
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coordenadora 

 

 

Maria Filomena Freitas Serrano 

 

 

 

 

 



Cidadania e Desenvolvimento 
 

Relatório Anual 2021/22 

 

 
O projeto da ENEC deste Agrupamento desenrolou-se ao longo do ano letivo 2021/2022. Ele fez 

parte integrante da formação dos alunos e assumiu-se como um dos instrumentos reguladores do seu 

percurso escolar. Estiveram envolvidas todas as turmas de todos ciclos do EB. 

           Assim apresenta-se o feedback do trabalho realizado, com vista a validar as linhas de orientação 

definidas no projeto ENEC ano letivo 21/22 e reformular linhas de orientação e implementação para o 

ano letivo 22/23.  

          Com o mesmo pretende-se produzir informação, a fim de permitir tomadas de decisão futuras a 

nível de planeamento e gestão. 

 

 

Ponto 1 

Aferição do grau de consecução dos objetivos estabelecidos 

 

Os diferentes ciclos consideram que os objetivos estabelecidos foram cumpridos na sua 

globalidade apesar de alguns constrangimentos relativos ao COVID 19, quando alunos ficaram 

temporariamente a assistir às aulas online. 

 

 

 

Ponto 2 

Impacto das ações e articulação destas na promoção do sucesso dos alunos. 

 

   

As atividades implementadas tiveram um impacto positivo no sucesso dos alunos, tendo sido 

atribuídos, maioritariamente, níveis de Bom e Muito Bom, no 1.º CEB e de 4 e 5 nos restantes 

ciclos. 

 Considera-se que algumas das atividades tiveram um bom impacto tanto nos alunos 

envolvidos como na comunidade local. 

 

 

 

Ponto 3 

Articulação com o PAA e os objetivos do PE  

 

   

As atividades implementadas estiveram de acordo com os documentos orientadores da UO, 

tendo havido preocupação na articulação dos projetos implementados nas turmas, dos 

diferentes ciclos e com diferentes áreas disciplinares. 

Considera-se que os mesmos foram cumpridos/implementados na totalidade. 

 

 

 



Ponto 4 

Envolvimento dos intervenientes nos processos de reflexão e propostas de melhoria. 

 

    

   Houve envolvimento entre os intervenientes no projeto ENEC do Agrupamento, surgindo 

trabalhos/temas em que os alunos envolvidos participaram nas atividades propostas de forma 

interdisciplinar, podendo-se referir a construção de cartazes, teatros/dramatizações, músicas, 

exposições, inquéritos, vídeos e jogos com ênfase aos recursos multimédia.  

  De salientar as sessões de informação sobre segurança na Internet, preparada pelos alunos 

mais velhos para informar/ aconselhar os mais novos. 

Atividade em articulação com a Escola Segura e PRAVE sobre violência no namoro e segurança 

com a utilização de redes sociais. 

 

 

 

 

Aspetos a salientar  

 

• pontos fortes do projeto 

 
- Apresentação e divulgação do projeto “Uma luz pela paz” - Envolvendo todas as escolas da  
  
  UO e alargando-se à comunidade em geral e Autarquia. (Angariação de bens para a Ucrânia)  
 
 - A criação de uma sala de CIDADANIA no Classroom. 
 
  - O trabalho realizado pelas diferentes turmas, sua criatividade e qualidade. 

  - Os diferentes cartazes/trabalhos espelhavam domínios de Cidadania abordados nas 

diferentes turmas, onde @s alun@s participaram com a sua criatividade alertando para a 

problemáticas exploradas. 

-  De salientar a curadoria da Biblioteca Escolar e a colaboração da professora bibliotecária em 

turmas do 1º CEB, 5º e 6º anos e turmas de 7º ano no âmbito da exploração do tema “Os 

média” e na participação do 8º A no concurso de vídeo “Eu digo não ao Sexismo!”.  

- A professora Bibliotecária como parceira na divulgação de diferentes iniciativas, atividades e 

gestão de contactos, que foram surgindo ao longo do ano. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



• Ponto 5 

 

Cidadania Pré-escolar – análise 2º semestre- 2021/2022 

 

“É fundamental ensinar, desde cedo, valores de educação financeira às crianças para que se tornem adultos 

e cidadãos responsáveis, bem-sucedidos e éticos ao lidarem com o dinheiro.” 

  Nesta idade importa essencialmente introduzir pequenos conceitos de economia/finanças, bem como 

estabelecer a relação entre os conceitos de dinheiro e de valor e a diferença entre o “necessitar" e o "querer"; 

Com atividades e/ou a brincar, abaixo documentadas nas fotos, foi possível transmitir conceitos importante s, 

uma vez que, para além de mais simples de explicar, também ficou mais simples de compreender. As situações 

foram as do dia a dia, muitas vezes resultantes de atitudes de oposição ou conflito, disputa pelo mesmo 

brinquedo, pelo mesmo espaço, briga por um lugar, mas também imaginadas, criadas pelo educador ou pela 

própria criança. O Diálogo/ conversação; Trabalho de grupo; Atividades de Expressão Plástica; Histórias;  

Exploração de situações; Exploração de imagens; Jogos;  Resolução de problemas; Dramatizações;  

Poesias/Canções/Lengalengas foram algumas das atividades vivenciadas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cidadania – 1ºCEB análise 2º semestre- 2021/2022 

 

 
 

Escola 

 
Nº de 

alunos 
envolvidos 

P 
 

ou 
 

NP 

 
 

Atividade/título 

 
Objetivos 
atingidos/ 

concretizados 
 

(sim/não) 

Alb. - a   - Nova   
T1 

  
 

22 

 
P 

- Concurso Ajudaris - “Carta à água” -     
  Sustentabilidade. 
- Concurso CriAtiva - “Animais unidos pelo  
  clima”. Preservação da  
  biodiversidade/alterações climáticas. 
- Dramatização da História na festa do dia  
  aberto à comunidade. 

 

 
 
 

 Sim 

Alb. - a   - Nova  T2 
 

(19 alunos) 

 
 

P - Corrente solidária a favor da Ucrânia- 
recolha de alimentos, medicamentos, roupas 
e brinquedos; 
- Participação no “Projeto Medidas de 
Acompanhamento: Programa de Leite 
Escolar”- criação de um Jardim Suspenso 
- Visionamento do documentário: “A 
importância do Xico Gaivota”- transformar o 
lixo em arte (reciclagem); 
- Exploração do livro: “Zig-Zag na Net”- como 
navegar em segurança na Net; 
-Participação na Feira do 
Empreendedorismo- criação e apresentação 
de um jogo com material reciclado; 
- Música em movimento: coreografia, dança e 
imitação da canção “Boas maneiras”de Maria 
Vasconcelos 
-A RTP Ensina- Educação financeira: 
visionamento e exploração do vídeo:“O bê-à-
bá da tua poupança" 
 

Sim 



 
  Fradelos 

T5/T6 
36 alunos 

 
 
 
 
 
 

 

P T5 e T6: 
- Corrente solidária a favor da Ucrânia- 
recolha de alimentos, medicamentos, roupas 
e brinquedos; 
- Exploração da história “Greta e os Gigantes” 
sobre Greta Thunberg e construção de 
cartazes com a temática do clima e da 
preservação do planeta Terra 
- Visionamento do documentário: “A 
importância do Xico Gaivota”- transformar o 
lixo em arte (reciclagem); 
T6: 21 alunos 
- Exploração da história “O rapaz que gostava 
de aves” cuja temática é a biodiversidade do 
Baixo Vouga Lagunar e as constantes 
ameaças à mesma; 
- Workshop de escrita para participação no 
Concurso Ajudaris - Poema sobre a água 
(Sustentabilidade); 
- Concurso CriAtiva escrita - “Como estás tu 
Clima?”- preservação da biodiversidade/  
alterações climáticas; 
-Participação na Feira do 
Empreendedorismo- criação e apresentação 
de um jogo com material reciclado. 
 

Sim 

  Campo         T3/T4 
( 29 alunos) 

    
P 

- - Corrente solidária a favor da Ucrânia- 
recolha de alimentos, medicamentos, 
roupas e brinquedos; 

- - Aprendizagem do sistema monetário 
- Jogos de fair play sobre esta temática 

 
-Utilização de material reutilizável para 
execução de trabalhos manuais/educação 
visual 

     - Plantação de árvores        
   autóctones/ribeirinhas junto do rio que 
atravessa a localidade onde a escola se 
insere 

- escrita de textos alusivos ao trabalho 
realizado 

- - Elaboração de um jogo digital sobre este 
trabalho nas aulas de tecnologias integrado 
no Scratch 4 ALL 

 
-Estudo do ecossistema ribeirinho 
- Visitas guiadas com acompanhamento de 
um biólogo da Bio Living. 
-Trabalho de pesquisa em diferentes fontes 
sobre ecossistemas e biodiversidade 
- Escrita de textos alusivos  
-Elaboração de um cartaz temático sobre a 
fauna e flora ribeirinha. 

Sim 
 



- Reconhecimento in loco da flora e alguns 
elementos da fauna ribeirinha 
- Realização de questões sobre a temática e 
realização de um jogo de roleta que foi 
apresentado na Feira de Empreendedorismo 
- Utilização do jogo para trabalho interturmas. 

 Laginhas  
 

T7, T8, T9, 
T10 

 
(62 alunos) 

P - Plantação de árvores;  
- Comemoração do “Dia da Mão Vermelha- 
Dia Internacional contra o uso de Crianças 
soldados” (painel coletivo); 
- Realização de questões sobre a temática e 
realização de um jogo com material reciclado 
que foi apresentado na Feira de 
Empreendedorismo; 
- Utilização de material reutilizável para 
execução de trabalhos; 
- Debates em sala de aula sobre o 
consumismo, publicidade enganosa (leitura 
de rótulos e embalagens); 
- Sensibilização da GNR sobre a utilização da 
Internet Segura - notícias falsas e informação 
fidedigna. 

 
 
 

Sim 

    Souto      35 P  
- Corrente solidária a favor da Ucrânia- 
recolha de alimentos, medicamentos, roupas 
e brinquedos; 
 

     Sim 

P: Presencial   NP: Não Presencial 

 

 

 

  Neste ciclo, os níveis atribuídos foram entre bom e muito bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cidadania 2º CEB - 2º semestre- 2021/2022 

 

 

 
 

Turma 

 
Nº de 

alunos 
envolvidos 

P 
 

ou 
 

NP 

 
 

Atividade/título 

 
Objetivos 
atingidos/ 

concretizados 
 

(sim/não) 

 
5ºA 

 
 

 
P 

(Anual) 
- Educação Ambiental - Apresentação e 
análise de vídeos/diálogo/reflexão. 
Trabalhos de pesquisa/divulgação em 
cartazes e PowerPoint. 
- Apresentação e análise da canção: 
«Cantar pelo Clima» 

- Compostagem - em articulação com um 

projeto da Câmara Municipal e inserido em 

«Educação Ambiental». Análise dos livros 

enviados pela Câmara. Organização de 

uma recolha de material   para depositar na 

Caixa de compostagem da escola. 

- Atividade: “Uma luz pela paz”, uma luz 
nas nossas janelas, organização nas salas 
de aula do minuto pela Paz e ainda, o 
registo de frases em fitas de seda e a 
afixação das mesmas no gradeamento da 
escola. Reflexão sobre as guerras atuais. 
Realização de pequenos trabalhos afixados 
na escola. 
- Apresentação e análise da canção: «A 
Paz».  
-Semana dos Media - Diálogo/reflexão 
com os alunos a partir do visionamento de 
um vídeo e da leitura de livros da biblioteca. 
Numa das aulas, a atividade foi 
desenvolvida também, com a professora 
bibliotecária. As vantagens e desvantagens 
do uso das redes sociais digitais. 
Instituições e Participação Democrática 
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão sobre as eleições 
no país, o direito a votar no passado e no 
presente, as campanhas e o ato de votar 
na associação de estudantes, a 
democracia, o 25 de abril, o Dia do 
Trabalhador… 
-Direitos Humanos - Apresentação e 
análise de vídeos/diálogo/reflexão. 
Debate e trabalhos de 
pesquisa/divulgação sobre Direitos 
Humanos. A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Os Direitos das 
Crianças. 

 
Sim 

 



5ºB 18 
 
 

P   
Semestral 

 

5º C 17 P  
Semestral 
 

 

6ºA 
 

 P (Anual) 
- Educação Ambiental - Apresentação e 
análise de vídeos/diálogo/reflexão -
Trabalhos de pesquisa/divulgação em 
cartazes e PowerPoint. 
- Apresentação e análise da canção: 
«Cantar pelo Clima» 

- Compostagem - em articulação com um 

projeto da Câmara Municipal e inserido em 

«Educação Ambiental». Análise dos livros 

enviados pela Câmara. Organização de 

uma recolha de material   para depositar na 

Caixa de compostagem da escola. 

  
- Atividade: “Uma luz pela paz”, uma luz 
nas nossas janelas, organização nas salas 
de aula do minuto pela Paz e ainda, o 
registo de frases em fitas de seda e a 
afixação das mesmas no gradeamento da 
escola. Reflexão sobre as guerras atuais. 
Realização de pequenos trabalhos 
afixados na escola. 
- Apresentação e análise da canção: «A 
Paz». 
-Semana dos Media - Diálogo/reflexão 
com os alunos a partir da leitura e do 
visionamento de um vídeo. Realização de 
atividades individuais e em binas. As 
vantagens e desvantagens do uso das 
redes sociais digitais 
 
Instituições e Participação Democrática 
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão sobre as eleições 
no país, o direito a votar no passado e no 
presente, as campanhas e o ato de votar 
na associação de estudantes, a 
democracia, o 25 de abril, o Dia do 
Trabalhador… 
-Direitos Humanos - Apresentação e 
análise de vídeos/diálogo/reflexão. 
Debate e trabalhos de 
pesquisa/apresentação sobre Direitos 
Humanos. Os Direitos das Crianças. 

Sim 

6ºB 18 P Instituições e Participação Democrática 
Apresentação e análise de vídeos seguida 
de diálogo/reflexão sobre as eleições no 

Sim 



país, o direito a votar no passado e no 
presente, as campanhas e o ato de votar 
na associação de estudantes, a 
democracia, o 25 de abril, o Dia do 
Trabalhador… 
 
- Educação Ambiental - Apresentação e 
análise de vídeos seguida de 
diálogo/reflexão -Trabalhos de 
pesquisa/divulgação em cartazes e  
PowerPoint. 
- Apresentação e análise da canção: 
«Cantar pelo Clima» 

- Compostagem - em articulação com um 

projeto da Câmara Municipal e inserido em 

«Educação Ambiental». Análise dos 

panfletos enviados pela Câmara. 

Organização de uma recolha de material   

para depositar na Caixa de compostagem 

da escola. 

 

-Direitos Humanos - Apresentação e 
análise de trabalhos de pesquisa sobre 
Direitos Humanos.  
  
- Atividade: “Uma luz pela paz”, uma luz 
nas nossas janelas, organização nas salas 
de aula do minuto pela Paz e ainda, o 
registo de frases em fitas de seda e a 
afixação das mesmas no gradeamento da 
escola. Reflexão sobre as guerras atuais. 
Realização de pequenos trabalhos 
afixados na escola. 
- Apresentação e análise da canção: «A 
Paz». 

6ºC 17 P -Direitos Humanos - Apresentação e 
análise de trabalhos de 
pesquisa/apresentação sobre Direitos 
Humanos.  
- Educação Ambiental - Apresentação e 
análise de trabalhos de pesquisa e 
apresentações em PowerPoint. 
- Atividade: “Uma luz pela paz”, uma luz 
nas nossas janelas, organização nas salas 
de aula do minuto pela Paz e ainda, o 
registo de frases em fitas de seda e a 
afixação das mesmas no gradeamento da 
escola. Reflexão sobre as guerras atuais. 
 

Sim 

6ºD 18 P Instituições e Participação Democrática 
Apresentação e análise de vídeos, seguida 
de diálogo/reflexão sobre as eleições no 

    
 
 



país, o direito a votar no passado e no 
presente, as campanhas e o ato de votar 
na associação de estudantes, a 
democracia, o 25 de abril, o Dia do 
Trabalhador… 
 
- Educação Ambiental - Apresentação e 
análise de vídeos seguida de 
diálogo/reflexão  
-Trabalhos de pesquisa/divulgação em 
cartazes e PowerPoint. 
- Apresentação e análise da canção: 
«Cantar pelo Clima» 

- Compostagem - em articulação com um 

projeto da Câmara Municipal e inserido em 

«Educação Ambiental». Análise dos 

folhetos enviados pela Câmara. 

Organização de uma recolha de material   

para depositar na Caixa de compostagem 

da escola. 

-Direitos Humanos - Apresentação e 
análise de trabalhos de 
pesquisa/apresentação sobre Direitos 
Humanos.  
- Atividade: “Uma luz pela paz”, uma luz 
nas nossas janelas, organização nas salas 
de aula do minuto pela Paz e ainda, o 
registo de frases em fitas de seda e a 
afixação das mesmas no gradeamento da 
escola. Reflexão sobre as guerras atuais. 
Realização de pequenos trabalhos 
afixados na escola. 
- Apresentação e análise da canção: «A 
Paz». 
 

 
      Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cidadania 3º CEB - 2º semestre- 2021/2022 

 

 

 
 

Turma 

 
Nº de alunos 
envolvidos 

P 
 

ou 
 

NP 

 
 

Atividade/título 

 
Objetivos 
atingidos/ 

concretizados 
 

(sim/não) 

 
7ºA 

 
 

 
P 

(Anual) 
- Atividade: “Uma luz pela paz”, uma luz nas 
nossas janelas, organização nas salas de 
aula do minuto pela Paz e ainda, o registo de 
frases em fitas de seda e a afixação das 
mesmas no gradeamento da escola. 
Reflexão sobre as guerras atuais. 
Realização de pequenos trabalhos em sala 
de aula. 

- - Corrente solidária a favor da Ucrânia- 
recolha de alimentos, medicamentos, 
roupas e brinquedos; 

-Educação Ambiental- Apresentação e 
análise de vídeos seguido de debate e 
reflexão. 
Instituições e Participação Democrática 
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão sobre as eleições no 
país, o direito a votar no passado e no 
presente, as campanhas e o ato de votar na 
associação de estudantes, a democracia, o 
25 de abril, o Dia do Trabalhador… 
Interculturalidade - Apresentação e análise 
de vídeos- reflexão. 
Saúde - Principais riscos para a saúde; 
manter o corpo e a mente saudáveis - 
trabalhos de pesquisa e divulgação em 
PowerPoint, Canva e Padlet seguido de 
debate e reflexão. 
Empreendedorismo - Participação no 
Concurso de Ideias Júnior com o Projeto 
“Alberjogo” um jogo para jogar em família, 
criado pela turma do 7ºA sobre a cultura, 
gastronomia, personalidades, história, fauna 
e flora de Albergaria. 
 

Sim 
 
 

7º B 20 P -Desenvolvimento sustentável - Pesquisa, 
elaboração e apresentação de trabalhos 
seguido de debate e reflexão. 
Instituições e Participação Democrática 
Apresentação e análise de vídeos com 
diálogo/reflexão sobre as eleições no país, o 
direito a votar no passado e no presente, as 
campanhas e o ato de votar na associação 
de estudantes, a democracia, o 25 de abril, o 
Dia do Trabalhador. 

Sim 



Interculturalidade - Apresentação e análise 
de vídeos- reflexão. 
- Atividade: “Uma luz pela paz”, uma luz nas 
nossas janelas, organização nas salas de 
aula do minuto pela Paz e ainda, o registo de 
frases em fitas de seda e a afixação das 
mesmas no gradeamento da escola. 
Reflexão sobre as guerras atuais. 
Realização de pequenos trabalhos em sala 
de aula. 

- - Corrente solidária a favor da Ucrânia- 
recolha de alimentos, medicamentos, 
roupas e brinquedos; 

- Risco de sismo - Análise de vídeos sobre 
medidas de segurança 

7ºC 19 P -Desenvolvimento sustentável - Pesquisa, 
elaboração e apresentação de trabalhos 
seguido de debate e reflexão. 
Instituições e Participação Democrática 
Apresentação e análise de vídeos com 
diálogo/reflexão sobre as eleições no país, o 
direito a votar no passado e no presente, as 
campanhas e o ato de votar na associação 
de estudantes, a democracia, o 25 de abril, o 
Dia do Trabalhador… 
Interculturalidade - Apresentação e análise 
de vídeos- reflexão. 
- Atividade: “Uma luz pela paz”, uma luz nas 
nossas janelas, organização nas salas de 
aula do minuto pela Paz e ainda, o registo de 
frases em fitas de seda e a afixação das 
mesmas no gradeamento da escola. 
Reflexão sobre as guerras atuais.     
Realização de pequenos trabalhos em sala 
de aula. 

- - Corrente solidária a favor da Ucrânia- 
recolha de alimentos, medicamentos, 
roupas e brinquedos; 

- Risco de sismo - Análise de vídeos sobre 
medidas de segurança 

Sim 

8º A  
13 
 

P (Anual) 
- Atividade: “Uma luz pela paz”, uma luz nas 
nossas janelas, organização nas salas de 
aula do minuto pela Paz e ainda, o registo de 
frases em fitas de seda e a afixação das 
mesmas no gradeamento da escola. 
Reflexão sobre as guerras atuais. 
- Corrente solidária a favor da Ucrânia- 
recolha de alimentos, medicamentos, roupas 
e brinquedos; 
 
- Desenvolvimento sustentável e 
Educação ambiental - Pesquisa (em 
grupos) e divulgação, sobre A importância 
da separação de diferentes resíduos - 

Sim 



vidro, papel, metal, plásticos e óleos - 
para reciclagem, atendendo a: 
- Tempos de decomposição (nas lixeiras): 
- Matérias-primas-primas (naturais) 
poupadas;  
- Gasto de energia na produção do material 
reciclado, comparando com a produção do 
material “novo” (não reciclado);  
- exemplo de novos materiais/produtos em 
que se podem “transformar” os materiais 
reciclados (Ex.: “Equipamentos que a 
seleção portuguesa de futebol vai usar no 
Euro 2016, em França, são mais leves e 
adaptáveis, feitos a partir de garrafas de 
plástico recicladas.” , 
https://docs.google.com/document/d/1UEJZ4
oRRsyjwZwkFlra1iDax_PDAFcSz/edit# ) 
- poluição de lençóis freáticos. 
- poluição dos solos. 
Trabalhos partilhados em vários formatos 
digitais: vídeo, Padlet e Genially. 
 
Comemoração da Semana dos Media - 
exploração do livro "Gosto, Logo Existo" de 
Isabel Meira seguida de debate; resposta ao 
questionário "Qual é a tua dieta mediática?" 
e debate sobre o assunto. 
 
-Educação para o Consumo - 
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão. 
Pesquisa e elaboração de normas a ter 
presente como consumidor. 
 
- Brainstorming sobre educação financeira 
e breve debate. 

8ºB  P (2.º semestre) 
.- Educação Ambiental - em articulação 
com CN, realização de trabalhos de 
pesquisa/divulgação em vários formatos 
digitais. 
-  Desenvolvimento Sustentável -  
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão. 
Trabalhos de pesquisa/divulgação na escola. 
Elaboração de cartazes 
- Atividade: “Uma luz pela paz”, uma luz nas 
nossas janelas, organização nas salas de 
aula do minuto pela Paz e ainda, o registo de 
frases em fitas de seda e a afixação das 
mesmas no gradeamento da escola. 
Reflexão sobre as guerras atuais 
 -Educação para o Consumo - 
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão. 
Debate, pesquisa e elaboração de normas a 

Sim 

https://docs.google.com/document/d/1UEJZ4oRRsyjwZwkFlra1iDax_PDAFcSz/edit
https://docs.google.com/document/d/1UEJZ4oRRsyjwZwkFlra1iDax_PDAFcSz/edit


ter presente como consumidor. 
-Semana dos Media - Diálogo 
estabelecendo ligação com Educação para o 
Consumo. 
- Bem-estar animal - Apresentação e 
análise de vídeos/diálogo/reflexão 
Debate/trabalho. O que importa ter presente 
para adotar um animal 

8ºC  P (2.º semestre) 
.- Educação Ambiental  - em articulação 
com CN, realização de trabalhos de 
pesquisa/divulgação em vários formatos 
digitais. 
-  Desenvolvimento Sustentável -  
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão. 
Trabalhos de pesquisa/divulgação na escola. 
Elaboração de cartazes 
- Atividade: “Uma luz pela paz” -uma luz nas 
nossas janelas, organização nas salas de 
aula do minuto pela Paz e ainda, o registo de 
frases em fitas de seda e a afixação das 
mesmas no gradeamento da escola. 
Reflexão sobre as guerras atuais 
-Educação para o Consumo - 
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão. 
Pesquisa e elaboração de normas a ter 
presente como consumidor. 
-Semana dos Media - Apresentação e 
análise de vídeos/diálogo/reflexão. 
Diálogo estabelecendo ligação com 
Educação para o Consumo  
- Bem-estar animal - Apresentação e 
análise de vídeos/diálogo/reflexão. 
Debate/trabalho. O que importa ter presente 
para adotar um animal. 

Sim 

9ºA 
 

 P (Anual) 
- Educação Alimentar - em articulação com 
CN, realização de trabalhos de 
pesquisa/divulgação em vários formatos 
digitais. 
-«Monitores Digitais» - Em articulação com 
TIC, Biblioteca - Sessão de informação 
sobre segurança na Internet, preparada e 
apresentada pelos alunos do  9.º  ano para 
os alunos do 5.º ano. 
 Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão 
- Atividade: “Uma luz pela paz” -uma luz nas 
nossas janelas, organização nas salas de 
aula do minuto pela Paz e ainda, o registo de 
frases em fitas de seda e a afixação das 
mesmas no gradeamento da escola. 
Reflexão sobre as guerras atuais 

Sim 



-Abordagem sobre Violência e namoro – 
Sessões apresentadas pela psicóloga da 
Prave, contando também com a GNR e 
Biblioteca, com continuidade nas aulas de 
Cidadania. Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão. 
 
-Direitos Humanos - Apresentação e 
análise de vídeos/diálogo/reflexão. 
Debate e trabalhos de pesquisa/divulgação 
sobre Direitos Humanos que não estão a ser 
respeitados - situações concretas e a análise 
correspondente da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.  

9º B  
 
 
 

P 
(Semestral) 

- «Monitores Digitais» - Em articulação com 
TIC, Biblioteca -. Sessão de informação sobre 
segurança na Internet, preparada e 
apresentada pelos alunos do 9.º ano para os 
alunos do 5.º ano. 
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão. 

- Atividade: “Uma luz pela paz” -uma luz nas 
nossas janelas, organização nas salas de 
aula do minuto pela Paz e ainda, o registo de 
frases em fitas de seda e a afixação das 
mesmas no gradeamento da escola. Reflexão 
sobre as guerras atuais 

-Abordagem sobre Violência e namoro – 
Sessões apresentadas pela psicóloga da 
Prave, contando também com a GNR e 
Biblioteca, com continuidade nas aulas de 
Cidadania. 
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão. 
-Direitos Humanos - Apresentação e 
análise de vídeos/diálogo/reflexão. 
Debate e trabalhos de pesquisa/divulgação 
sobre Direitos Humanos que não estão a ser 
respeitados - situações concretas e a análise 
correspondente da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.  

Sim 

9º C 
 
 

 P 
(Semestral) 

-«Monitores Digitais» - Em articulação com 
TIC, Biblioteca - Sessão de informação sobre 
segurança na Internet, preparada e 
apresentada pelos alunos do  9.º  ano para os 
alunos do 5.º ano. 
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão, preparação de texto 

Sim 



para o jornal da escola. 
- Atividade: “Uma luz pela paz” -uma luz nas 
nossas janelas, organização nas salas de 
aula do minuto pela Paz e ainda, o registo de 
frases em fitas de seda e a afixação das 
mesmas no gradeamento da escola. 
Reflexão sobre as guerras atuais 
-Abordagem sobre Violência e namoro – 
Sessões apresentadas pela psicóloga da 
Prave, contando também com a GNR e 
Biblioteca, com continuidade nas aulas de 
Cidadania. 
Apresentação e análise de 
vídeos/diálogo/reflexão. 
-Direitos Humanos - Apresentação e 
análise de vídeos/diálogo/reflexão. 
Debate e trabalhos de pesquisa/divulgação 
sobre Direitos Humanos que não estão a ser 
respeitados - situações concretas e a análise 
correspondente da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.  

 

 

Cidadania 2º CEB – 2 º semestre - 2021/2022 

 

 

● Distribuição de avaliações turmas/níveis: 

 

 

 

Turma 

 

Níveis 

 

 

 

Total de 

alunos 

avaliados 

 

Média 

 1 2 3 4 5   
 
 
 
4,67 

5º A 
(anual) 

0 0 0 4 8 12 

5º B/5º C 0 0 14 13 6 33 3,75 

6º A 
(anual) 

0 0 0 12 12 24 4,50 

6º B /C/D 0 0 8 26 17 51 4,18 

 

Pela tabela pode-se inferir que o aproveitamento foi bom, com médias a ultrapassar o nível 4. 

 

 

 

 



 

Cidadania 3º CEB - 2º semestre - 2021/2022 

 

 

 

Turma 

 

Níveis 

 

 

 

Total de 

alunos 

avaliados 

 

Média 

 1 2 3 4 5   

7º A 
(anual) 

0 0 0 11 4 15 4,27 

7º B/C  0 0 5 9 5 19 4,00 

8º A 
(anual) 

0 0 0 6 7 13 4,23 

8º B/C 0 0 0 17 19 36 4,52 

9º A 
(anual) 

0 0 0 10 9 19 4,37 

9º B/C 0 0 0 13 20 33 4,60 

 

Pela tabela pode-se inferir que o aproveitamento foi bom, com médias a ultrapassar o nível 4. 

 

 

Projeto “Uma luz pela paz” 

 

 

Este projeto surgiu no seguimento do conflito bélico na Ucrânia. 

 

Foi um momento em que todos os ciclos de ensino, professores, comunidade e Autarquia 

se envolveram para angariar bens essenciais para os refugiados da guerra na Ucrânia. 

 

Foi também estabelecido um dia de solidariedade e oração pelo povo ucraniano, 

que foi chamado “Uma luz pela Paz”. Foi feita a mobilização de toda a comunidade 

através de todos os alunos/escolas, para colocarem, no dia 11 de março, um pano 

branco na janela e um vela/luz como um símbolo de apoio e oração pela paz na Ucrânia. 

 

Consideramos que este projeto teve impacto e que mobilizou alunos/professores e 

encarregados de educação por uma única causa: PAZ. 



                       

Uma luz pela paz 

     O Agrupamento de Escola de Branca aderiu à 
solicitação de ajuda ao povo Ucraniano, em colaboração 
com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, 

participando todas as escolas e jardins de infância, do 
Agrupamento na recolha de bens para os refug iados. 
    Foram solicitados bens como: medicamentos 
(ligaduras, algodão, compressas, etc.); comidas para 

bebés, água e alimentos (conservas, massas, leite em pó, 
etc.); calçados tamanhos (43/44/45); produtos de higiene 
(fraldas, pensos, pasta de dentes, escovas, sabonetes, 
pensos higiénicos, máscaras, champós, papel higiénico; 

roupa de cama (cobertores almofadas, mantas, colchões) 
e fogões a gás de campismo. 
     No âmbito da disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento, todas as escolas do Agrupamento, 

levaram a cabo um momento de solidariedade e oração 
pela Paz intitulado: "Uma luz pela Paz". Por isso, foi 
pedido que na sexta-feira dia 11 de março, fosse posto 

uma vela e um lenço branco à janela e que os habitantes 
da freguesia de Branca orassem pela paz do povo 
Ucraniano. 
    No dia 18 de março, foi a primeira vez que a carrinha 

da Junta de Freguesia, passou pela escola de Laginhas, 
para recolher os vários donativos que os alunos 
trouxeram. 

 Martim Oliveira, Inês Venâncio, José Campos                         

EB de Laginhas, 4.º ano, T1 
(notícia retirada do Jornal do Agrupamento) 

 

 

                                                                                                                                                           A Coordenadora       

                                                                                                                    Maria Filomena Freitas Serrano 

 

Branca, 18 de julho 2022 


