
 
 
 
 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO ALENTEJO DA DIREÇÃO-GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 
135525 - AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS 

ESCOLA BASICA DE 2º E 3º CICLOS COM SECUNDÁRIO CUNHA RIVARA DE ARRAIOLOS 

  
 

PLANIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA –  8º ANO 

                                Ano Letivo 2021/2022 
 

AULAS PREVISTAS POR SEMESTRE 

1º SEMESTRE: 16 2º SEMESTRE: 12 TOTAL: 28 

 

 

 

 

GRUPOS / DOMÍNIOS 

 

SUBTEMAS 

 

 

ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS 

 

AVALIAÇÃO 

 
 

 

 

 
 
Interculturalidade 
 

 
 
 
- Declaração Universal dos Direitos 
Humanos 
- Direitos e Deveres 
- Direitos da Crianças 
- Organizações internacionais 
- Multiculturalismo 
 

 

Trabalho de Pesquisa. 
  - Debates. 
  -Análise de diferentes tipos de 
documentos. 
  -Leitura de textos/notícias. 
  -Visualização de pequenos filmes 
https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-
de-cidadania/ 
  -Fichas e jogos lúdicos. 
 
 -Elaboração de cartazes 
https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-
de-cidadania/ 
 
 

 

Observação direta 
 
 Trabalhos de grupo 
 
Relatórios de atividades 
 
Grelhas de observação de 
comportamentos 
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GRUPOS / DOMÍNIOS 

 

SUBTEMAS 

 

 

ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS 

 

AVALIAÇÃO 

 
 
Educação Ambiental 
. 

-Compreender as diferenças e fazer as 
alterações climáticas e o impacto 
ambiental. 
 - Conhecer as diferentes formas de 
minimizar a poluição. 
 -Conhecer o papel fundamental do 
cidadão em “Reduzir”, “Reutilizar” e 
“Reciclar”. 
 - Pesquisar sobre o tema: “Poluição e 
o impacto ambiental”. 
 -Promover atitudes e valores que 
dinamizem a importância para a 
redução das compras. 

https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-
de-cidadania/ 
-Sessões de sensibilização sobre as 
alterações climáticas e o impacto no 
meio ambiente. 
 - Debate e pesquisa sobre como a 
poluição é prejudicial para os animais 
e para o meio ambiente. 
 -Demonstração de exemplos com o 
que podemos fazer para reciclar e 
reutilizar objetos que já não 
utilizamos. 
 -Pesquisa e consulta de informação, 
com recurso a: Jornais e Internet. 
Elaboração de um trabalho com o 
tema. 

Observação direta 
 
 Trabalhos de grupo 
 
Relatórios de atividades 
 
Grelhas de observação de 
comportamentos 
     

 

 

 

 

Literacia Financeira e 
Educação para o 
consumo 
 
 

 

 

- O marketing e a publicidade 
- As famílias, a gestão financeira e o 
consumo 
- O consumo sustentável 
- O consumo no mundo digital 
- A segurança dos produtos e serviços 
e a proteção da saúde dos 
consumidores 

 

Trabalho de Pesquisa. 
  - Debates. 
  -Análise de diferentes tipos de 
documentos. 
  -Leitura de textos/notícias. 
  -Visualização de pequenos filmes 
https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-
de-cidadania/ 

Observação direta 
 
 Trabalhos de grupo 
 
Relatórios de atividades 
 
Grelhas de observação de 
comportamentos 
     

https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-de-cidadania/
https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-de-cidadania/
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GRUPOS / DOMÍNIOS 

 

SUBTEMAS 

 

 

ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS 

 

AVALIAÇÃO 

- O consumo de bens e serviços 
- Os direitos e deveres dos 
consumidores 
- Direitos e deveres relativamente às 
questões financeiras 

  -Fichas e jogos lúdicos. 
 
 -Elaboração de cartazes 
https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-
de-cidadania/ 
 
 

 

           
 
 
            Risco 

-Conhecer as causas da suscetibilidade 
-Distinguir os principais efeitos; 
-Conhecer o conceito e as causas; 
-Conhecer os comportamentos de 
prevenção; 
-Conhecer as medidas de 
autoproteção; 
-Conhecer as medidas preventivas; 
-Conhecer as medidas de intervenção. 

 

Trabalho de Pesquisa. 
  - Debates. 
  -Análise de diferentes tipos de 
documentos. 
  -Leitura de textos/notícias. 
  -Visualização de pequenos filmes 
https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-
de-cidadania/ 
   
 

 

Observação direta 
 
 Trabalhos de grupo 
 
Relatórios de atividades 
 
Grelhas de observação de 
comportamentos 
   

 
 
 
       Voluntariado 
 
 

 

- Missões Humanitárias 
- Nato 
- Solidariedade 
- Dia da Defesa Nacional 
- Serviço militar 
- Forças de Segurança 

https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-
de-cidadania/ 
Estas atividades serão planificadas e 
desenvolvidas consoante as turmas e 
a articulação das várias disciplinas e 
parcerias 
- Articulação com o Gabinete de 

 
Observação direta 
 Trabalhos de grupo 
Relatórios de atividades 
Grelhas de observação de 
comportamentos 
     

https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-de-cidadania/
https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-de-cidadania/
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GRUPOS / DOMÍNIOS 

 

SUBTEMAS 

 

 

ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

Saúde e bem estar e Escola Segura 

 


