes-sociais_percec3a7c3b5es-de-aprendizagem-em-ambiente-formal_nc3a3o-formal-e-informal.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/jornalismo-pos_snowden-em-contextos-de-aceleracao-social_2017.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/alfabetizac3a7c3a3o-medic3a1tica-e-informacional-currc3adculo-para-formac3a7c3a3o-de-professores.pdf
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/view/238
http://erte.dge.mec.pt/publico/edmedia/Tratar_os_Media_por_Tu_Guia_pratico_de_EpM.pdf
http://www.rtp.pt/play/zigzag/p5444/zigzaga-na-net
http://milobs.pt/quem-somos/apresentacao/
http://pagina23.pt/


Risco

› Manual de Manutenção, Utilização e Segurança nas Escolas

› Plano de Prevenção e Emergência para Estabelecimentos de 

Ensino

› Segurança e Bem-Estar nas Escolas — Manual

› Referencial Europeu para Gestão de Catástrofes Centrado nas 

Crianças 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/normativos_manual_utilizacao.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/ppeee_div.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/seguranca_e_bem_estar_nas_escolas_manual.pdf
https://www.lancaster.ac.uk/cuidar/wp-content/uploads/2018/09/Referencial_PT.pdf


Instituições 
e participação democrática

› Cidadania Europeia – Tem a ver com a Europa, tem a ver consigo

› Competências para uma cultura da democracia Viver juntos em 

igualdade em sociedades democráticas culturalmente diversas

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/folheto_cidadania_europeia.pdf
http://www.esmf.pt/aconteceu_2016-17/pdf/Compet-CulturaDemocratica.pdf


Literacia Financeira 
e Educação para o Consumo

› Noesis N.º 83 – Fazer, Gerir e Poupar

› Plano Nacional de Formação Financeira (site Todos Contam)

› Plano Nacional de Formação Financeira

› Consumo público, consumo ético

› O Comércio Justo deve assentar só nas exportações do Sul para o 

Norte?

Webinars DGE

› Educação Financeira Destinada a Crianças e Jovens

› A propósito do Dia Mundial Direitos do Consumidor

http://www.dge.mec.pt/dossie-fazer-gerir-e-poupar-noesis-no-83-outubro-2010
https://www.todoscontam.pt/pt-pt
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/2018-05/pnff16-20.pdf
https://www.cidac.pt/files/6213/9513/4537/CadernoConsumoPublico.pdf
https://www.cidac.pt/files/7913/8513/2527/cj_25-28.pdf
https://webinars.dge.mec.pt/index.php/webinar/educacao-financeira-destinada-criancas-e-jovens
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/proposito-do-dia-mundial-direitos-do-consumidor


Segurança Rodoviária

› Estrada Viva

› Estrada Viva - Visão Zero

› Estrada Viva - Glossário

› Prevenção Rodoviária Portuguesa

› Prevenção Rodoviária Portuguesa- recursos pedagógicos

› Caderno de Educação Rodoviária 1

› Caderno de Educação Rodoviária 2

› Caderno de Educação Rodoviária 3

› Caderno de Educação Rodoviária 4

› Associação para a Promoção da Segurança Infantil

https://sites.google.com/view/estradaviva/home?authuser=0
https://sites.google.com/view/estradaviva/vis%C3%A3o-zero?authuser=0
https://sites.google.com/view/estradaviva/gloss%C3%A1rio?authuser=0
https://prp.pt/
https://prp.pt/educacao-rodoviaria/recursos-pedagogicos/
https://prp.pt/wp-content/uploads/2017/07/Caderno-1.pdf
https://prp.pt/wp-content/uploads/2017/07/Caderno-2.pdf
https://prp.pt/wp-content/uploads/2017/07/Caderno-3.pdf
https://prp.pt/wp-content/uploads/2017/07/Caderno-4.pdf
https://www.apsi.org.pt/index.php/pt/seguranca-infantil/rodoviaria


Empreendedorismo

› Educação escolar para o empreendedorismo na Europa - Edição de 

2016

› Educação para o Empreendedorismo – Guia para educadores

› Educação para a Cidadania - Guião de Educação para o 

Empreendedorismo

› Guião Promoção do Empreendedorismo na Escola

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/resources/publications/entrepreneurship_education_at.htm
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/educac3a7c3a3o-para-o-empreendedorismo-e28093-guia-para-educadores.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/educac3a7c3a3o-para-a-cidadania-guic3a3o-de-educac3a7c3a3o-para-o-empreendedorismo.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/guic3a3o-promoc3a7c3a3o-do-empreendedorismo-na-escola.pdf


Mundo do trabalho

› ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 

Profissional, I.P.

› Instituto Português do Desporto e Juventude I.P.

http://www.anqep.gov.pt/default.aspx
http://www.ipdj.pt/


Segurança, Defesa e Paz

› Documento de Apoio ao Referencial Segurança 

Defesa Paz

› Instituições de Memória da Defesa Nacional

http://area.dge.mec.pt/cidadania/SDP/guiao_seg_defesa_paz_tema_D.pdf
https://portalmemoria.defesa.gov.pt/




› “Plataforma Mais Cidadania” (Comunidade Intermunicipal do Ave) 

› “Plataforma Criativa na Educação para a Cidadania” (parceria 

entre a Direção Geral da Educação e o Centro de Competência 

Entre Mar e Serra). 

› Site da Direção-Geral de Educação

Generalistas

https://maiscidadania.cimcavado.pt/
http://www.ccems.pt/plataforma-criativa/
https://cidadania.dge.mec.pt/


› Movimento Contra o Discurso de Ódio – Jovens pelos Direitos 

Humanos

› Projeto Educação para a Cidadania Democrática e para os 

Direitos Humanos do Conselho da Europa

› Guia dos Direitos Humanos para os Utilizadores da Internet

› Maratona de Cartas

› EDH em todo o lado

A Amnistia Internacional Portugal disponibiliza 18 propostas de atividades 

de Educação para os Direitos Humanos para crianças e jovens

Direitos Humanos

http://www.odionao.com.pt/
https://www.coe.int/en/web/edc
http://www.odionao.com.pt/media/5185/GuiaDireitosHumanosUtilizadoresInternet.pdf
https://www.amnistia.pt/maratona
https://sites.amnistia.pt/educacao/edh-em-todo-o-lado/








› Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género:

› Cidadania e Igualdade de Género

› Violência Doméstica

› Tráfico de Seres Humanos

› Mutilação Genital Feminina

› Ditados Impopulares – Portugal Contra a Violência – Cartazes

› Viva sem Medo

Igualdade de Género

https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/cidadania-e-igualdade-de-genero/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/violencia-domestica/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/trafico-de-seres-humanos/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/mutilacao-genital-feminina/
https://www.cig.gov.pt/acoes-no-terreno/campanhas/campanha-portugalcontraaviolencia/
https://www.cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/viva_sem_medo.pdf




Igualdade de Género

› Atlas Interativo sobre o direito das raparigas e das mulheres à educação

› Campanha #PortugalContraAViolência - Vídeo (versão curta)

› Campanha “Namorar Meme a Sério”

› Campanha “Minuto de Igualdade” - Usos do Tempo

› Campanha “Minuto de Igualdade” - Parentalidade Partilhada

› Campanha “Minuto de Igualdade” - Desigualdade Salarial 

› Campanha “Minuto de Igualdade” - Assédio Sexual no Local de Trabalho

› Profissões - refletir sobre estereótipos de género

› Brinquedos - refletir sobre estereótipos de género

› Estereótipos rapazes vs raparigas

› "Como uma rapariga"

https://en.unesco.org/education/girls-women-rights
https://www.youtube.com/watch?v=u7w-1sbmjgs&feature=youtu.be
https://www.cig.gov.pt/acoes-no-terreno/campanhas/campanha-nacional-prevencao-combate-violencia-no-namoro-namorarmemeaserio/
https://youtu.be/wQqLNUltLgU
https://youtu.be/wQD8DLW_nl8
https://youtu.be/VBR16NJd6Lw
https://youtu.be/cnrRmBUZvqA
https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY
https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
https://www.youtube.com/watch?v=aTvGSstKd5Y&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs




› Associação de Apoio à Vítima

› Conselho Português para os Refugiados

› SOS Racismo

› Selo Escola Intercultural

› Kit Pedagógico Romano Atmo (Alma Cigana)

› ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural

› 39 Poemas e Contos Contra o Racismo

› Cidadania e Diversidade Cultural

› Programa Escolhas 

Programa de inclusão social de crianças e jovens de contextos 

socioeconómicos vulneráveis - dos 6 aos 25 anos

Interculturalidade

https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/
https://cpr.pt/
http://www.sosracismo.pt/
https://www.dge.mec.pt/selo-escola-intercultural
https://www.dge.mec.pt/kit-pedagogico-romano-atmo-alma-cigana
http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Entidades/ac/Paginas/ACIDI---Alto-Comissariado-para-a-Imigra%C3%A7%C3%A3o-e-Di%C3%A1logo-Intercultural,-I.P.aspx
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/222893/39-poemas-contos-contra-o-racismo.pdf/a2e9e11b-fa67-4669-a39e-01ee87d41719
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/233158/Cidadania+Diversidade+Cultural.pdf/23098857-0920-4a0e-9e80-e74c6c04e60c
http://www.programaescolhas.pt/






› Trabalhando pela Fome Zero - Livro de atividades

› Dicionário do Desenvolvimento - Guia Pedagógico

› Ferramentas e Materiais E4J

Conjunto de recursos educativos, desenvolvidos pela 

iniciativa Educação para a Justiça (E4J), do Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 

Desenvolvimento Sustentável

https://cd553e30-449e-446d-8276-532fe337f624.filesusr.com/ugd/c94c73_d8797bacea874dee9b7a5275f578e03d.pdf
https://ddesenvolvimento.com/wp-content/uploads/2019/01/Guia-Pedago%CC%81gico-DD_final.pdf
https://www.unodc.org/e4j/pt/primary/e4j-tools-and-materials/index.html




› Conhece e valoriza as alterações climáticas   - propostas trabalho 

de grupo

› Brincar e construir o futuro - Jogo Didático

Recursos Pedagógicos

› Projeto Educar para Cooperar.

› CIDAC

Desenvolvimento Sustentável

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/alteracoesclimaticas_guiamapfre2012.pdf
https://academia.cienciaviva.pt/recursos/recurso.php?id_recurso=565
http://educarparacooperar.pt/recursos-pedagogicos
https://www.cidac.pt/index.php/o-que-fazemos/centro-de-recursos/recursos-pedagogicos






› Escola Azul. 

› Jovens repórteres para o ambiente. Educação ambiental e 

artística 

› Nobre Casa de Cidadania 

› «Conhece e Valoriza as Alterações Climáticas. 

› NEPSO – Escola opinião Projeto de cidadania ativa baseado em 

estudos de opinião pública - ensino básico e secundário 

(Fundação Vox Populi)

› «Conhece e Valoriza as Alterações Climáticas. Propostas para 

trabalhar em grupo» (pdf)

Educação Ambiental

https://escolaazul.pt/
https://jra.abae.pt/
https://www.nobre.pt/nobrecasadecidadania
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/alteracoesclimaticas_guiamapfre2012.pdf
http://www.fvp.pt/fvp/HomePage.aspx?r=70&c=3044
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/alteracoesclimaticas_guiamapfre2012.pdf




Vídeos

› Paxi – O Efeito de Estufa

› Causas e consequências das alterações climáticas

› Os efeitos das alterações climáticas sentem-se em todo o planeta, 

› Mensagem do secretário-geral da ONU no Dia Mundial do Meio 

Ambiente (2019)

› As Aventuras do Vasco - Amigos vá lá! (Abaixo a poluição)

› As Aventuras do Vasco - Cada gota conta

› As Aventuras do Vasco - Oceano de plástico

Educação Ambiental

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=r7S3Wqgl1JQ
https://www.youtube.com/watch?v=yyMQrhVejs4
https://www.youtube.com/watch?v=yU4Xpz3umXw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=frwNqpShubE&feature=emb_title
https://youtu.be/R_oH-uRHw7g
https://youtu.be/3P1pZLlBjxg
https://youtu.be/HHD7BO4_4LQ




Sites

› Jogo AQUAQUIZ

› Água com Futuro

› Materiais da Campanha o Valor da Água

› Visita Virtual a uma ETAR

› Visita Virtual a uma ETA

› Recursos Pedagógicos da LPN - Cidadania Ambiental/Educação 

Ambiental

› Sustentabilidade (Turma Imbatível, Uma Aventura e Peras)

› Economia Circular (Turma Imbatível, Uma Aventura e Peras)

› Consumo Responsável (Turma Imbatível, Uma Aventura e Peras)

Educação Ambiental

https://www.aquaquiz.pt/
https://www.portaldaagua.pt/downloads/item/66-outros-suportes.html
https://www.portaldaagua.pt/downloads/item/68-educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental.html
https://360etar.adp.pt/
https://360eta.adp.pt/
https://www.lpn.pt/pt/cidadania-ambiental/educacao-ambiental/recursos-pedagogicos/todos
https://institucional.lidl.pt/sustentabilidade/medidas-e-projetos/turma-imbativel
https://www.youtube.com/watch?v=KDTKf1XpdRg
https://institucional.lidl.pt/content/download/23539/file/Aula%20n.%C2%BA%204%20-%20Consumo%20Respons%C3%A1vel.pdf




› Tu, alinhas?

› Projeto Eu e os Outros

Vídeos

› Fumar provoca mutações no ADN (reportagem RTP Ensina)

› O que esconde um cigarro (reportagem RTP Ensina)

› Tabagismo e doenças do coração (reportagem RTP Ensina)

Saúde

http://www.tu-alinhas.pt/InfantoJuvenil/homepage.do2
http://www.tu-alinhas.pt/InfantoJuvenil/listall.do2?codtipo=18759
http://ensina.rtp.pt/artigo/vinte-cigarros-por-dia-provocam-150-mutacoes-no-adn-por-ano/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-esconde-um-cigarro/
http://ensina.rtp.pt/artigo/tabagismo-e-doencas-do-coracao/






› Kit Pedagógico - Prevenção da Violência nas Relações de intimidade 

Juvenil (pdf)

› KIKO e a MÃO (pdf)

› Selfies, sexting e autoimagem física (pdf)

Sexualidade

https://www.cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/new/kit_vd_16_publicacao.pdf
https://biblioteca.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/05/crescer_Kiko-e-a-ma%CC%83o.pdf
https://linhadeleitura.files.wordpress.com/2020/02/selfies-sexting-autoimagem.pdf








› Identidade de Género - Significado de cisgénero e transgénero

› "Start to talk" Abuso de crianças e jovens no desporto

› Ser jovem hoje: educação em sexualidade (UNESCO)

› Instruction Manual to be a Real Macho

› Consentimento - como uma chávena de chá

› A influência dos pais e os papéis de género

› O consentimento e uma chávena de chá

› Consentimento e autonomia corporal

› Estereótipos de género e educação 

› Conhecer o "Genderbread Person"

› Ditados Impopulares (versão curta)

› Conta a alguém em quem confies

› Papéis de género e estereótipos

› Ditados Impopulares

› Sexting

Sexualidade
Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=BwGLwV6OeYE
https://www.youtube.com/watch?v=pZwvrxVavnQ
https://youtu.be/KEFL6Adexhc
https://www.youtube.com/watch?v=qtKfDolDfPs
https://www.youtube.com/watch?v=TVeCkM6N6zI
https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8&t=2s
https://youtu.be/swSy6pdAS-0
https://www.youtube.com/watch?v=pZwvrxVavnQ
https://youtu.be/h3nhM9UlJjc
https://youtu.be/nrZ21nD9I-0
https://www.youtube.com/watch?v=b8KX3ywdCkE
https://drive.google.com/file/d/1AzcOPZ8cydgf0syUnJOBCsdxrzb2QZbC/view
https://vimeo.com/292080646
https://www.youtube.com/watch?v=Ulh0DnFUGsk
https://drive.google.com/file/d/1bcBytxvDb2zrBtiCs8hkIETG3_1z5tew/view
https://youtu.be/PL57cjJlp7g


› Tiras de Banda Desenhada SeguraNet

› Animações SeguraNet

› O Pisca faz Faísca

› Brochura «Joga e aprende - estar online»

› Brochura «The Web We Want»

› RTP ENSINA – Educação para os média

› Concurso Media@ção!

› Série de 10 vídeos de apoio ao Concurso Media@ção – “A 

linguagem audiovisual”

› Projeto MILD – Manual de Instruções para a Literacia Digital

› Brain Ideas – Respeita as marcas e os autores

Média

https://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet
https://www.seguranet.pt/pt/animacoes-seguranet
http://pisca.seguranet.pt/
http://online.fliphtml5.com/msur/lepp/#p=1
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/wewewant.pdf
http://ensina.rtp.pt/temas-artigo/educacao-para-os-media/
https://www.rbe.mec.pt/np4/2640.html
https://www.youtube.com/watch?v=QseJ_CEwTlg&list=PLDcpDwLGFE76fRBLmo_KJTTmg5Kdz6-vM&fbclid=IwAR3eBInxgsWfeWNwJJe9hj3MOgaJv4SoFAbuVm0iBXchszV9_1gjSuIrdQQ
https://mild.rbe.mec.pt/
https://decojovem.pt/iniciativa/brainideas/joga-connosco/








Guias

› INCÊNDIOS na ESCOLA - Sabes o que fazer?

› Sismos - Estás preparado? (Folheto para crianças) 

› Sismos - Autoproteção 

› Seca - Vamos poupar água?

› Incêndios  florestais

› Incêndios em casa

› Gás - Evite acidentes em casa

› Inundações – Autoproteção

› Ondas de calor

Risco

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/incendios-escola-sabes-o-que-fazer.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/sismos_crian_preparado.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/anpc_sismos.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/seca-poupar-agua-adultos.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/incendios_florestais_-_prevencao.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/imagens/incendios.png
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/evite_acidentes_em_casa_-_g_s.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/inundacoes.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Risco/documentos/ondas_calor_aut.pdf


› Transformando o planeamento de catástrofes: uma abordagem para 

crianças

› Lisboa - O Terramoto de Novembro de 1755 - RTP1

› Lisboa - O Terramoto de Novembro de 1755 - RTP1

› O Terramoto de Lisboa de 1 Nov 1755, RTP3

› Vagas de frio

Risco
Vídeos

https://youtu.be/vdV33d7lSuA
https://www.youtube.com/watch?v=kBnB7AQuPyo
https://www.youtube.com/watch?v=N4SqWIPGrD8
https://www.youtube.com/watch?v=fKigEJj3iVI
https://www.youtube.com/watch?v=DRCZ0RL2Y_I


› Como funciona a União Europeia - Guia das Instituições da União 

Europeia 

› A Europa na Escola - ToolKits de apoio a docentes

› História da União Europeia

› À descoberta da Europa!

› Parlamento dos Jovens

› A Europa em 12 lições

› Orçamento participativo das escolas 

› Orçamento participativo Jovem

› Assembleia Municipal Jovem

› Miúdos a votos

Instituições 
e participação democrática

https://cd553e30-449e-446d-8276-532fe337f624.filesusr.com/ugd/c94c73_78105385dc174ee9b23332080695da0e.pdf
https://www.aeuropanaescola.eu/toolkits/
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_pt
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/c3a0-descoberta-da-europa.pdf
http://www.jovens.parlamento.pt/
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/a-europa-em-12-lic3a7c3b5es.pdf
https://opescolas.pt/
https://opjovem.gov.pt/
http://assembleiamunicipal.cm-sintra.pt/assembleia-municipal-jovem
https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/










› Consumo Responsável (Turma Imbatível, Uma Aventura e Peras).

› Brain Ideas – Respeita as marcas e os autores

› Interdependência sul/norte - comércio justo - Atividades 

Pedagógicas

› O comércio pode ser justo? – Guia Pedagógico 

› Vamos às Compras? - Guia Pedagógico

Literacia Financeira 
e Educação para o Consumo

https://institucional.lidl.pt/sustentabilidade/medidas-e-projetos/turma-imbativel/subitems/aula-n.o-4-consumo-responsavel
https://decojovem.pt/iniciativa/brainideas/joga-connosco/
https://www.cidac.pt/files/8913/8499/6290/DCJISN.pdf
https://www.cidac.pt/files/7213/8497/2241/Expo_CJ_Guia_pedaggico.pdf
https://www.cidac.pt/files/8514/6826/2272/Expo_CJ.pdf


› Caderno de Educação Financeira para o 1.º ciclo

› Caderno de Educação Financeira para o 2.º ciclo

› Caderno de Educação Financeira para o 3.º ciclo

› Mundo On: liga-te ao mundo – Comportamentos de consumo mais 

responsáveis

› Jogo sobre consumo e segurança

› Vamos aprender a gerir o dinheiro com o Guito!

Literacia Financeira 
e Educação para o Consumo

https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/CadernoEducaoFinanceira1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/caderno_educacao_financeira_2ceb.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/caderno_educacao_financeira_3ceb.pdf
https://decojovem.pt/iniciativa/mundon/
https://area.dge.mec.pt/cidadania/Literacia_financeira/Quiz.zip
https://decojovem.us16.list-manage.com/track/click?u=37e857c7a676f92c1c0571514&id=dc42ecce7f&e=41ae5fa7be






› Recursos Educativos sobre Segurança Rodoviária

› Guia do Peão

› Guia do Condutor de Velocípede

› Guião de Educação Rodoviária

› Manual Júnior Seguro

› Educação para a mobilidade de bicicleta

› Poster Peão e Passageiro

› Poster Passageiro

› Poster Ciclista

› Circula Seguro

Segurança Rodoviária

http://www.ansr.pt/juniorseguro/Pages/default.html
http://www.ansr.pt/Campanhas/Documents/Guia%20do%20Pe%C3%A3o%202013/Guia_do_Peao_ANSR_versao_04-02-2014.pdf
http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/Publicacoes/Documents/GUIA%20CONDUTOR%20VELOC%C3%8DPEDE.pdf
https://prp.pt/wp-content/uploads/2017/05/Educacao-Rodoviaria-GUIAO.pdf
http://www.ansr.pt/juniorseguro/Style%20Library/juniorseguro/pdf/Manual_alterado.pdf
https://boost.up.pt/roadmap/measures-selection/educacao-ciclavel/
https://prp.pt/wp-content/uploads/2018/10/Vida-na-Estrada_Poster_Pe%C3%A3o_Passageiro.pdf
https://prp.pt/wp-content/uploads/2018/10/Vida-na-Estrada_Poster_Passageiro.pdf
https://prp.pt/wp-content/uploads/2018/10/Vida-na-Estrada_Poster_Ciclista.pdf
https://www.circulaseguro.pt/tag/educacao-rodoviaria-para-criancas/




› Orçamento participativo das escolas 

› Orçamento participativo Jovem 

› Inovar no Presente para Arriscar no Futuro 

› Semana +E +I – Educação para o Empreendedorismo 

› Educação para o Empreendedorismo – Melhor escola, 

melhor sociedade

Empreendedorismo

https://opescolas.pt/
https://opjovem.gov.pt/
https://webinars.dge.mec.pt/webinars
https://webinars.dge.mec.pt/webinars
https://www.youtube.com/watch?v=nIWhEtPs2es


Vídeos

› Não te podes esquecer

› "Prevenir +" - Um projeto ACT

› Decent work – Key to sustainable development (EN)

› Surdos e as dificuldades no mercado de trabalho - 1.ª parte

› Trabalho a preço de saldo

› A (des)igualdade de género no mundo do trabalho

› «Garantia Jovem – IEFP» - Faz-te ao futuro: 

› Dicas sobre ergonomia em teletrabalho

Mundo do trabalho

https://www.youtube.com/watch?v=mx-FqIgn3k8
https://www.youtube.com/watch?v=2_UxxXeWZJA
https://www.youtube.com/watch?v=mZpyJwevPqc#action=share
http://ensina.rtp.pt/artigo/surdos-e-as-dificuldades-no-mercado-de-trabalho-1-a-parte/
http://ensina.rtp.pt/artigo/trabalho-a-preco-de-saldo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho/
https://www.youtube.com/watch?v=q-x9wX4sd_4
https://www.ilo.org/lisbon/sala-de-imprensa/WCMS_741913/lang--pt/index.htm


› Trabalho hoje e no futuro (recurso pedagógico)

› Guia e Kit de ferramentas: Pesquisar o mercado de trabalho: 

Técnicas de procura… 

› Brochura “As crianças não devem trabalhar nos campos, mas em 

sonhos!”

Mundo do trabalho

https://fgs.org.pt/pt/trabalho-hoje-e-no-futuro/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_709375.pdf
http://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/2019_BrochuraOIT_AsCrian%C3%A7asNaoDevemTrabalhar..._12junho.pdf




› Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas

› Folheto voluntariado (pdf)

› ABC do Voluntariado

› RTP ensina – Voluntariado (vídeos)

› Voluntariado Jovem – Portal da Juventude

› Refood

› Banco Alimentar Contra a Fome

Voluntariado

https://programas.juventude.gov.pt/florestas
https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/folhetovolutariado.pdf
https://socius.rc.iseg.ulisboa.pt/publicacoes/wp/RSEeABCVoluntariadoEmpresarialSOCIUS.pdf
http://ensina.rtp.pt/temas-artigo/cidadania/
https://juventude.gov.pt/Paginas/default.aspx
https://www.re-food.org/pt
https://www.bancoalimentar.pt/






› Ministério da Defesa Nacional

› Estado-Maior-General das Forças Armadas

› Exército

› Marinha

› Força Aérea

› Instituto de Defesa Nacional

Segurança, Defesa e Paz

https://www.defesa.gov.pt/pt
https://www.emgfa.pt/
http://www.exercito.pt/pt
https://www.marinha.pt/pt
https://www.emfa.pt/
https://www.idn.gov.pt/


› Viajar com animais (folheto)

› Esterilização (folheto)

› Vantagens da Esterilização (folheto)

› Cão Potencialmente Perigoso (folheto)

› Viajar com animais de companhia (folheto)

› Viajar com Aves de companhia (folheto)

› Adotar um animal (folheto)

› Campanha de sensibilização para o não abandono de animais

› Campanha de sensibilização para o não abandono de animais 

› Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens

› RTP – Ensina Bem-estar Animal 

Bem-estar animal

http://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/01_Folheto_Viajar_com_animais.pdf
http://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/02_Folheto_Esterilizacao.pdf
http://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/03_Folheto_Esterilzacao_1.pdf
http://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/04_Folheto_Caes_potencialmente_Perigosos.pdf
http://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/05_Folheto_viajar_animais_companhia.pdf
http://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/07_Folheto_viajar_Aves.pdf
http://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/08_Folheto_Adotar_um_Animal.pdf
http://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/09_AnimaisCompanhia.pdf
http://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/10_Folheto_abandono_animais.pdf
https://www.fapas.pt/
http://ensina.rtp.pt/temas-artigo/bem-estar-animal/






› Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania
› Educação para Cidadania - Linhas Orientadoras
› Educação para a Cidadania – Proposta Curricular para os Ensinos Básico e Secundário − 2011

› Relatório de 2017 sobre a Cidadania da UE
› Declaration on Promoting Citizenship and the Common Values of Freedom, Tolerance and Non-Discrimination

through Education. Informal Meeting of European Union Education Ministers, Paris, 17 March 2015. 
› Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. Recommendation

CM/ Rec(2010)7, adotada pelo Comité de Ministros em 11 de maio de 2010. Versão reduzida em português 
› Council of Europe (2016). Competences for Democratic Culture. Living together as equals in culturally diverse

democratic societies. Strasbourg
› Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolução A/ RES/70/1, adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 25 de setembro de 2015. 6 
› UNESCO (2014). Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century. Paris

Documentos de referência

https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/estratc3a9gia-nacional-de-educac3a7c3a3o-para-a-cidadania.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/educacao_para_cidadania_linhas_orientadoras_nov2013.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/educac3a7c3a3o-para-a-cidadania-proposta-curricular-para-os-ensinos-bc3a1sico-e-secundc3a1rio-e28892-2011.pdf
https://cienciaelc.files.wordpress.com/2018/05/citizenshipreport-summary-pt.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/2015/%20documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016803034e3
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/edc_charter2_pt.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/Source/competences/CDC_en.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227729_eng


› Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948

› Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966

› Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966

› Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950

› Declaração Universal dos Direitos da Criança, 1959

› Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino, 1965

› Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989

› Carta do Conselho da Europa sobre Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos Humanos, 2010

› Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [ODS]

› Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Objetivos de aprendizagem, UNESCO, 2017

Documentos de referência

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_6.htm
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Direitos_Humanos/documentos/pacto_internacional_direitos_economicos_sociais_culturais.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_europeia_direitos_humanos.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Direitos_Humanos/documentos/convencao_luta_contra_discriminacao_ensino.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_direitos_crianca.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/edc_charter2_pt.pdf
http://www.dge.mec.pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002521/252197POR.pdf


Como implementar a CD no E@D ?

Como avaliar de forma menos subjetiva 

possível?

Que projetos a desenvolver em altura de 

Pandemia?

Quem deverá lecionar esta disciplina?

Qual a opinião do formador sobre a 

obrigatoriedade de os alunos 

frequentarem a disciplina de Cidadania 

e Desenvolvimento?



OBRIGADO
PELA VOSSA ATENÇÃO!


