
Escola-Sede: Secundária Francisco de Holanda 

Alameda Dr. Alfredo Pimenta  

4814-528 Guimarães 

 

Telefone: 253 540 134   

Fax: 253540148  

Correio eletrónico: cfaecffh@gmail.com 

Programa da Ação 

 4º Sessão  -  27 de fevereiro 

Cidadania e Desenvolvimento 

1 

 
 Aprender a coordenar uma cidadania demo-
crática  
Dr. José Sousa, Direção-Geral de Educação  
Moderadora: Natália Correia, Diretora do 
Agrupamento de Escolas de Fafe  
 
 

2 

 
Workshops 
 
 

2.1  
Construção e operacionalização da EECE* 

* Com o contributo das EECE de escola/agrupamento.  

2.2  
Avaliação das aprendizagens em CD no ensi-
no básico*  

* Com o contributo das EECE de escola/agrupamento.  

2.3 

Domínios da cidadania – articulação e cruza-
mentos, no percurso pré-escolar – ensino se-
cundário*  

* Com o contributo das EECE de escola/agrupamento.  

3 
 
 Reflexão conjunta e conclusões  
 

Ação com requisitos para ser reconhecida como ACD, 
nos termos do Despacho 5741/2015, de 29 de maio  

Organização 

Apoios 
 

Equipa da DGE 

Refletir para desenvolver  

Como operacionalizar as medidas do DL 55 /2018, de 06 julho 

Reflexão sobre as práticas 

Nota: será criada na plataforma CIRCOS do CFFH uma área 
reservada para partilha de materiais e práticas e um fórum 

para troca de experiências 



A ação preenche os requisitos para ser reconhecida 
como ACD, nos termos do Despacho 5741/2015, de 
29 de maio. 

Pretende-se desenvolver a tarde de trabalho conjunto da se-

guinte forma: 

Primeira hora (16h– 17) – Conferência:  

Aprender a coordenar uma cidadania democrática  

Dr José Sousa (DGE) 

Moderadora: Natália Correia, Diretora  do AEF 

 
Segunda e terceira hora (17h-19)  Sessões de Trabalho 
 
Ws1— Construção e operacionalização da EECE 
(a) Documentos fundamentais: ENEC e Perfil dos Alunos;  
b) EECE – artigo 15º do DL nº 55/2018, de 6 de Julho (percurso, 
calendário, avaliação intermédia dos passos);  
c) Articulação da EECE com o Projecto Educativo - apresentação 
de mapas/tabelas que articulem o PE com a EECE. Alterações 
introduzidas no PE, em função de EECE.  
d) Pilotagem do processo de construção e operacionalização da 
EECE: quem dirige, e como; instrumentos de monitorização e 
avaliação. 

. 
Ws2— Avaliação das aprendizagens em CD no ensino básico 
(a) O que se avalia? Como se avalia? Quem avalia?  
(b) Apresentação e descrição de metodologias trabalho em CD 
(trabalho de projeto; debates; dramatizações; pesquisa; participa-
ção em assembleias de turma ou ano; práticas de voluntariado; 
etc.) e de instrumentos de avaliação;  
(c) Critérios de avaliação.  
(d) Modos de articulação da avaliação no caso de trabalho con-
junto com outros docentes;  
 
Ws3—Domínios da cidadania – articulação e cruzamentos, 
no percurso pré-escolar – ensino secundário 
(a) Variáveis que podem moldar a escolha dos domínios: variá-
veis de contexto interno; variáveis de contexto externo. 
(b) Como medir a economia, a coerência e a congruência das 
opções em matéria de seleção dos domínios. 
(c) Domínios opcionais – razões de escolha. 
 
Quarta hora (19h-20h)  - Reflexão conjunta e conclusões  

 

Reconhecimento: Organização da ação 

O Porquê da Ação? 

 
Desenvolver uma escola atrativa e justa é o desafio 
de todos aqueles que advogam a ideia de uma es-
cola comum e de percursos diferenciados que ga-
rantam o desenvolvimento das potencialidades de 

cada um.. 

Aprender a tomar decisões informadas é aprender 

a exercer uma cidadania democrática. 

 A Estratégia Nacional de Educação para a Cidada-
nia (ENEC) integra um conjunto de direitos e deve-
res que devem estar presentes na formação cidadã 
das crianças e dos jovens portugueses, para que 
sejam adultos e adultas com uma conduta cívica 
que privilegie a igualdade nas relações interpesso-
ais, a integração da diferença, o respeito pelos Di-
reitos Humanos e a valorização de conceitos e va-
lores de cidadania democrática, no quadro do siste-
ma educativo, da autonomia das escolas e dos do-
cumentos curriculares em vigor (cf. Preâmbulo 

ENEC). 

Pretende-se, assim, com esta proposta formativa 
facultar aos professores a oportunidade de apro-
fundar, refletir, bem como de partilhar ideias, ativi-
dades e metodologias, relativamente à temática 

proposta.  

Partilha de práticas: 

Será criado um espaço na plataforma CIRCOS do 

CFFH uma área reservada aos docentes com vista a: 

 

 

Partilhar materiais entre os intervenientes da ação de 

formação; 

 

- Promover o trabalho colaborativo durante e após a 

conclusão da ação; 

 

- Comunicar/dialogar sobre os efeitos da ação; 

 

- Facilitar e apoiar o trabalho a desenvolver nas es-

colas; 

Equipa Formadora: 

 

Equipa da DGE: 

José Carlos Sousa,  

Helena Gil,  

Pedro Meireles , 

João Santos.  

 

Fernanda Macedo—CFFH 

 
  Local de Realização: 

Auditório da Escola Secundária Francisco de Holanda  


