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◼◼◼ I. Enquadramento  
 

 

A cidadania traduz-se numa atitude e num comportamento, num modo de estar em sociedade que tem como 

referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social. 

Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas 

responsáveis, autónomas, solidárias, participativas e humanistas que conhecem e exercem os seus direitos e 

deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. 

A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, construída numa dinâmica constante com os espaços 

físico, social, histórico e cultural, coloca à escola o desafio de assegurar a preparação dos alunos para as 

múltiplas exigências da sociedade contemporânea.  

A complexidade e a acelerada transformação que caracterizam a atualidade conduzem, assim, à necessidade 

do desenvolvimento de competências diversas para o exercício da cidadania democrática, requerendo um 

papel preponderante por parte da escola. 

A escola constitui um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da cidadania e nela se refletem 

preocupações transversais à sociedade, que envolvem diferentes dimensões da educação para a cidadania, 

tais como: educação para os direitos humanos; educação ambiental/desenvolvimento sustentável; educação 

rodoviária; educação financeira; educação do consumidor; educação para o empreendedorismo; educação 

para a igualdade de género; educação intercultural; educação para o desenvolvimento; educação para a 

defesa e a segurança/educação para a paz; voluntariado; educação para os media; dimensão europeia da 

educação; educação para a saúde e a sexualidade. 

Sendo estes temas transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer uma abordagem transversal, 

tanto nas áreas disciplinares e disciplinas (tendo em consideração a especificidade dos conteúdos a abordar) 

como em atividades e projetos, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, de acordo com os 

princípios definidos no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e com a Estratégia de Educação para a 

Cidadania.  Subjacente a esta conceção educativa, está uma visão integradora das diversas áreas do saber que 

atravessa toda a prática educativa e que supõe, para além de uma dinâmica curricular, também uma vivência 

de escola, coerente e sistemática, alargada ao contexto em que esta se insere. Os domínios a trabalhar em 

Cidadania e Desenvolvimento devem privilegiar o contributo de cada um para o desenvolvimento dos 

princípios, dos valores e das áreas de competência consignados no documento Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, aprovado pelo Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho. Este documento constitui-

se como um referencial para o desenvolvimento curricular e para o trabalho a realizar em cada 

Estabelecimento de Ensino, respondendo aos desafios sociais e económicos do mundo atual, alinhados com o 
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desenvolvimento de competências do século XXI. No desenvolvimento dos temas dos diversos domínios, 

sempre que possível, devem ser estabelecidas parcerias com entidades externas e convidar especialistas nas 

diferentes áreas temáticas para as debaterem/partilharem com os alunos. 
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◼◼◼ II. Objetivos Gerais 
 

 

Objetivos gerais: 

 Construir um espaço de diálogo e de reflexão sobre a cidadania do nosso tempo; 

 Refletir sobre as experiências e as preocupações sentidas pelos alunos no quadro dos valores 

do humanismo, da tolerância e da cidadania responsável; 

 Desenvolver nos alunos a consciência dos seus direitos e deveres; 

 Identificar atitudes que facilitam ou prejudicam o respeito mútuo e a convivência na família, 

na escola, na comunidade; 

 Promover atitudes de autoestima e regras de convivência; 

 Estimular a participação ativa e responsável do aluno na turma, na escola, na comunidade e 

na sociedade; 

 Desenvolver a reflexão crítica em torno de problemas atuais focados nos media ou vividos na 

comunidade; 

 Desenvolver o gosto pelo trabalho em equipa e cooperar em tarefas e projetos comuns. 

 

◼◼◼ III. Atividades que promovam o desenvolvimento das áreas de competências do 

perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória 
 

 Atividades relacionadas com a construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e 

social. 

 Atividades que promovam a participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária 

e crítica. 

 Atividades que promovam o respeito pela diversidade quanto às pertenças e opções dos 

indivíduos e dos grupos. 

 Atividades que desenvolvam a construção de um sistema de valores autónomo. 

 Atividades que estimulem a aprendizagem de competências necessárias ao pleno exercício 

da cidadania. 

 Atividades que incentivem o desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo. 

 Atividades que desenvolvam a curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e 

pelo estudo. 
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 Atividades que promovam a utilização do conhecimento para participar de forma autónoma 

e crítica na tomada de decisões. 

 Atividades que promovam a preservação do património natural e cultural e a existência de 

uma vida saudável. 

 

◼◼◼ IV. Operacionalização no Currículo Escolar 
 

Esta área curricular é de natureza transdisciplinar no pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico. 

É lecionada como disciplina autónoma nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, funcionando em regime semestral 

como componente do currículo desenvolvida transversalmente com o contributo de todas as disciplinas e 

componentes de formação no ensino secundário. 

A componente de Cidadania e Desenvolvimento é implementada pelo desenvolvimento de temas e projetos, 

no âmbito das diferentes componentes de formação, disciplinas sendo lecionada por um professor do 

Conselho de Turma. 

Propõe-se a utilização de metodologias de ensino que pressupõem como referência um ensino centrado no 

aluno e que permitam:  

• Promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela, atividades que permitam ao aluno  

fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas e tomar decisões com base em valores; 

• Organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho  

diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, atividades de observação, 

questionamento da realidade e integração de saberes; 

• Organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de  

saberes, a tomada de consciência de si, dos outros e do meio; 

• Organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e das tecnologias da 

informação e comunicação; 

• Valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre iniciativa, incentivando a 

intervenção positiva no meio escolar e na comunidade. Assim, o docente dá suporte a aprendizagens mais 

profundas através de estratégias e atividades diversificadas: trabalho de grupo e trabalho de pares, 

cooperação entre pares e aprendizagem por descoberta, tendo o projeto educativo como ponto de partida. 
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◼◼◼ V. Aprendizagens Esperadas 
 

 

No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento e Cidadania, consideram-se aprendizagens esperadas por ciclo e 

por domínios: 

• Conceção de cidadania ativa; 

• Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para uma Cultura da  

Democracia); 

• Identificação de domínios essenciais (ex. Interculturalidade, direitos humanos, igualdade de género, 

sustentabilidade, media, saúde) – em toda a escolaridade. 

 

Na abordagem da educação para a cidadania propõe-se que se atenda a 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). 

 

◼◼◼ VI. Avaliação 
 

A avaliação desta área curricular caracteriza-se por ser qualitativa no pré-escolar e 1ºciclo e quantitativa nos 

2º e 3º ciclos, assentando numa avaliação formativa que valorize os processos de autorregulação.  

Os critérios de avaliação para a componente de Cidadania e Desenvolvimento validados pelo Conselho 

Pedagógico, constam do documento, devendo considerar-se o impacto da participação dos alunos nas 

atividades realizadas na escola e na comunidade, devendo por isso ser proposta e efetivamente discutida pelo 

Conselho de Turma nos momentos de avaliação. 

A avaliação tem de ser contínua e sistemática, adaptada aos alunos, atividades e contextos. De acordo com a 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o processo de ensino, aprendizagem e 

avaliação nesta disciplina deve integrar e refletir as competências de natureza cognitiva, pessoal, social e 

emocional, desenvolvidas e demonstradas por cada aluno/a através de evidências. 
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Os pressupostos básicos da avaliação desta componente são: 

 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), 

recordando que uma equipa é mais que um conjunto de pessoas juntas; 

 

 Diversificação dos instrumentos de avaliação – a natureza participativa da Cidadania e 

Desenvolvimento supõe dispositivos diversificados de avaliação, tais como grelhas de observação 

em torno do processo de conceção e implementação dos projetos, que acompanharão os diversos 

instrumentos referidos; 

 

 Clarificação do processo de avaliação – crianças/jovens (e encarregados de educação) devem ter 

conhecimento dos parâmetros, critérios e das metodologias de avaliação no âmbito da Cidadania e 

Desenvolvimento desde o princípio do ano letivo; 

 

 Auto e heteroavaliação – entre pares e feedback da prática docente como forma de desenvolver a 

capacidade crítica, autoperceção e reconhecimento pelo outro. 

 

 

Critérios de Avaliação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cidadania e 
Desenvolvimento

100%

Competências pessoais e 
sociais

40%

Competências cognitivas 
60%

Pensamento 
crítico/participação

30%

Conhecimentos e 
capacidades

30%
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Critérios Gerais e Específicos de Avaliação 
 

Domínios de 
avaliação 

Critérios  Indicadores  Parcial Total 

Competências 
cognitivas 

Pensamento 
crítico/participação 

Participação 

Exposição de ideias 

Argumentação 

30% 

60% 

Conhecimentos e 
capacidades 

Mobilização de conhecimentos 

Capacidade de selecionar e interpretar 
informação 

Capacidade de comunicação oral e escrita 

30% 

Competências 
pessoais e 
sociais 

 Respeito pelos outros 

Cooperação 

Responsabilidade 

Autonomia 

Empenho 

Cumprimento de tarefas 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

10% 

40% 

 

Nota: Esta divisão pode ser flexibilizada pelo professor, dentro dos parâmetros dos Critérios Gerais de 

Avaliação, de acordo com as características dos alunos, os modos e instrumentos de avaliação utilizados, que 

devem ser diversificados, e com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem, como por 

exemplo turmas de percurso alternativo ou alunos com planos curriculares individualizados. 

 
 

Nível a atribuir: 
 

0% a 19% .............Nível 1 Insuficiente 

20% a 49% ...........Nível 2 Insuficiente 

50% a 69% ...........Nível 3 Suficiente 

70% a 89% ...........Nível 4 Bom 

90% a 100% ……….Nível 5 Muito Bom 
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◼◼◼ VII. Domínios a Desenvolver 
 

 

Os diferentes domínios da Educação para a Cidadania estão organizados em três grupos com implicações 

diferenciadas: o primeiro, obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade (porque se trata de áreas 

transversais e longitudinais), o segundo, pelo menos em dois ciclos do ensino básico, o terceiro com aplicação 

opcional em qualquer ano de escolaridade. 

 

 

 

Domínios de Cidadania e Desenvolvimento 

1º Grupo 

Obrigatório para todos 

os níveis e ciclos de 

escolaridade. 

Direitos humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de 
solidariedade) 

Igualdade de género 

Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa) 

Desenvolvimento sustentável 

Educação ambiental 

Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação, exercício 
físico) 

2º Grupo 

Pelo menos em dois 

ciclos do ensino básico. 

Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva) 

Media 

Instituições e participação democrática 

Literacia financeira e educação para o consumo 

Segurança rodoviária 

Risco 

3º Grupo 

Com aplicação 

opcional em qualquer 

ano de escolaridade. 

 

Empreendedorismo (nas suas vertentes económica e social) 

Mundo do trabalho 

Segurança, Defesa e Paz 

Bem-estar animal 

Voluntariado 

Outras (de acordo com as necessidades de educação para a cidadania 
diagnosticadas pela escola e que se enquadre no conceito de EC 
proposto pelo Grupo) 
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◼◼◼ VIII. Domínios a Abordar por Ciclo e/ou Ano de Escolaridade no Agrupamento 
 

 

A abordagem a estes domínios deverá privilegiar o contributo de cada um deles para o desenvolvimento dos 

princípios, dos valores e das áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A temática “Direitos e Deveres dos Alunos” deverá ser a primeira a ser abordada/trabalhada, em todos os 

anos letivos independentemente do semestre em que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento inicia. 

Neste Agrupamento, os diferentes domínios foram priorizados da seguinte forma: 

 

Pré-escolar e 1º Ciclo 
 

 

 

 

 

5º Ano 
 

 

Domínios de Cidadania e Desenvolvimento 

1º Grupo 

Desenvolvimento sustentável 

Educação ambiental 

Saúde 

2º Grupo 

Segurança rodoviária 

Sexualidade 

Media 

3º Grupo Bem-estar animal 

Domínios de Cidadania e Desenvolvimento 

1º Grupo 

Direitos humanos 

Desenvolvimento sustentável 

Educação ambiental - (Tema do Projeto de Flexibilidade de 5.º ano) 

2º Grupo 
Media 

Segurança rodoviária 

3º Grupo Bem-estar animal 
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6º Ano 
 

 

 

 

7º Ano 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínios de Cidadania e Desenvolvimento 

1º Grupo 

Direitos humanos - (Tema do Projeto de Flexibilidade de 6.º ano) 

Igualdade de género 

Interculturalidade 

Saúde 

2º Grupo 

Sexualidade 

Risco 

Instituições e participação democrática 

Literacia financeira e educação para o consumo 

3º Grupo  

Domínios de Cidadania e Desenvolvimento 

1º Grupo 

Direitos humanos 

Desenvolvimento sustentável - (Tema do Projeto de Flexibilidade de 7.º 

ano) 

Educação ambiental 

2º Grupo 
Sexualidade 

Segurança rodoviária 

3º Grupo Voluntariado 
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8º Ano 
 

 

 

 

9º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínios de Cidadania e Desenvolvimento 

1º Grupo 
Igualdade de género 

Interculturalidade - (Tema do Projeto de Flexibilidade de 8.º ano) 

2º Grupo 

Risco 

Media 

Literacia financeira e educação para o consumo 

3º Grupo Segurança, Defesa e Paz 

Domínios de Cidadania e Desenvolvimento 

1º Grupo 
Direitos humanos 

Saúde 

2º Grupo 

 

Sexualidade - (Tema do Projeto de Flexibilidade de 9.º ano) 

Instituições e participação democrática 

3º Grupo 

Empreendedorismo 

Mundo do trabalho 

Segurança, Defesa e Paz 
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◼◼◼  IX. Possibilidades de Articulação entre Domínios 
 

 

Pré-escolar e 1º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5º Ano

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento

sustentável

Educação ambiental

Bem-estar animal

Desenvolvimento

sustentável

Educação ambiental

Bem-estar animal

Media 
Segurança 

rodoviária 

Sexualidade Saúde 

Media 
Segurança 

rodoviária 
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6º Ano 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

7º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento

sustentável

Educação ambiental

Voluntariado

Direitos humanos Sexualidade 

Direitos humanos

Interculturalidade

Igualdade 

de

género

Sexualidade

Sexualidade

Saúde

Igualdade 

de

género
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8º Ano 
Direitos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Ano 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

Igualdade 
 
 

 
de 

género 
 

 

 

 

 

Igualdade  

de 

 género 

Interculturalidade 

Segurança, defesa 
e  

paz 

Risco 

Empreendedorismo 

Mundo 

do 

trabalho 

Sexualidade Saúde 

Direitos humanos 

Segurança, defesa 

e  

paz 
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◼◼◼ X. Programa: exemplos de temáticas a abordar / recursos 
 

 

Domínios de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Exemplos de subtemas a 

desenvolver: 
Exemplos de recursos: 

Direitos humanos 
(civis e políticos, 
económicos, sociais 
e culturais e de 
solidariedade) 

A Escola: 
- O Estatuto do Aluno 
- O Regulamento Interno 
- Eleição do 
delegado/subdelegado 
- Regras da escola/turma 

Estatuto do Aluno 
Regulamento Interno 
Ata de eleição dos representantes da turma Educação nos Princípios 

Básicos da Cidadania: 
- A Responsabilidade 
- O Respeito 
- O Trabalho Colaborativo 

Direitos da Criança 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadan
ia/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_cri
anca.pdf  
http://ensina.rtp.pt/artigo/malala-a-jovem-
paquistanesa-que-defende-as-criancas/ 

Género e Cidadania 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-
genero-no-mundo-do-trabalho/ 
http://ensina.rtp.pt/artigo/nelas-mandavam-os-
homens/  

Direitos Humanos 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-abolicao-da-pena-de-
morte-em-portugal/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/uniao-europeia-trafico-
de-seres-humanos/  

Solidariedade e 
Cooperação 

http://ensina.rtp.pt/artigo/programas-europeus-de-
voluntariado/ 

Discriminação e 
Estereótipos 
(Interculturalidade) 

http://ensina.rtp.pt/artigo/halal-os-sabores-do-islao/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/estudantes-sirios-em-
portugal/ 

Processos de construção 
da Democracia em 
Portugal 

http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-o-estado/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/primeira-campanha-
eleitoral/  

Igualdade de género 

Construção da Identidade  
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-
identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/  

Mundo do Trabalho 
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-
genero-no-mundo-do-trabalho/  

(Des)igualdade Salarial 
http://ensina.rtp.pt/artigo/igualdade-de-genero-
chega-tarde-aos-salarios/  

Tolerância Religiosa 
http://ensina.rtp.pt/artigo/portugal-e-exemplo-de-
tolerancia-religiosa/  

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/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
http://ensina.rtp.pt/artigo/malala-a-jovem-paquistanesa-que-defende-as-criancas/
http://ensina.rtp.pt/artigo/malala-a-jovem-paquistanesa-que-defende-as-criancas/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho/
http://ensina.rtp.pt/artigo/nelas-mandavam-os-homens/
http://ensina.rtp.pt/artigo/nelas-mandavam-os-homens/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-abolicao-da-pena-de-morte-em-portugal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-abolicao-da-pena-de-morte-em-portugal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uniao-europeia-trafico-de-seres-humanos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uniao-europeia-trafico-de-seres-humanos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/programas-europeus-de-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/programas-europeus-de-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/halal-os-sabores-do-islao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/estudantes-sirios-em-portugal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/estudantes-sirios-em-portugal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-o-estado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/primeira-campanha-eleitoral/
http://ensina.rtp.pt/artigo/primeira-campanha-eleitoral/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho/
http://ensina.rtp.pt/artigo/igualdade-de-genero-chega-tarde-aos-salarios/
http://ensina.rtp.pt/artigo/igualdade-de-genero-chega-tarde-aos-salarios/
http://ensina.rtp.pt/artigo/portugal-e-exemplo-de-tolerancia-religiosa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/portugal-e-exemplo-de-tolerancia-religiosa/
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Interculturalidade 
(diversidade cultural 
e religiosa) 

Diversidade Religiosa 
http://ensina.rtp.pt/artigo/odivelas-centro-da-
diversidade-religiosa/  

Diversidade 
Gastronómica 

http://ensina.rtp.pt/artigo/halal-os-sabores-do-islao/  

Alcorão, Bíblia e Torá http://ensina.rtp.pt/artigo/livros-para-tres-religioes/  

Desenvolvimento 
Sustentável 

Refletir sobre o 
Desenvolvimento 
Sustentável 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo/  
https://www.youtube.com/watch?v=VnIUxGOuaug  

Educação ambiental 

Água 
https://youtu.be/V8hZwx2Clg0  
https://youtu.be/AufpvaTQWUY  

Resíduos 

http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-reciclagem/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/sabia-que-reciclagem-de-
plasticos/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/frigorifico-velho-nao-vai-
para-o-lixo/  

Energia 
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-origens-da-energia-
num-minuto/  

Geodiversidade 
https://youtu.be/wY-4xeS1AFo 
https://youtu.be/9XeveklhSbM  

Biodiversidade 

http://ensina.rtp.pt/artigo/foca-monge-entre-a-
ameaca-e-a-necessidade-de-preservacao/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/queimadas-ameacam-
biodiversidade/  
https://www.youtube.com/watch?v=aVlYx7qGVg8  
https://youtu.be/6F79rI0UVnU  
https://www.youtube.com/watch?v=VnIUxGOuaug  

Ruído 
https://youtu.be/He9MjYZS8b0  
https://youtu.be/kIk3dEHueOg  

Transportes/Mobilidade 
Sustentável 

https://youtu.be/CX6Krvv7ss8  
https://youtu.be/HAtJgPODRs4  
https://youtu.be/JMAo6Vvhka4  

Mar 
https://youtu.be/sl5rahxEIX4  
https://youtu.be/6F79rI0UVnU  
https://youtu.be/FsqwpSroB_0  

Agricultura Biológica https://youtu.be/7TMM7Rx7MrM  

Alterações Climáticas 

http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-o-efeito-de-
estufa/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/camada-do-ozono_1/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/caranguejo-azul-o-novo-
invasor-do-guadiana/  

Jovem ativista - Greta 
Thunberg 

https://www.youtube.com/watch?v=4ai0gp-hJBQ  

Saúde (promoção da 
saúde, saúde 
pública, 
alimentação, 
exercício físico) 

Alimentação, Nutrição e 
Saúde 

http://ensina.rtp.pt/artigo/nova-roda-dos-alimentos-
a-moda-do-mediterraneo/ 
http://ensina.rtp.pt/artigo/ervas-aromaticas-menos-
sal-mais-saude/ 

Alimentação e Escolhas 
Individuais 

http://ensina.rtp.pt/artigo/batatas-fritas-de-pacote-
ou-um-shot-de-oleo/ 

http://ensina.rtp.pt/artigo/odivelas-centro-da-diversidade-religiosa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/odivelas-centro-da-diversidade-religiosa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/halal-os-sabores-do-islao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/livros-para-tres-religioes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-maior-licao-do-mundo/
https://www.youtube.com/watch?v=VnIUxGOuaug
https://youtu.be/V8hZwx2Clg0
https://youtu.be/AufpvaTQWUY
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-reciclagem/
http://ensina.rtp.pt/artigo/sabia-que-reciclagem-de-plasticos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/sabia-que-reciclagem-de-plasticos/
http://ensina.rtp.pt/artigo/frigorifico-velho-nao-vai-para-o-lixo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/frigorifico-velho-nao-vai-para-o-lixo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-origens-da-energia-num-minuto/
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-origens-da-energia-num-minuto/
https://youtu.be/wY-4xeS1AFo
https://youtu.be/9XeveklhSbM
http://ensina.rtp.pt/artigo/foca-monge-entre-a-ameaca-e-a-necessidade-de-preservacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/foca-monge-entre-a-ameaca-e-a-necessidade-de-preservacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/queimadas-ameacam-biodiversidade/
http://ensina.rtp.pt/artigo/queimadas-ameacam-biodiversidade/
https://www.youtube.com/watch?v=aVlYx7qGVg8
https://youtu.be/6F79rI0UVnU
https://www.youtube.com/watch?v=VnIUxGOuaug
https://youtu.be/He9MjYZS8b0
https://youtu.be/kIk3dEHueOg
https://youtu.be/CX6Krvv7ss8
https://youtu.be/HAtJgPODRs4
https://youtu.be/JMAo6Vvhka4
https://youtu.be/sl5rahxEIX4
https://youtu.be/6F79rI0UVnU
https://youtu.be/FsqwpSroB_0
https://youtu.be/7TMM7Rx7MrM
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-o-efeito-de-estufa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-o-efeito-de-estufa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/camada-do-ozono_1/
http://ensina.rtp.pt/artigo/caranguejo-azul-o-novo-invasor-do-guadiana/
http://ensina.rtp.pt/artigo/caranguejo-azul-o-novo-invasor-do-guadiana/
https://www.youtube.com/watch?v=4ai0gp-hJBQ
http://ensina.rtp.pt/artigo/nova-roda-dos-alimentos-a-moda-do-mediterraneo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/nova-roda-dos-alimentos-a-moda-do-mediterraneo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/ervas-aromaticas-menos-sal-mais-saude/
http://ensina.rtp.pt/artigo/ervas-aromaticas-menos-sal-mais-saude/
http://ensina.rtp.pt/artigo/batatas-fritas-de-pacote-ou-um-shot-de-oleo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/batatas-fritas-de-pacote-ou-um-shot-de-oleo/
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http://ensina.rtp.pt/artigo/obesidade-infantil-
testemunho-de-quem-ja-teve-peso-a-mais/ 

Ambiente e alimentação 
http://ensina.rtp.pt/artigo/dieta-mediterranica-o-
que-e/ 

Alimentação em Meio 
Escolar 

https://youtu.be/VpWO6xYjREU 

Atividade Física 
https://youtu.be/08kV4-ToGK0 
https://youtu.be/Uzvs2RZJ-lA 

Controlo do Tabagismo 

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/ 

Controlo de Infeções e 
de Resistência aos 
Antimicrobianos 

https://youtu.be/xYVKjq5vSbs 
https://youtu.be/20vmMS1WCyA  

Diabetes 
https://youtu.be/kyHxqZFLF_I 
https://youtu.be/cgLoNB_GNbg  

Doenças Oncológicas https://youtu.be/_7weBsPCBj0  

Doenças Respiratórias 

http://ensina.rtp.pt/artigo/qualidade-do-ar-e-
legionella/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-legionella-e-contraida-
por-inalacao/  

Tuberculose 

http://ensina.rtp.pt/artigo/qualidade-do-ar-e-
legionella/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-legionella-e-contraida-
por-inalacao/  

Hepatites Virais https://youtu.be/KKLNiO1ofZA 

Saúde Mental e 
Prevenção da Violência 

http://ensina.rtp.pt/artigo/criancas-e-jovens-com-
depressao-casos-que-a-crise-fez-disparar/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/suicidio-na-adolescencia-
o-tema-tabu/  
https://lmsev.escolavirtual.pt/subjectsteacher/detail/
2102  
http://ensina.rtp.pt/artigo/quando-o-sono-nao-
chega/  

Sexualidade 
(diversidade, 
direitos, saúde 
sexual e 
reprodutiva) 

Dimensão Ética da 
Sexualidade Humana 

http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-
identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/  

Puberdade 
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-
puberdade-esta-tudo-a-mudar/  

Diversidade e 
Respeito 

http://ensina.rtp.pt/artigo/para-acabar-de-vez-com-
o-virus-da-sida/  

Sexualidade e Género 

http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-
identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/  
https://www.youtube.com/watch?v=mLnax3OgDE4  
https://youtu.be/CSdvy7Z2WbU  
https://youtu.be/Mf6Zkedg8g4  

http://ensina.rtp.pt/artigo/obesidade-infantil-testemunho-de-quem-ja-teve-peso-a-mais/
http://ensina.rtp.pt/artigo/obesidade-infantil-testemunho-de-quem-ja-teve-peso-a-mais/
http://ensina.rtp.pt/artigo/dieta-mediterranica-o-que-e/
http://ensina.rtp.pt/artigo/dieta-mediterranica-o-que-e/
https://youtu.be/VpWO6xYjREU
https://youtu.be/08kV4-ToGK0
https://youtu.be/Uzvs2RZJ-lA
http://ensina.rtp.pt/artigo/vinte-cigarros-por-dia-provocam-150-mutacoes-no-adn-por-ano/
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/o-que-esconde-um-cigarro/
http://ensina.rtp.pt/artigo/tabagismo-e-doencas-do-coracao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/tabagismo-e-doencas-do-coracao/
https://youtu.be/xYVKjq5vSbs
https://youtu.be/20vmMS1WCyA
https://youtu.be/kyHxqZFLF_I
https://youtu.be/cgLoNB_GNbg
https://youtu.be/_7weBsPCBj0
http://ensina.rtp.pt/artigo/qualidade-do-ar-e-legionella/
http://ensina.rtp.pt/artigo/qualidade-do-ar-e-legionella/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-legionella-e-contraida-por-inalacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-legionella-e-contraida-por-inalacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/qualidade-do-ar-e-legionella/
http://ensina.rtp.pt/artigo/qualidade-do-ar-e-legionella/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-legionella-e-contraida-por-inalacao/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-legionella-e-contraida-por-inalacao/
https://youtu.be/KKLNiO1ofZA
http://ensina.rtp.pt/artigo/criancas-e-jovens-com-depressao-casos-que-a-crise-fez-disparar/
http://ensina.rtp.pt/artigo/criancas-e-jovens-com-depressao-casos-que-a-crise-fez-disparar/
http://ensina.rtp.pt/artigo/suicidio-na-adolescencia-o-tema-tabu/
http://ensina.rtp.pt/artigo/suicidio-na-adolescencia-o-tema-tabu/
https://lmsev.escolavirtual.pt/subjectsteacher/detail/2102
https://lmsev.escolavirtual.pt/subjectsteacher/detail/2102
http://ensina.rtp.pt/artigo/quando-o-sono-nao-chega/
http://ensina.rtp.pt/artigo/quando-o-sono-nao-chega/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-puberdade-esta-tudo-a-mudar/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-puberdade-esta-tudo-a-mudar/
http://ensina.rtp.pt/artigo/para-acabar-de-vez-com-o-virus-da-sida/
http://ensina.rtp.pt/artigo/para-acabar-de-vez-com-o-virus-da-sida/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-identidade-de-genero-o-terceiro-sexo/
https://www.youtube.com/watch?v=mLnax3OgDE4
https://youtu.be/CSdvy7Z2WbU
https://youtu.be/Mf6Zkedg8g4
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Prevenção dos Maus 
Tratos e das 
Aproximações Abusivas 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=emg1
iGdX4E0  
http://ensina.rtp.pt/artigo/lagrima-que-deito-a-
violencia-entre-jovens  

Media 

Proteção de Dados 
http://ensina.rtp.pt/artigo/regulamento-de-
proteccao-de-dados-explicado/  

Jovens e as Redes Sociais 
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-nas-redes-
sociais-uma-questao-de-likes/  

Influência da Internet 
http://ensina.rtp.pt/artigo/verdade-mentira-e-
manipulacao-na-internet/  

Instituições e 
participação 
democrática 

História da UE 
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-historia-breve-da-
uniao-europeia/  

Democracia em Portugal 
http://ensina.rtp.pt/artigo/democracia-mudou-
educacao-portugal/  

História do Hino Nacional http://ensina.rtp.pt/artigo/o-hino-nacional/  

Organização Autárquica  http://ensina.rtp.pt/artigo/organizacao-autarquica/  

Assembleia da República http://ensina.rtp.pt/artigo/assembleia-da-republica/  

Literacia financeira e 
educação para o 
consumo 

Poupança 

http://www.facm.pt/facm/facm/pt/servico-
educacao/recursospedagogicos 
https://www.todoscontam.pt/pt-pt/biblioteca-junior 
http://decojovem.pt/  
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/CE558A7A-6682-
4CDB-94F5-F655F3025D5F.htm  
http://ensina.rtp.pt/artigo/aprenda-a-poupar/   

Segurança rodoviária 

Comportamentos 
adequados à circulação e 
ao atravessamento 
enquanto peão 

https://youtu.be/AVpGQwYl9Fo  
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-telemovel-tambem-e-
perigoso-para-peoes/  

Comportamentos 
adequados enquanto 
passageiro 

http://ensina.rtp.pt/artigo/cinto-de-seguranca-
prevencao-para-a-vida/  

Atitudes e 
comportamentos sociais 
e cívicos adequados 

http://ensina.rtp.pt/artigo/transporte-de-criancas-
em-seguranca  

Risco 

Proteção Civil https://youtu.be/5OkDu4Ov79M  

Riscos Naturais 
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-fragilidades-de-lisboa-
em-caso-de-sismo/ 
http://ensina.rtp.pt/artigo/os-dias-do-vulcao/  

Riscos Mistos 
https://youtu.be/E2xahZNsqQc  
https://youtu.be/o5vI4MI6AKc  

Plano de Segurança https://youtu.be/5bk96xeKizI  

Empreendedorismo 
(nas suas vertentes 
económica e social) 

Criação de um Projeto 

http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-uma-startup/  
http://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-
empreendedorismo  
 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=emg1iGdX4E0
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=emg1iGdX4E0
http://ensina.rtp.pt/artigo/lagrima-que-deito-a-violencia-entre-jovens
http://ensina.rtp.pt/artigo/lagrima-que-deito-a-violencia-entre-jovens
http://ensina.rtp.pt/artigo/regulamento-de-proteccao-de-dados-explicado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/regulamento-de-proteccao-de-dados-explicado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-nas-redes-sociais-uma-questao-de-likes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-nas-redes-sociais-uma-questao-de-likes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/verdade-mentira-e-manipulacao-na-internet/
http://ensina.rtp.pt/artigo/verdade-mentira-e-manipulacao-na-internet/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-historia-breve-da-uniao-europeia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-historia-breve-da-uniao-europeia/
http://ensina.rtp.pt/artigo/democracia-mudou-educacao-portugal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/democracia-mudou-educacao-portugal/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-hino-nacional/
http://ensina.rtp.pt/artigo/organizacao-autarquica/
http://ensina.rtp.pt/artigo/assembleia-da-republica/
http://www.facm.pt/facm/facm/pt/servico-educacao/recursospedagogicos
http://www.facm.pt/facm/facm/pt/servico-educacao/recursospedagogicos
https://www.todoscontam.pt/pt-pt/biblioteca-junior
http://decojovem.pt/
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/CE558A7A-6682-4CDB-94F5-F655F3025D5F.htm
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/CE558A7A-6682-4CDB-94F5-F655F3025D5F.htm
http://ensina.rtp.pt/artigo/aprenda-a-poupar/
https://youtu.be/AVpGQwYl9Fo
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-telemovel-tambem-e-perigoso-para-peoes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-telemovel-tambem-e-perigoso-para-peoes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cinto-de-seguranca-prevencao-para-a-vida/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cinto-de-seguranca-prevencao-para-a-vida/
http://ensina.rtp.pt/artigo/transporte-de-criancas-em-seguranca
http://ensina.rtp.pt/artigo/transporte-de-criancas-em-seguranca
https://youtu.be/5OkDu4Ov79M
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-fragilidades-de-lisboa-em-caso-de-sismo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/as-fragilidades-de-lisboa-em-caso-de-sismo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/os-dias-do-vulcao/
https://youtu.be/E2xahZNsqQc
https://youtu.be/o5vI4MI6AKc
https://youtu.be/5bk96xeKizI
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-uma-startup/
http://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-empreendedorismo
http://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-empreendedorismo
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Mundo do trabalho 

Formas de Organizar o 
Trabalhar 

http://ensina.rtp.pt/artigo/diferentes-formas-de-
organizar-o-trabalho/  

Preparar Jovens para o 
Futuro 

http://ensina.rtp.pt/artigo/preparar-os-alunos-para-
a-incerteza/  

O Trabalho no Futuro http://ensina.rtp.pt/artigo/o-trabalho-no-futuro/  

O Trabalho e os Direitos 
no Futuro 

http://ensina.rtp.pt/artigo/o-trabalho-e-os-direitos-
no-mundo-de-amanha/  

Taxa de Desemprego 
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-a-taxa-de-
desemprego/  

Segurança, Defesa e 
Paz 

Internet - Hacker 
http://ensina.rtp.pt/artigo/hacker-vocabulario-de-
media/  

Cibercrime 
http://ensina.rtp.pt/artigo/cibercrime-o-seguro-
morreu-de-velho/  

Internet e cibercrime http://ensina.rtp.pt/artigo/internet-e-cibercrime/  

(In)segurança na Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=O28gTvAqvow  
https://www.publico.pt/2015/09/22/video/personag
ens-da-disney-explicam-regras-de-seguranca-na-
internet-ii-20150922-120312  

Cruz Vermelha 
http://ensina.rtp.pt/artigo/cruz-vermelha-em-defesa-
da-vida/  

Dia da Defesa Nacional http://ensina.rtp.pt/artigo/o-dia-da-defesa-nacional/  

Defesa do Ambiente - 
GNR 

http://ensina.rtp.pt/artigo/em-defesa-do-ambiente/  

Conferência de Paz de 
Paris 

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-conferencia-de-paz-de-
paris/  

Unicef – Crianças soldado 
https://www.unicef.pt/global-pages/_/criancas-
soldado/  

Bem-estar animal 

Incêndios: como ajudar 
os animais 

http://ensina.rtp.pt/artigo/apoio-para-os-animais-no-
incendio-de-monchique/  

Vítimas de 
Envenenamento 

http://ensina.rtp.pt/artigo/animais-selvagens-e-uma-
ameaca-chamada-veneno/  

Zoológico de Lisboa 
http://ensina.rtp.pt/artigo/viagem-aos-bastidores-
do-zoo/  

Salvar Animais Selvagens http://ensina.rtp.pt/artigo/salvar-animais-selvagens/  

Nidificação de Aves 
Marinhas nos Açores 

http://ensina.rtp.pt/artigo/nidificacao-de-aves-
marinhas-nos-acores/  

Voluntariado 

Voluntário: o que é? http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-o-voluntariado/  

Educação para o 
Voluntariado 

http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-grande-familia-
envolvida-no-voluntariado/  
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-voluntaria-
portuguesa-entre-refugiados/  

Projeto de combate à 
solidão dos idosos 

http://ensina.rtp.pt/artigo/quebrar-a-solidao-com-
leituras-e-cancoes/  

http://ensina.rtp.pt/artigo/diferentes-formas-de-organizar-o-trabalho/
http://ensina.rtp.pt/artigo/diferentes-formas-de-organizar-o-trabalho/
http://ensina.rtp.pt/artigo/preparar-os-alunos-para-a-incerteza/
http://ensina.rtp.pt/artigo/preparar-os-alunos-para-a-incerteza/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-trabalho-no-futuro/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-trabalho-e-os-direitos-no-mundo-de-amanha/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-trabalho-e-os-direitos-no-mundo-de-amanha/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-a-taxa-de-desemprego/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-a-taxa-de-desemprego/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hacker-vocabulario-de-media/
http://ensina.rtp.pt/artigo/hacker-vocabulario-de-media/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cibercrime-o-seguro-morreu-de-velho/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cibercrime-o-seguro-morreu-de-velho/
http://ensina.rtp.pt/artigo/internet-e-cibercrime/
https://www.youtube.com/watch?v=O28gTvAqvow
https://www.publico.pt/2015/09/22/video/personagens-da-disney-explicam-regras-de-seguranca-na-internet-ii-20150922-120312
https://www.publico.pt/2015/09/22/video/personagens-da-disney-explicam-regras-de-seguranca-na-internet-ii-20150922-120312
https://www.publico.pt/2015/09/22/video/personagens-da-disney-explicam-regras-de-seguranca-na-internet-ii-20150922-120312
http://ensina.rtp.pt/artigo/cruz-vermelha-em-defesa-da-vida/
http://ensina.rtp.pt/artigo/cruz-vermelha-em-defesa-da-vida/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-dia-da-defesa-nacional/
http://ensina.rtp.pt/artigo/em-defesa-do-ambiente/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-conferencia-de-paz-de-paris/
http://ensina.rtp.pt/artigo/a-conferencia-de-paz-de-paris/
https://www.unicef.pt/global-pages/_/criancas-soldado/
https://www.unicef.pt/global-pages/_/criancas-soldado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/apoio-para-os-animais-no-incendio-de-monchique/
http://ensina.rtp.pt/artigo/apoio-para-os-animais-no-incendio-de-monchique/
http://ensina.rtp.pt/artigo/animais-selvagens-e-uma-ameaca-chamada-veneno/
http://ensina.rtp.pt/artigo/animais-selvagens-e-uma-ameaca-chamada-veneno/
http://ensina.rtp.pt/artigo/viagem-aos-bastidores-do-zoo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/viagem-aos-bastidores-do-zoo/
http://ensina.rtp.pt/artigo/salvar-animais-selvagens/
http://ensina.rtp.pt/artigo/nidificacao-de-aves-marinhas-nos-acores/
http://ensina.rtp.pt/artigo/nidificacao-de-aves-marinhas-nos-acores/
http://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-o-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-grande-familia-envolvida-no-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-grande-familia-envolvida-no-voluntariado/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-voluntaria-portuguesa-entre-refugiados/
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-voluntaria-portuguesa-entre-refugiados/
http://ensina.rtp.pt/artigo/quebrar-a-solidao-com-leituras-e-cancoes/
http://ensina.rtp.pt/artigo/quebrar-a-solidao-com-leituras-e-cancoes/
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◼◼◼ XI. Sites para consulta 
 

Listagem de alguns sites que poderão ser úteis na abordagem de diversas temáticas. 

 

 Alcoolismo 

https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/alcoolismo  

 

 Assembleia da República 

http://www.parlamento.pt/Paginas/default.aspx 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx 

 

 (APEDI) Associação de Professores para a Educação Intercultural 

http://www.apedi.pt/  

 

 Associação para o Planeamento Familiar 

www.apf.pt 

 

 Biblioteca Digital da Direção-Geral da Educação (DGE) 

https://www.dge.mec.pt/biblioteca-digital  

 

 Comissão Europeia 

http://ec.europa.eu/index_pt.htm 

 

 Comissão Nacional da UNESCO  

https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/ 

 

 Comissão Nacional Justiça e Paz 

http://www.ecclesia.pt/cnjp/  

 

 Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

www.cig.gov.pt/ 

 

 Conselho da Europa 

http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal 

 

 Conselho Nacional de Juventude 

www.cnj.pt/ 

 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos 

http://www.portugal.gov.pt/PT/GC19/PORTUGAL/SISTEMAPOLITICO/DUDH/Pages/DeclaracaoUnive

rsaldosDireitosHumanos.aspx 

 

 Direção-Geral de Educação 

http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas  

 

https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/alcoolismo
http://www.parlamento.pt/Paginas/default.aspx
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://www.apedi.pt/
http://www.apf.pt/
https://www.dge.mec.pt/biblioteca-digital
http://ec.europa.eu/index_pt.htm
http://www.ecclesia.pt/cnjp/
http://www.cig.gov.pt/
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal
http://www.cnj.pt/
http://www.portugal.gov.pt/PT/GC19/PORTUGAL/SISTEMAPOLITICO/DUDH/Pages/DeclaracaoUniversaldosDireitosHumanos.aspx
http://www.portugal.gov.pt/PT/GC19/PORTUGAL/SISTEMAPOLITICO/DUDH/Pages/DeclaracaoUniversaldosDireitosHumanos.aspx
http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas
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 Direção-Geral da Saúde 

www.dgs.pt/ 

 

 Eco-Escolas 

https://ecoescolas.abae.pt/  

 

 Educação para a Saúde 

https://www.dge.mec.pt/educacao-para-saude  

 

 Faculdade de Motricidade Humana 

www.fmh.utl.pt/ 

 

 Food and Agriculture Organization das Nações Unidas 

http://www.fao.org/ 

 

 Fórum de Cidadania - Participação ativa e direta do cidadão na política com opiniões e artigos 

www.forumcidadania.org/ 

 

 Governo de Portugal 

http://www.portugal.gov.pt/pt/GC19/Pages/Inicio.aspx 

 

 Grupo de Trabalho de Educação Sexual (GTES) (2007). Relatório Final 

http://www.apf.pt/sites/default/files/media/2015/relatorio_final_gtes.pdf  

 

 ICE - Instituto das Comunidades Educativas 

https://iceweb.org/  

 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência 

www.idt.pt/ 

 

 Literacia Social 

www.ledonvalues.org/ 

 

 O Instituto de Apoio à Criança 

www.iacrianca.pt/ 

 

 OIKOS - Cooperação e Desenvolvimento 

https://www.oikos.pt/ 

 

 Organização das Nações Unidas 

http://www.un.org/ 

 

 Organização Internacional do Trabalho 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm#a4 

 

 Organização Mundial de Comércio 

http://www.wto.org/indexsp.htm 

 

http://www.dgs.pt/
https://ecoescolas.abae.pt/
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-saude
http://www.fmh.utl.pt/
http://www.fao.org/
http://www.forumcidadania.org/
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC19/Pages/Inicio.aspx
http://www.apf.pt/sites/default/files/media/2015/relatorio_final_gtes.pdf
https://iceweb.org/
http://www.idt.pt/
http://www.ledonvalues.org/
http://www.iacrianca.pt/
http://www.un.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm#a4
http://www.wto.org/indexsp.htm
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 Organizações Não-Governamentais (ONG) 

Amnistia Internacional - Portugal 

http://www.amnistia-internacional.pt/ 

 

 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

http://www.oecd.org/ 

 

 Parlamento Europeu 

https://www.europarl.europa.eu/portal/pt  

 

 Plataforma Contra a Obesidade - Direção-Geral da Saúde 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plataforma-contra-a-obesidade.aspx  

 

 Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para Desenvolvimento 

www.plataformaongd.pt/ 

 

 Portal da União Europeia 

http://europa.eu/index_pt.htm 

 

 Portal da Juventude 

https://juventude.gov.pt/Cidadania/DireitosDeveres/Paginas/Direitos_e_Deveres.aspx 

 

 Presidência da República Portuguesa 

http://www.presidencia.pt/ 

 

 Regime de Fruta Escolar 

https://www.ifap.pt/home/-/asset_publisher/OppM0H3bXzAg/content/id/6291182  

 

 RTP Ensina 

http://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-de-cidadania/  

 

 Tribunal Constitucional 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/home.html 

 

 VIH/Sida 

http://www.sermais.pt  

https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/sida-virus-da-imunodeficiencia-humana 

 

 

 

 

 

 

http://www.amnistia-internacional.pt/
http://www.oecd.org/
https://www.europarl.europa.eu/portal/pt
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plataforma-contra-a-obesidade.aspx
http://www.plataformaongd.pt/
http://europa.eu/index_pt.htm
http://www.presidencia.pt/
https://www.ifap.pt/home/-/asset_publisher/OppM0H3bXzAg/content/id/6291182
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/home.html
http://www.sermais.pt/
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◼◼◼ XII. Exemplos de Ferramentas Digitais, Programas e Aplicações para 

Metodologias Dinâmicas 
 

Nesta tabela, apresentam-se algumas ferramentas digitais que poderão ser úteis, se bem integradas no âmbito 

da implementação de metodologias dinâmicas em sala de aula.  

  

Atividades 

Ferramentas 

Digitais/Programas/

Aplicações 

Links 

Criação de murais, diários de 

aprendizagem, portefólios. 

Padlet https://pt-br.padlet.com/ 

Lino https://linoit.com 

Constituição de grupos e produção de 

reflexões áudio. 
Team Up http://teamup.aalto.fi/ 

Criação de jogos para aplicação de 

conhecimentos e aprendizagens. 
Kahoot! 

www.kahoot.it 

www.getkahoot.com 

Atividades de questionamento. 

Goformative https://goformative.com/ 

Socrative https://www.socrative.com 

Google Forms https://www.google.com/forms/about/ 

Levantamento de ideias, votação, 

brainstorming. 
Tricider http://www.tricider.com/ 

Cartões de resposta low-tech (só o 

professor necessita de ter acesso à 

aplicação). 

Plickers https://www.plickers.com/ 

Criação de apresentações (podem ser 

feitas a partir de documentos 

existentes). 

Emaze https://app.emaze.com 

Criação de apresentações dinâmicas. 

 

Powtoon http://www.powtoon.com/ 

Sway https://sway.com/ 

Biteable https://biteable.com/ 

Adobe Spark https://spark.adobe.com/ 

Criação de bandas desenhadas online. Toondoo 

http://www.toondoo.com/ 

como usar: 

https://youtu.be/sS01eQk_WmU 

Criação de puzzles. Jigsaw Planet http://www.jigsawplanet.com/ 

Criação de personagens que falam 

diversas línguas (para atribuição de 

tarefas...). 

Voki http://www.voki.com/ 

Realidade aumentada. Aurasma https://www.aurasma.com/ 

https://pt-br.padlet.com/
https://linoit.com/
http://teamup.aalto.fi/
http://www.kahoot.it/
http://www.getkahoot.com/
https://goformative.com/
https://www.socrative.com/
https://www.google.com/forms/about/
http://www.tricider.com/
https://www.plickers.com/
https://app.emaze.com/
http://www.powtoon.com/
https://sway.com/
https://biteable.com/
https://spark.adobe.com/
http://www.toondoo.com/
https://youtu.be/sS01eQk_WmU
http://www.jigsawplanet.com/
http://www.voki.com/
https://www.aurasma.com/
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Construção de mapas conceptuais, 

esquemas mentais. 
Popplet http://popplet.com 

Trabalho colaborativo na 

concretização de um trabalho. 
Google Docs https://docs.google.com/document/u/0/ 

Criação e apresentação de aulas 

interativas. Plataforma de 

aprendizagem. 

Classflow www.classflow.pt 

Serviço de gestão e monitorização de 

tarefas e equipas. 
Planner https://tasks.office.com/ 

Criação de imagens interativas (com 

links). 
ThingLink http://thinglink.com 

Criação de aulas/atividades com 

recurso a vídeos (Make any vídeo your 

lesson). 

Edpuzzle https://edpuzzle.com/ 

Caderno escolar digital. O professor 

pode visualizar os blocos de notas de 

todos os alunos da turma e cada aluno 

só pode visualizar o seu.  

OneNote Class 

Notebook 
https://www.onenote.com/classnotebook 

Espaço de armazenamento ilimitado 

na nuvem, por utilizador, com 

possibilidade de partilha de ficheiros e 

pastas com toda a comunidade 

educativa.  

OneDrive https://onedrive.live.com/about/pt-pt/ 

Word, Excel, PowerPoint, OneNote e 

Sway – permite a cada utilizador 

trabalhar nos seus documentos, onde 

quer que esteja, em qualquer 

dispositivo, com compatibilidade 

máxima com documentos Office 

guardados na nuvem, sem perda de 

formatação.  

Office Online 
https://products.office.com/pt-pt/office-

online/ 

Rede social privada. Chat, criação de 

grupos, etc.  
Yammer https://www.yammer.com/ 

 

 

 

 

http://popplet.com/
https://docs.google.com/document/u/0/
http://www.classflow.pt/
https://tasks.office.com/
http://thinglink.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.onenote.com/classnotebook
https://onedrive.live.com/about/pt-pt/
https://products.office.com/pt-pt/office-online/
https://products.office.com/pt-pt/office-online/
https://www.yammer.com/

