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Conteúdos 
Objetivos/ Competências 

a desenvolver 
Atividades/Estratégias Recursos 

 

Avaliação 

1
º 

p
e
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o
d

o
 

 

 
Igualdade de 

Género 

https://cidadania.d
ge.mec.pt/igualdad

e-de-genero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interculturalidade 

https://cidadania.d
ge.mec.pt/intercult

uralidade 

 

 

 

 

Reconhecer e valorizar 

sentimentos. 

 

Saber respeitar as diferenças 

dos outros. 

  

 Promover nos alunos atitudes 

de valores.  

 

 Desenvolver o espírito crítico 

relativamente a injustiças 

sociais.  

 

Desenvolver comportamentos 

solidários, tendo em vista o 

bem comum.  

 

Promover o reconhecimento e 

a valorização da diversidade 

como oportunidade e como 

fonte de aprendizagem para 

todos.  

Diálogo com os alunos 

 

Definição de regras  

 

Elaboração de um cartaz com as regras 

definidas e sua afixação em sala de aula 

 

Reflexão sobre o cumprimento das 

regras definidas. 

 

 

Partilha de experiências.  

 

Leitura e exploração de histórias 

alusivas à solidariedade; diferença de 

cor/raça; religião e constituição do 

agregado familiar.  
 

 Manuais escolares. 

 

 Regras de convivência. 

 

 Documento de “Medidas de 

promoção da disciplina”. 

 

 Estatuto do aluno. 

 

Observação direta 

 

 

Fichas de trabalho 

interdisciplinares 

 

https://cidadania.dge.mec.pt/igualdade-de-genero
https://cidadania.dge.mec.pt/igualdade-de-genero
https://cidadania.dge.mec.pt/igualdade-de-genero
https://cidadania.dge.mec.pt/interculturalidade
https://cidadania.dge.mec.pt/interculturalidade
https://cidadania.dge.mec.pt/interculturalidade
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Desenvolvimento 

Sustentável 
https://cidadania.d
ge.mec.pt/desenvol

vimento-
sustentavel 

 

 

 

 

Educação 

Ambiental 

https://cidadania.d
ge.mec.pt/educaca

o-ambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde 

https://cidadania.d
ge.mec.pt/saude 

 

Reconhecer a importância de 

atitudes ecológicas. 

 

Adotar atitudes ecológicas.  

 

Reduzir a pegada ecológica. 

 

Apelar ao uso dos recursos 

naturais com respeito ao 

próximo e ao meio ambiente.  

Conhecer e aplicar a política 

dos 7 “erres”.  

 

Desenvolver hábitos de vida 

saudável. 

  

Zelar pela higiene dos espaços 

de uso coletivo.  

 

 Promover atitudes e valores 

que suportem comportamentos 

saudáveis.  

 

 Fazer a prevenção precoce da 

saúde oral, junto das crianças.  

 

 

 

 
Sensibilização para a Política dos 7 

“erres”.  

 

 Incentivo à poupança dos 

recursos/energia da escola como forma 

de participação na preservação dos 

recursos naturais. (não luzes acesas, 

torneiras abertas….).  

 

Visualização de imagens 

exemplificativas de atitudes de 

desrespeito pela natureza.  

 

 Diálogo sobre os comportamentos de 

“respeito pela natureza”.  

 

 Projetor/ quadro interativo  

 

 Cartolinas 

Observação direta 

 

 

Fichas de trabalho 

interdisciplinares 

 

https://cidadania.dge.mec.pt/desenvolvimento-sustentavel
https://cidadania.dge.mec.pt/desenvolvimento-sustentavel
https://cidadania.dge.mec.pt/desenvolvimento-sustentavel
https://cidadania.dge.mec.pt/desenvolvimento-sustentavel
https://cidadania.dge.mec.pt/educacao-ambiental
https://cidadania.dge.mec.pt/educacao-ambiental
https://cidadania.dge.mec.pt/educacao-ambiental
https://cidadania.dge.mec.pt/saude
https://cidadania.dge.mec.pt/saude
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Direitos Humanos 

https://cidadani
a.dge.mec.pt/di
reitos-humanos 

 

 

 

 

 

  

 

 

Educar para os direitos 

humanos e as liberdades 

fundamentais, em todos os 

aspetos da vida.  

 

Saber respeitar as diferenças 

dos outros.  

 

Promover nos alunos atitudes 

de valores.  

 

Desenvolver o espírito crítico 

relativamente a injustiças 

sociais. 

  

Desenvolver comportamentos 

solidários, tendo em vista o 

bem comum.  

 

 Promover o reconhecimento e 

a valorização da diversidade 

como oportunidade e como 

fonte de aprendizagem para 

todos.  

 

Conhecer os direitos da 

criança.  

 

Saber respeitar as diferenças 

dos outros.  

 

 Promover nos alunos atitudes 

de valores.  

 

 

 

Debate sobre o que é “ser solidário”, 

recorrendo às vivências dos alunos.  

 

Elaboração de cartazes baseados nos 

direitos da criança.  

 

Exploração de histórias alusivas a 

hábitos alimentares saudáveis (ex.: “O 

dia em que a barriga rebentou”, de José 

Fanha).  

 

 Diálogo sobre formas de combater a 

obesidade. 

  

Recolha de receitas saudáveis.  

 

Sessão de sensibilização sobre os 

hábitos de alimentação e de vida 

saudável. 

 

 

 
 
 
 
 

Visualização de filmes elucidativos 

sobre a Educação Rodoviária (ex.: 

“Tinoni”)  

 

 

 Histórias alusivas ao tema a 

trabalhar. 

 

 Fichas informativas. 

 

 Papel cenário 

 

 Projeto eco escola 

 

 Assembleia de Turma 

 

Observação direta 

 

Fichas de trabalho 

interdisciplinares 

 

https://cidadania.dge.mec.pt/direitos-humanos
https://cidadania.dge.mec.pt/direitos-humanos
https://cidadania.dge.mec.pt/direitos-humanos
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 Desenvolver o espírito crítico 

relativamente a injustiças 

sociais.  

 

Sensibilizar para a adoção de 

hábitos sociais corretos, de 

forma a reduzir a 

sinistralidade rodoviária.  

 

Identificar, conhecer e adotar 

comportamentos adequados à 

circulação e ao atravessamento 

enquanto peão e passageiro. 

 

  Identificar comportamentos 

adequados e inadequados 

enquanto ciclista. 

   


