
 

 

 

 
 

* Os Conteúdos serão flexiveis, de acordo com o contexto turma. 
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Conteúdos/Linhas orientadoras: * 
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1º 

- A construção e a 

tomada de 

consciência da 

identidade 

pessoal e social. 

-A participação 

na vida cívica de 

forma livre, 

responsável, 

solidária e crítica. 

- O respeito e a 

valorização da 

diversi-dade dos 

indivíduos e dos 

grupos quanto às 

suas pertenças e 

opções. 

- A construção de 

uma consciência 

ecológica 

conducente à 

valori-zação e 

preservação do 

património 

natural e 

cultural. 

-A valorização 

das dimensões 

relacionais da 

aprendizagem e 

dos princípios 

éticos que 

regulam o 

relacionamento 

com o saber e 

com os outros 

Objetivos: 

Disciplina para regular os problemas da aprendizagem e da turma. 

Disciplina  para desenvolver projetos no âmbito da cidadania e participação cívica. 

Critérios de avaliação 

Valores e cultura da cidadania/Educação para os direitos humanos 

Regras de convivência na sala de aula e outros espaços 

Democracia – a participação cívica, eleições, o voto 

Atribuições/funções, perfil do delegado e subdelegado – eleição  

As regras da turma na sala de aula 

Regulamento interno. Direitos e deveres dos alunos 

Relações interpessoais 

A indisciplina na sala de aula. Análise de comportamentos incorretos. A violência 

na Escola. 

Os direitos Humanos. A igualdade de oportunidades. O valor da palavra. A verdade 

e a mentira. 

Dinamização do espaço:"Assembleia de Turma" (tratamento de assuntos 

relacionados com o seu funcionamento). Análise dos comportamentos da turma.O 

que pensamos do funcionamento da Escola, da vida escolar e da turma. 

Principais instituições democráticas 

Valores da soberania nacional 

Constituição da República 

Organismos internacionais em que Portugal se insere 

 

Educação para a solidariedade  

Participação em projetos a desenvolver (ex.: “Escola solidária”, Cabazes de Natal) 

 

Educação para a prevenção 

Plano de evacuação (EBFL e EBIFA) 

Prevenção rodoviária 

Segurança na internet 

Educação para a igualdade 

Situações de desigualdade socioeconómicas entre diversas regiões do mundo 

 

Educação para a saúde e  educação sexual 
 Hábitos alimentares saudáveis, prevenção da obesidade 

 Atividade física 

 Higiene pessoal e higiene social 

 Prevenção do consumo de substâncias psicoativas (álcool e tabaco) 

 Puberdade — aspetos biológicos e emocionais 

 Caracteres sexuais secundários: normalidade, importância e frequência das suas 

variantes biopsicológicas 

 Reprodução humana e crescimento 

 Compreensão do ciclo menstrual e ovulatório  

 

Educação para o Respeito do património coletivo da escola e da comunidade Educação 

ambiental/Desenvolvimento sustentável 
Património da escola: uso e preservação 

Preservação do património construído e cultural local (alminhas, nichos, capelas, 

ladainhas, lendas…) 

Proteção da Floresta 

Educação para os média 
Fontes tradicionais de informação/novas tecnologias  

Participação noutros projetos: 
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