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1. INTRODUÇÃO
ENQUADRAMENTO LEGAL/NORMATIVO

Documentos Curriculares
•
•
•

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO)
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, setembro 2017 (ENEC)
Aprendizagens Essenciais, julho de 2018 (AE)

Referencial teórico/Domínios
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia

Com a implementação da EECE no AE Airães, em julho de 2018, foram definidas as primeiras matrizes
curriculares, aprovadas no ano letivo 2018/19, em Conselho Pedagógico, dando origem a uma nova
organização curricular para cada ano de aprendizagem, do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino
Secundário.
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MODELO EECE

‘‘Uma Escola à tua medida’’- tema aglutinador do Projeto Educativo
A Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE), é fundamental para orientar o trabalho a
desenvolver, no sentido de concretizar os desafios preconizados na Estratégia Nacional de Educação
para a Cidadania (ENEC), no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), no Projeto
Educativo do Agrupamento e nos normativos legais instituídos - Decretos-Lei 54 e 55/2018, de 6 de
julho. Constituindo-se como uma das linhas orientadoras, transversal a todo o Projeto Educativo,
identifica e prioriza os domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar para cada nível de ensino, no
sentido de dar cumprimento aos quatro eixos estratégicos delineados no Projeto Educativo do
Agrupamento de Escolas de Airães:
1. Fomentar o sucesso escolar e profissional de todos os alunos, promovendo a inclusão e igualdade de
oportunidades;
2. Desenvolver na comunidade educativa competências que permitam a cada um dos seus elementos o
pleno exercício da cidadania;
3. Fomentar o espírito crítico, a autonomia, a criatividade, a comunicação, a colaboração e a resolução
de problemas;
4. Incentivar o rigor, a exigência e a valorização do trabalho realizado.
Áreas de competência - Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória
(PASEO)
Linguagem e textos
Informação e comunicação
Raciocínio e resolução de problemas
Pensamento crítico e criativo
Relacionamento interpessoal
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Sensibilidade estética e artística
Saber científico, técnico e tecnológico
Consciência e domínio do corpo

Competências de CD desenvolvidas em
todos os domínios:
. 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 da cidadania.

A concretização das propostas da EECE, inspiradas no tema aglutinador do Projeto Educativo “Uma
escola à tua medida”, contou com as sinergias oriundas das parcerias aí identificadas e foi efetivada
através das atividades curriculares no âmbito das diferentes disciplinas/áreas disciplinares, com
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destaque para a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, dos Domínios de Autonomia Curricular
(DAC) e das atividades e projetos do Plano Anual de Atividades.

2. METODOLOGIA
Projeto de Cidadania e Desenvolvimento (CD)
Nos termos dos normativos referenciados, estabeleceram-se na EECE, do Agrupamento de
Escolas de Airães, os seguintes domínios curriculares:

TEMAS

Domínios
obrigatórios
para todos os
ciclos

Direitos Humanos
Igualdade de Género
Interculturalidade
Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental
Saúde

Domínios
obrigatórios
para dois
ciclos

Sexualidade
Média
Instituições e participação
Democrática
Literacia financeira e educação
para o consumo
Risco
Segurança Rodoviária

Domínio
opcional

1.º
CICLO
1 2 3 4

2.º
CICLO
5
6

3.º
CICLO
7 8 9

X

X

X
X
X X X
X X

X
X

ENSINO
SECUNDÁRIO
10 11 12
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

Mundo do Trabalho
Segurança, Defesa e Paz
Empreendedorismo
Bem-estar animal
Voluntariado
Outro (a)

X

X

X
X

X

X
X
X X

X

(a) Temas que poderão ser trabalhados no 1º CEB:
A escola; Educar para os valores e atitudes; Viver em sociedade; a Família e a segurança para o segundo e terceiro ano;

COORDENAÇÃO DAS EQUIPAS PEDAGÓGICAS DAC/COORDENAÇÃO DE CD
 1º Ciclo - planificação feita em sede de Conselho de docentes, de forma a cumprir a integração
curricular transversal às disciplinas e áreas curriculares, de modo a respeitar a percentagem de tempo
prevista para Cidadania e Desenvolvimento;
 2º e 3º Ciclos - com uma carga horária de um tempo de 50 minutos, no 2º Ciclo, é uma disciplina
autónoma, lecionada em regime de coadjuvação com TIC (50 minutos semanais), sendo no 3º CEB
lecionada quinzenalmente. Os professores da disciplina de CD são maioritariamente do DCSH, tal como
preconizado na matriz curricular dos 2º/3º Ciclos (Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho), no entanto a
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disciplina está alocada não só aos docentes do departamento de Ciências Sociais e Humanas, como a
docentes de outros Grupos/Departamentos;
 Ensino Secundário - componente transversal a todas as disciplinas do currículo, sendo coordenada
pelo Diretor de Turma, ou outro elemento designado na 1ª reunião deste órgão.
Após auscultação à Comunidade Educativa diretamente implicada no primeiro ano de aplicação da
Autonomia e Flexibilidade Curricular (docentes, alunos e pais representantes EE), assim como após
reunião conjunta com a responsável pelo Projeto de Educação para a Saúde (PES)/PRESSE, ficou definida
a proposta de distribuição dos Domínios Obrigatórios selecionados por ano/ciclo, para o ano letivo
2019/2020 e seguintes, que se constituiu como documento desta EECE, após aprovação.
No início do ano letivo, os professores de CD procederam à elaboração das planificações da disciplina,
fazendo também as propostas de atividades a ser inseridas no Plano Anual de Atividades (PAA).
Inicialmente, o PEECE que agora termina, bem como a coordenação de CD/Flexibilidade Curricular,
esteve a cargo da professora Carla Freitas (2018/19), tendo no início do 2º período, do ano letivo
2019/20, sido entregue à atual coordenadora, Natalina leite, por integração da primeira na equipa da
Direção da escola.

ABORDAGEM CURRICULAR DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA AO NÍVEL GLOBAL DO AGRUPAMENTO

De acordo com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), “A Cidadania deve estar
embutida na própria cultura de escola – assente numa lógica de participação e de
corresponsabilização”. O Agrupamento de Escolas de Airães, em consonância com esse pressuposto,
assume que a educação para a Cidadania é uma missão de toda a escola, articulando domínios de CD.
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Intervenção
Programas
Educativos/Projetos

Domínios de CD

Eco-Escolas

Direitos Humanos; Desenvolvimento
Sustentável; Educação Ambiental;
Saúde

Projeto+²

Solidariedade; Saúde

Desporto Escolar

Igualdade de Género; Saúde

PES

Projeto Aprendiz

Igualdade de Género; Saúde;
Risco e Sexualidade
Desenvolvimento sustentável;
Educação Ambiental; património

Clube de teatro

Todos os domínios

Newsletter/Jornal escolar

Todos os domínios

Educação Financeira

Literacia Financeira e Educação
para o Consumo

Parlamento dos Jovens

Projeto Gandhi

PNC

Oficina criativa

Erasmus +
eTwinning

Direitos Humanos; Igualdade de
Género
Solidariedade; Bem-estar animal

Media
Todos os domínios
Desenvolvimento sustentável;
Educação Ambiental;
Interculturalidade;

dos PE/articulação com os
Conselhos de Turma

Todo o Agrupamento

Curso Profissional
3º CEB/Secundário

2º e 3º CEB

2º, 3º CEB e Secundário

2º, 3º CEB e Secundário

2º, 3º CEB e Secundário
2º, 3º CEB e Secundário

Empreendedorismo

Biblioteca Escolar

Todos os domínios

Todos os ciclos e níveis de ensino

Ciências Experimentais

Educação Ambiental; saúde; ciência

Todos os ciclos e níveis de ensino

_______________________________________
Em articulação com os professores titulares de turma, no 1º ciclo, com os professores de CD, no 2º e 3º ciclos e com o CT, no
Ensino Secundário.

7

Domínios de Autonomia Curricular – DAC
Os Domínios de Autonomia Curricular (DAC), sendo áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e
de articulação curricular, foram implementados, este ano letivo, no 1º CEB (1º, 2º e 3º anos), no 2º Ciclo,
no 3º CEB (9º ano pela 1ª vez) e no Ensino Secundário (12º ano pela 1ª vez). Visando a adoção de práticas
pedagógicas que envolvam os alunos nas aprendizagens a realizar, tais como a metodologia de projeto,
trabalho prático experimental e atividades cooperativas de aprendizagem, os DAC preconizam também,
o envolvimento dos professores num necessário trabalho colaborativo, devendo estes adequar as
metodologias ao tempo útil da aula e às necessidades dos alunos. Trabalhar DAC sem um projeto de
flexibilidade e autonomia curricular adequados, torna-se complicado e nem sempre é possível chegar a
bom porto. A necessária articulação entre disciplinas, bem como a elaboração de projetos comuns de
trabalho, pedem uma gestão do currículo diferente da adotada, permitindo, por exemplo, que haja
tempos comuns para trabalho com as turmas.
2020/21 tornou-se um ano atípico, com a divisão do ano letivo nos períodos Antes, Durante e Depois do
confinamento, devido à pandemia. Os projetos, tal como foram concebidos, praticamente terminaram
no início do 2º período, tendo grande parte desse período funcionado em regime de Ensino à Distância.
Apesar disso, conseguiu-se mobilizar a comunidade escolar, surgindo projetos interessantes e válidos
em que os alunos se empenharam e demonstraram criatividade e autonomia. Isto exigiu de todos um
esforço acrescido e muito boa vontade, qualidades alheias a quem legisla e desconhece a realidade das
escolas e do trabalho docente. Alguns dos projetos desenvolvidos tiveram como prioridade dar
seguimento, apoio e visibilidade, a projetos já existentes na escola, conforme consta das planificações.
Pretendeu-se promover o conhecimento, a solidariedade, a preservação do património cultural,
arquitetónico e natural, sensibilizando-se para a sua conservação.

Apresentam-se a seguir os projetos/parcerias realizados, de acordo com os relatórios entregues pelos
professores dinamizadores dos mesmos.
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DAC - 1º Ciclo
•Cores, Riscos,
Formas, sentido
estético

Projeto Aprendiz

A importância
do artesanato
Respeito pelo
património
Comunicação
com os mais
velhos

•Pesquisa de temas
Tradicionais.,

Expressão
plástica

Expressão
Musical

Expressão
Físicomotora

Expressão
Dramática

•Danças
tradicionais Rancho
Folclórico de
Airães

•Recriação das Etapas
do Linho e do bordo

DAC – 2º Ciclo - PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL DE AIRÃES

• Recriação dramática e
plástica do património
(coreografias,desenho,
pintura, construção de
instrumentos, cantares e
danças...)

Rota do Românico

Património como
memória

Património
como
valorização da
região

• Elaboração de textos
sobre o património
• Levantamento de
contos, lendas
• Dramatizações

EV, ET,
Expressões
Dramática,
Plástica e
Musical

Inglês,
Português,
EMRC

Educação
Física, CN

História e
Geografia de
Portugal

• Caminhadas culturais

• Geo-localização do
património
• Contextualização
histórica do património
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DAC - 3º Ciclo “Time to Help”
•Distribuição dos
cabazes

Solidariedade
em tempos de
pandemia
Que
existem?

•A solidariedade
•Projeto Gandhi

Matemática

Línguas,
Português,
EMRC

Geografia

História

problemas

Que podemos fazer
para os evitar/ resolver
Colaboração
com
Projeto mais²; Junta
de Freguesia, Cruz
Vermelha;
Santa
Casa da Misericórdia
de Felgueiras…

•As problemáticas
sociais e a sua
relação com o
espaço

•Personagens
Solidárias

DAC – Ensino Secundário – “Somos todos Georges Floyd”

•Os crimes de ódio
em números

A problemática do
racismo na sociedade
ocidental

•A igualdade e a
liberdade

Matemática

Línguas,
Português,
EMRC

Ed. Fisica

Biologia

Que
problemas
existem?
Que podemos fazer
para
os
evitar/
resolver

Testemunhos

•Testemunho de
desportistas sobre
igualdade de
oportunidades e
descriminação

BALANÇO
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•Caraterísticas
comuns dos seres
humanos

Ao longo do ano, foram disponibilizadas aos docentes todas as informações necessárias à
implementação e desenvolvimento de atividades no âmbito da EECE e foi promovida a troca de
experiências e cooperação entre todos. No início do ano, foi disponibilizada uma ACD sobre Cidadania
e Flexibilidade Curricular, realizada na EB/S de Airães e foram elaboradas e propostas para aprovação,
todas as planificações de atividades. Cada final de período, foi apresentado um relatório intermédio
analisando a avaliação na disciplina de CD, depois aprovado em Conselho Pedagógico. Foram também
elaborados, no final do terceiro período, os relatórios dos vários DAC realizados, tendo como fim a
apresentação do presente relatório, referente à implementação da EECE.
No decorrer das atividades realizadas foram sempre privilegiadas estratégias e atividades diversificadas,
tais como:
 Trabalho de grupo;
 Debates;
 Dramatizações;
 Pesquisa orientada de textos e imagens;
 Visionamento de filmes, documentários…;
 Presença na escola de membros da comunidade e agentes externos convidados;
 Envolvimento em projetos nacionais e internacionais como o “Projeto Gandhi”, “Parlamento dos
Jovens”, eTwinning e ERASMUS;
 Preenchimento de questionários/inquéritos;
 Produção de textos e/ou imagens;
 Palestras e/ou Workshops;
 Visitas de Estudo (propostas, mas não realizadas, devido ao confinamento);
 Aulas de exterior (dentro do recinto escolar);
 Projetos de intervenção e envolvimento na Comunidade.
No segundo período e no contexto atual da pandemia, a principal preocupação do Agrupamento foi
manter a ligação dos alunos à escola, tendo de se dar particular relevância às ferramentas digitais.
Utilizando a Classroom e todas as suas potencialidades, com o objetivo de continuar a envolver os alunos
no processo de ensino-aprendizagem, em CD, os temas planificados foram trabalhados em articulação,
partindo da adaptação das planificações existentes às necessidades impostas pelo E@D e pela
pandemia. Assim, vários projetos foram reformulados, como por exemplo, as festas de final de período,
“Dia Mundial da criança” e o arraial de final de ano. A maioria dos projetos foram substituídos por
apresentações on-line (tendo sido divulgados na página do Facebook da escola) e por exposições de
trabalhos realizados pelos alunos, no gradeamento exterior da escola e até no adro da igreja de Airães.
A avaliação das aprendizagens integrou, na disciplina de CD e nos DAC realizados no Agrupamento de
Escolas de Airães, as competências desenvolvidas e demonstradas por cada aluno, através de evidências
recolhidas por instrumentos de avaliação diversificados, no sentido de se valorizar a avaliação
diagnóstica e formativa, fomentando-se também a autoavaliação, através do uso recorrente de grelhas
de auto e heteroavaliação. Os critérios de avaliação definidos pelo Agrupamento têm em atenção o
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impacto da participação dos alunos nas atividades realizadas, tendo sempre presente o Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória. Sendo o dispositivo de avaliação utilizado no nosso Agrupamento
diversificado, no contexto de E@D, não houve necessidade de reformulação dos critérios de avaliação,
pois já contavam com a diversificação de estratégias, metodologias e instrumentos de recolha de
informação. Esta realidade, impondo a necessidade de mais trabalho autónomo, poderá ter dinamizado
ainda mais a transversalidade da avaliação.
Relativamente ao balanço das atividades realizadas, pode-se considerar positivo. Apesar de todos os
constrangimentos e adaptações necessários devido ao E@D e à pandemia, ainda se realizaram 63% das
atividades previstas no PAA. Este ano letivo, apesar de todos os constrangimentos, conseguiu-se levar
o trabalho a bom porto, tendo havido partilha de experiências e trabalho colaborativo, mas a CD e a
Flexibilidade Curricular continuam a ser áreas em que há muito para explorar e aprender.

3. AVALIAÇÃO
Auscultados os docentes, no primeiro ano de implementação do PEECE, estes foram unânimes em
mencionar como prioridade, a formação especializada em liderança e mobilização, alargada a todos os
docentes do Agrupamento, algo que já deveria ter acontecido antes da implementação dos DecretosLei nº 54 e 55 e da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. No âmbito da formação
disponibilizada e realizada pelos docentes este ano letivo, no que diz respeito à Flexibilidade/DAC, EECE
e EMAEI, continua a ser evidente que a mesma foi insuficiente, pois muitos professores não as
realizaram, revelando um profundo desconhecimento das práticas. A necessidade de formação contínua
de docentes no âmbito da CD/Flexibilidade continua a ser notória, pelo que a formação para docentes
nesta área, para o próximo ano letivo, continuará a ser recomendada. O pouco conhecimento dos
normativos legais e dos referenciais do enquadramento da EECE, por grande parte dos professores,
continua infelizmente, a ser uma realidade.
No ano letivo anterior, no decorrer do mês de junho, foi aplicado aos alunos e encarregados de educação
um breve inquérito, proposto pelos professores do 2º/3º Ciclos que lecionavam a disciplina de CD, para
obtenção de um feedback que possibilitasse fazer o balanço/avaliação do funcionamento da disciplina,
bem como monitorizar o impacto das aprendizagens no desenvolvimento de competências nos alunos.
Apesar das avaliações realizadas, a avaliação ficou aquém do pretendido na EECE, uma vez que muito
mais há para monitorizar e avaliar, tendo sido recebidas um total de 63 respostas, que foram divulgadas
na altura.

3.1 – Análise SWOT
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Análise do Plano Estratégico de Educação para a Cidadania na Escola (PEECE)
Aspetos positivos
- A CD está incorporada na política do Agrupamento através da EECE, do Projeto Educativo e do Plano
Anual de Atividades;
- Os alunos são envolvidos em atividades resultantes da articulação com a comunidade e são
encorajados a pesquisar, a refletir e a formar uma visão fundamentada sobre os acontecimentos da
atualidade, sendo dado enfoque ao desenvolvimento de projetos como uma oportunidade privilegiada
para o desenvolvimento destas competências;
- A participação em projetos de promoção do património, desenvolvimento sustentável e voluntariado,
de âmbito local, nacional e internacional;
- A evolução em termos de autonomia, iniciativa, motivação e espírito crítico dos alunos;
- A estimulação da criatividade, da dinâmica de grupo, da utilização das TIC;
- A realização do mesmo DAC para o mesmo ciclo/nível de escolaridade;
- A participação e envolvimento nas atividades/ alunos mais sensibilizados para os temas;
- A divulgação de atividades, trabalhos, eventos, preferencialmente através dos meios digitais;
- A criação da newsletter e do jornal O Riscado;
- A diversificação de trabalhos e de metodologias de avaliação.
De acordo com o apresentado, partilhado e discutido ao longo do ano letivo e perante as mudanças
óbvias, em consequência do contexto pandémico, tendo em consideração o PEECE, há um antes e um
depois do aparecimento da pandemia. O Plano Estratégico de Educação para a Cidadania, com o
surgimento da pandemia, transformou-se aceleradamente em Plano de Ensino à Distância. A escola,
que constitui e constituirá sempre, um importante contexto para a aprendizagem e exercício da
Cidadania, onde se devem refletir preocupações transversais à sociedade, já não é a mesma! Os
referenciais, documentos e linhas orientadoras da Educação para a Cidadania que foram produzidos
num contexto pré-Covid, foram rapidamente adaptados e, forçosamente, vertidos em princípios
orientadores para implementação do E@D. O desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta, adquiriu uma
nova e particular relevância. O cuidar da comunidade escolar, a promoção do sentimento de pertença,
o desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos, a promoção da confiança face à escola
enquanto se aprende a partir de casa, o prevenir situações de isolamento de alunos, o incentivar da
interajuda… Tudo isto é educação para a cidadania!
O PEECE, converteu-se num plano de monitorização e acompanhamento que foi discutido,
complementado e adaptado no seio da equipa pedagógica mandatada para a elaboração e
ajustamentos do plano de E@D, em articulação com a comunidade educativa. A monitorização e
acompanhamento passaram a ser feitos em função das prementes prioridades do E@D, tais como:
1- Permitir a monitorização e a regulação do plano E@D;
2- Definir indicadores de qualidade e de quantidade, bem como de periodicidade de recolha;
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3- Monitorizar o grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais/EE, bem como a
qualidade do feedback dado a alunos;
4- Desenvolver mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação à
internet em casa (correio interno);
5- Diversificar estratégias de ensino;
6- Reforçar práticas inclusivas;
7- (…)

Relativamente à implementação da disciplina/área curricular de Cidadania e Desenvolvimento, bem
como dos DAC, como em todas as restantes áreas curriculares, discutiu-se num quadro emergente, o
que era necessário, prioritário e possível:
1- Decidir qual a mancha horária semanal a cumprir pelos alunos, incluindo os necessários
tempos de pausa;
2- Adaptar a carga horária semanal de cada disciplina;
3- Organizar as equipas pedagógicas/os conselhos de turma para conceber o plano de trabalho
dos alunos;
4- Orientar os alunos (nas TIC, no que se pretende com cada tarefa, de que modo podem
colaborar com os colegas, onde podem pesquisar informação adicional, como autorregular
o trabalho);
5- Esclarecer dúvidas, estabelecer rotinas e conferir segurança aos alunos;
6- Tentar continuar a desenvolver projetos interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar
as aprendizagens de várias disciplinas/componentes de formação.
Oportunidades:
Novas formas de aprendizagem;
Evolução em termos de autonomia, criatividade, responsabilidade, iniciativa e espírito crítico dos alunos
– no 12º ano, a apresentação da temática Igualdade de Género aos alunos mais jovens, decorreu em
ambiente de reflexão e curiosidade, com tempo aberto a questões, tendo a aproximação destes níveis
de ensino (7º e 12º ano), promovido o desenvolvimento de perfis previstos no PASEO: comunicação,
partilha de informação, respeito pelo ponto de vista do outro, debate;
Reforçar da ligação entre alunos, encarregados de educação, a escola e a comunidade em geral.
Aspetos negativos:
- Pouca participação dos alunos nos processos de tomada de decisão;
- Necessidade de criar mais tempos comuns para partilha e reflexão;
- Resistência dos professores à mudança;
- Dificuldade de tempo, na implantação das atividades devido ao período de confinamento;
- Necessidade de mais projetos que envolvam parcerias com a comunidade e que vão de encontro aos
interesses dos alunos;
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- Trabalhos que envolvam utilização das TIC, ainda encontram muitos constrangimentos na
escola, quer devido ao material obsoleto e desgastado, quer à lentidão da Internet;
- Conteúdos muito específicos quebram a possibilidade de abordagem de outras temáticas, de
acordo com necessidades efetivas dos vários grupos-turma;
- Carga horária insuficiente para Cidadania/DAC - professores continuam a dar o seu melhor,
empenhados e dedicados aos alunos/responsabilidades, tirando do seu tempo pessoal horas para que
nada falhe nos projetos em que se envolvem;
- Poucos momentos de partilha de estratégias/metodologias entre os professores;
- Fraca interdisciplinaridade - disciplinas não dispõem de tempo letivo suficiente para dedicar
ao projeto sem prejudicar a lecionação dos conteúdos programáticos;
- Pouca perceção da Flexibilidade Curricular em curso, não havendo suficiente reflexão sobre as
modalidades, os procedimentos e os instrumentos a utilizar na avaliação das aprendizagens;
- No ensino secundário, ser uma área transversal, leva a excesso de trabalhos solicitados aos alunos;
dificuldade na definição dos critérios de avaliação;
- Pouca valorização da disciplina/área de CD.
- 1º CEB - A incompatibilidade com turmas mistas (dois anos de escolaridade na mesma turma);
Dificuldade em organizar o trabalho colaborativo e de grupo nesta faixa etária; Dificuldade no encontro
dos domínios e pontos de interdisciplinaridade; Dificuldade em encontrar um tema aglutinador e de
interesse comum, aplicado a todas as turmas (2019/20).

4. Conclusões e recomendações
Identificação de áreas de melhoria da EECE:
- Definição de um tempo comum na equipa de professores para trabalho colaborativo e
desenvolvimento das atividades/projetos do Agrupamento (coordenadora e professores de CD, DAC);
- Sugere-se que seja dada continuidade aos temas dos DAC, uma vez que a situação pandémica se
mantém e tende a prolongar-se;
- Necessidade de realizar mais sessões de esclarecimento no âmbito do PRESSE, com técnicos
especializados;
- Abordagem do tema solidariedade, contribui para a formação pessoal, social e cívica dos alunos,
estimulando a adoção de escolhas, de um modo informado, consciente, responsável, autónomo e
solidário - promover a solidariedade, ajudar famílias carenciadas (muitas atividades que foram
planificadas, não foram desenvolvidas devido ao confinamento, mas podem ser reajustadas);

15

- Realização de plenários com os alunos sobre os pilares de intervenção e respetivas estratégias de
implementação - ouvir os alunos e deixá-los ser uma parte ativa do processo de escolha dos temas a
trabalhar;
- Promoção da articulação entre as escolas do Agrupamento e entidades externas, nomeadamente
APEE, Casa do Risco, Centro Social, Juntas de Freguesia, Paróquias, Associações Desportivas, Culturais e
Recreativas e Câmara Municipal de Felgueiras, na criação/desenvolvimento de projetos/parcerias;
- Promoção de momentos de troca de experiências, com outras escolas/Agrupamentos na
implementação dos DAC;
- Monitorização da opinião dos professores, alunos, encarregados de educação (APEE), parceiros e
instituições locais, através da realização de formulários on-line e de plenários;
- Identificação de áreas a melhorar e apresentação de novas abordagens/propostas de trabalho –
PROPOSTA: nos temas comuns a outras turmas, trabalhar em conjunto (ex. recolha de bens);
- Dinamização de DAC com caráter mais interventivo e solidário, de interação com a comunidade
educativa, originando um impacto positivo na projeção do nome do Agrupamento não só a nível
concelhio, mas também nacional.
- Disponibilização de formação para professores e pessoal não docente no âmbito da CD, DAC, EMAEI
para que a Cidadania, a Flexibilidade e a Inclusão sejam compreendidas e trabalhadas eficazmente;
O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular necessita de mais participação ativa, por parte de
todos os intervenientes, para ser compreendido e avaliado, antes de se pensar em alterá-lo.

Airães, 13 de julho de 2021
A Coordenadora da Cidadania e Flexibilidade Curricular,
Natalina Leite
Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 21 de julho de 2021
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