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Introdução 

 
 A noção de cidadania surge no período da Antiguidade Clássica no 

quadro organizador da cidade-estado grega, expressando a pertença à mesma 

e a atividade na mesma. O conceito evoluiu ao longo dos tempos, mas sempre 

associado à sociedade, e sofreu alterações que passaram a abranger o exercício 

e o acesso aos direitos dos cidadãos, quer no contexto de comunidades 

regionais, quer mesmo numa união mais ampla, como é exemplo a União 

Europeia.  

Embora o exercício dos direitos dos cidadãos seja defendido no mundo 

atual, este encontra-se numa encruzilhada que os condiciona e ameaça. 

Fernandes1 relembra-nos algumas das problemáticas e desafios que têm vindo 

a ameaçar os valores associados à liberdade, à justiça, à solidariedade e à 

própria democracia, devido à evolução tecnológica acelerada das sociedades 

contemporâneas e das modificações dos seus fundamentos morais e políticos, 

que têm consequências significativas nos cenários políticos, económicos, 

culturais, ambientais e sociais dos diferentes países.  

O facto de a realidade estar a emergir cada vez mais, faz-nos questionar 

sobre a forma como poderemos adotar um novo tipo de cidadania que venha a 

centrar-se nas necessidades humanas e ambientais no quadro internacional. 

Assim, parece ser importante a determinação de traços específicos para a 

cidadania do período digital e do cuidado ambiental que permitam, de forma 

natural, definir uma sociedade democrática e sustentável e consequentemente 

alargá-la mundialmente.  

Se tivermos em conta a União Europeia, Foucher (1993) citado por Cunha 

(1997:21), lembra-nos que apesar de assumirmos a Europa como uma unidade, 

não nos devemos esquecer que esta integra um conjunto de culturas e 

 
1 No documento intitulado “Cidadania e Identidade Europeias”, António Teixeira Fernandes (2001:7) 
adverte para a ameaça da cidadania e dos seus ideais: “(…) ao mesmo tempo que se enfraquecem as 
nações, explodem, por toda a parte, os nacionalismos. A globalização desenvolve processos com 
orientações divergentes. Apagando as nacionalidades, promove a exaltação do individuo, que se põe em 
busca de espaços de sentido, uma vez que a valorização dos interesses individuais é feita à custa da 
redução do cidadão e dos seus ideais”.  
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sociedades, a respeitar. Assim, as diversas mutações que ocorram no seu 

espaço ou para além dos seus limites, devem garantir a preservação dos direitos 

do cidadão.  Impõe-se pensar como “não só cidadão da sua própria região e 

país, mas também como cidadão da Europa e do Mundo em geral”. 

Para aprofundar o conceito de cidadania começámos por ler Adela Cortina 

que é professora catedrática de Filosofia Jurídica, Moral e Política, da 

Universidade de Valência, instituição onde iniciou os estudos superiores na área 

de Filosofia. O seu percurso inspirou-nos verdadeiramente como exemplo. 

Estudou nas Universidades de Munich e de Frankfurt, onde contactou e foi 

influenciada pelo pensamento de Jurgen Habermas e Karl-Otto Apel, 

representantes da ética do discurso. Em 1976, defendeu a tese Dios en la 

filosofia transcendental kantiana. Posteriormente, quando regressou a Espanha, 

orientou os seus interesses de investigação para a Ética, dedicando-se 

igualmente às questões das éticas aplicadas.  

Uma das primeiras linhas que orientou as suas investigações refere-se ao 

princípio de convivência justa em sociedades caracterizadas pelo pluralismo. A 

partir deste, foram construídas as bases de uma ética cívica que estabelecia os 

mínimos de justiça assim como as suas implicações na vida pública, nas 

diferentes áreas.  

Tendo em conta as assimetrias sociais e económicas presentes nas 

sociedades, refletidas em algumas das obras escritas pela autora, podemos 

inferir que o tema predominante na sua análise se refere à liberdade e à 

consciencialização da situação dos seres humanos no mundo e não apenas nas 

sociedades democráticas do Ocidente. Pretende assim anular a dicotomia 

cidadão europeu versus cidadão mundial.   

A forte assimetria entre países desenvolvidos, em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos, justifica que ao nível da filosofia possamos constatar que a 

questão dos direitos humanos merece ser considera de modo inclusivo e 

alargado. São os direitos humanos de preservar para qualquer ser humano, 

independentemente da desigualdade da sua fisionomia, raça, género, 

nacionalidade etc. Adela Cortina responde a esta questão afirmando que sim, 
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mas aponta para a existência de uma “crise de identidade” entre o eu e o 

imigrante, o eu e o refugiado, assente numa “crise de ética”.  

 A natureza desta crise é identificada não só pelas diferenças económicas 

e políticas existentes a nível nacional e mundial, mas também pela falta de 

responsabilização das obrigações da humanidade face ao outro e ao mundo. 

Adela Cortina (1995:37) na sua obra Ética civil y religión afirma que “estamos 

num momento crítico no sentido em que se encontra em mudança o modo de 

descobrir valores, a maneira como se pensa em encarná-los”.  

 Isto não significa destituir os valores da liberdade, igualdade, justiça e 

outros, substituindo-os por novos, mas valores, mas, sim, dar-lhes pensá-los 

numa nova abordagem, integrá-los na nossa ação ou encontrar uma forma de 

reconhecimento dos mesmos face na construção da nossa realidade.  A 

descoberta da dinâmica dos valores deve abranger “todos” e “cada um”, 

reforçando a integridade humana independentemente da profissão, religião, 

cultura ou partido político, pois é no individuo, na relação que ele cria consigo 

mesmo que se encontra o elo entre o ponto de vista pessoal e o ponto de vista 

imparcial capaz de ir ao encontro da sua particularidade e dos seus próprios 

valores morais.  

Neste contexto problemático deve-se centrar a educação nas relações 

humanas encarnadas por valores que permitam enfrentar os paradigmas 

económicos, políticos, sociais culturais e o próprio impacto das tecnologias. Não 

se quer minimizar as aprendizagens escolares tradicionais, como ciência, 

humanidades, arte, desportivas e técnicas, mas assumir que em todas as ações 

humanas os valores estão presentes e que todas as ações são relações 

connosco, com os outros e com o mundo, seja através do pensamento, do afeto 

ou do corpo. Por outro lado, a escola é uma comunidade de relações dinâmicas 

e por isso nela se deve aprender o sentido de cidadania.   

Sampaio (1999:5) relembra-nos a importância da escola para a 

aprendizagem da cidadania, na medida em que é nesta que se adquire o sentido 

de pertença a uma sociedade democrática, herdeira de uma história, cultura e 

língua, que constitui um Estado – Nação. Transcrevendo: “(…) é na escola que 

se apreende os princípios da cidadania, articulando o eu com o outro nos 
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diversos momentos”, pois cabe a esta instituição escolar viabilizar os meios 

necessários para que as crianças e jovens possam tomar decisões éticas, 

cívicas, equilibrando a legitimidade das práticas com os valores provenientes da 

cultura e das normas prescritas pela sociedade.  

Perante esta proposta devemos considerar que a escola passa a ser um 

espaço de construção da cidadania, garantindo a cultura democrática na 

comunidade. Grinspun (1994:10) citado por Grinspun et al (2002:657) revela que 

a “relação participativa que promove os valores (…) acontece na escola, portanto 

ela deve estar atenta – nas suas múltiplas atribuições – para a importância do 

campo axiológico do processo educativo”.  Igualmente Savater (1997:43) partilha 

da mesma ideia, reforçando que o papel da escola não é apenas o de formar o 

“núcleo básico do desenvolvimento cognitivo, mas também o núcleo básico da 

personalidade”, fortalecendo a necessidade da disciplina de ética como parte 

irrenunciável de qualquer tipo de educação (ensino).  

Se considerarmos a ética como guia axiológico que estuda o 

comportamento humano e a intersubjetividade, aludindo à reflexão dos princípios 

e dos argumentos que fundamentam determinadas ações, devemos entender 

como preocupante qualquer análise que tenha como ponto de partida as 

posições de superioridade ou inferioridade de valores. Daí que Cortina 

(2001:221) afirme que educar nos valores seja uma prática difícil, pois deve 

consistir, primeiro, na criação de condições que tornem os valores reais, próprios 

de cada pessoa e sociedade, e posteriormente, de forma gradual, passar a 

construir “o motor para a formação da identidade social”, pois é nesta capacidade 

de aceitar e de criar empatia pelas opiniões diferentes que se irá promover a 

participação e a resolução em comum/grupo dos conflitos emergentes.  

No processo educativo, e segundo este prisma, torna-se fundamental o 

papel dos pais, educadores e professores na medida em que ajudam a preparar 

o ser humano para a vida quotidiana, através de “experiências degustativas de 

valores morais”, que ajudam cada um a examinar e a compreender melhor a 

pessoa que é e a realidade em que vive.  

Para isso, torna-se urgente colocar a ética como a grande prioridade da 

educação europeia, combatendo as dicotomias e proporcionando soluções 
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inspiradas nos ideais estabelecidos pela Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, de modo a consciencializar e integrar 

todos os seres humanos numa lógica de “cidadãos do Mundo”.  

Estas considerações justificam a motivação que nos levou a escolha do 

tema para elaboração do Relatório de Estágio, que se insere no âmbito do 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico, 

promovido pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja. O 

estágio permitiu-nos aprofundar o tema da Cidadania e relacionar, na prática, o 

tema com os conhecimentos adquiridos em diversas unidades curriculares do 

Mestrado.   

Como cidadã e futura professora, termos o dever de preservar e 

aprofundar o conceito de cidadania e os valores subjacentes ao exercício da 

democracia, verificando que metodologias ativas melhor favorecem a dinâmica 

de construção do bem-estar comum e a aplicação dos valores.  O tema 

“Educação para os valores. Cidadania”, que corresponde ao título do nosso 

Relatório de Estágio, vai ao encontro do quadro que abordámos e da nossa 

preocupação em contribuir para uma educação que consolide a cidadania 

democrática, fundamental para a formação do indivíduo em interação com os 

outros. Partimos do pressuposto que a nossa prática tem de se sustentar na 

investigação e reflexão. 

Daí que o presente trabalho vise juntar investigação, reflecção e prática, 

tendo como ponto de partida a seguinte questão geral: como, na atividade 

educadora corrente, poderemos introduzir os valores éticos fundamentais à 

cidadania democrática, articulando com as relações intersubjetivas, com as 

matérias de estudo e com as vivências das próprias crianças? Esta questão geral 

pode ser simplificada e expressa de maneira mais incisiva: como é que a 

Educação para a Cidadania poderá promover o desenvolvimento de valores e 

competências nas crianças? O mesmo é perguntar: como poderemos trabalhar 

a cidadania com as crianças, acentuando os valores? 

O presente Relatório de Estágio enquadra-se na Prática de Ensino 

Supervisionada (Prática Pedagógica II e Prática Pedagógica III) e articula-se 
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com a área de Formação Pessoal e Social e Estudo do Meio e Cidadania. As 

intervenções foram realizadas em duas realidades educativas distintas. A 

primeira sucedeu ao nível Pré-Escolar, concretamente na Sala B de Pré-Escolar 

no Jardim-de-Infância da Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Cuba. A 

segunda verificou-se ao nível do 1.º ciclo do Ensino Básico e decorreu no Centro 

Escolar S. João Baptista, na Escola Mário Beirão, de Beja, com a turma 4.ºB, 

constituída por 27 alunos. 

O Relatório de Estágio está divido em três partes com quatro capítulos 

repartidos em subcapítulos: I- Fundamentação teórica; II- Fundamentação 

metodológica; III- Intervenção.  A primeira parte diz respeito ao enquadramento 

teórico e nela se expõem as nossas leituras para fundamentar o assunto a tratar 

e permitir o alargamento da nossa compreensão. Assim procede-se à revisão da 

literatura no que se refere à relação entre educação e à cidadania. Incluem-se 

artigos, livros e documentos nacionais e internacionais que servem de 

referencial. O conceito de cidadania é mobilizador da investigação e está 

presente na primeira parte. 

A segunda parte ocupa-se com o desenho da intervenção, considerando 

a metodologia, objetivos e instrumento de recolha de dados. Na sequência, 

temos a terceira parte que é descritiva e apresenta a intervenção. Nela se 

enquadra a caracterização do meio local, da escola e das turmas, abordando 

num primeiro momento o contexto em Educação Pré-escolar e, num segundo, o 

contexto de 1.º ciclo influenciado pela situação pandémica Covid-19.  

Por fim entra-se nas Considerações Finais que assentam numa reflexão 

em relação ao percurso formativo e ao tema em estudo, tendo em conta as 

dificuldades sentidas e o modo como foram ultrapassadas.  
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

1. A construção social e cultural da Cidadania  
 

A educação para a cidadania tem constituído, desde a Modernidade, uma 

preocupação para os seus defensores e promotores, refletindo-se no dever de 

educar para os costumes, atitudes, posturas e relações com os outros (Morgado 

e Martins, 2008; Damião, 2005; Ross, 2004, 2008).  

A ideia matricial de cidadania data da Antiga Grécia e associa-se à cidade-

estado (polis). Platão concebe a relação entre o cidadão e o Estado em termos 

teóricos assente no ideal da justiça e na competência filosófica dos políticos 

(República) e Aristóteles tem uma abordagem mais realista da cidadania sem 

impor exigências de formação filosófica (Política) (Rosas, 2020). Aristóteles 

identifica cidadania com o exercício duma função pública que se deve pautar 

pela virtude e com a responsabilidade pelas ações, ou seja, como conjunto de 

deveres e direitos do individuo pertencente a uma determinada comunidade, 

passando este a designar-se de cidadão. A partir de ambos podemos dizer que 

as ideias centrais são neles as de vínculo e de participação na comunidade. O 

desenvolvimento pessoal é pensado de acordo com um modelo antropológico 

baseado em relações interpessoais de dependência dentro de comunidades 

organizadas politicamente.  

No século XVIII, a ideia de cidadania ganhou relevância. O Iluminismo 

contribuiu em muito para a queda da Monarquia Absoluta em França, com a 

Revolução Francesa de 1789, e para afirmar que todos os homens são iguais, 

proclamando os valores da Liberdade, Igualdade e Fraternidade.  É neste 

enquadramento que teve origem a primeira Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão.  

Para falarmos do indivíduo e do cidadão, importa ter presente os 

contributos do inglês John Locke (1632; 1704), a Revolução Francesa, bem 

como a Guerra da Independência da América, importantes para uma nova e 

diferente concetualização de cidadania, que transita da ótica aristotélica para a 

modernidade. Destaque-se que, em França, Jean-Jacques Rousseau defendeu 

a necessidade de existir um contrato social entre os cidadãos e o próprio Estado, 
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ou seja, entre governados e governantes, por forma a que os primeiros, 

exercendo o seu direito de cidadania, pudessem usufruir dos valores 

proclamados.  

Na verdade, ao contrário do argumento que fundamentava a Monarquia 

Absoluta, considerando que o poder do Rei era de origem divina – advinha de 

Deus, logo, era um poder divino – o iluminismo, baseando-se em valores do 

humanismo e da razão, afirmou que o ser humano e a procura do conhecimento 

científico eram as fontes das quais deveria emanar todo o poder e as decisões 

da sociedade. Estes ideais foram-se afirmando e filósofos como o inglês John 

Locke e os franceses Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu 

contribuíram muito para a defesa e promoção da liberdade e dos direitos 

individuais dos cidadãos, na medida em que estão na base da emergência de 

novas ideologias sociais e processos de rutura contra as desigualdades sociais, 

económicas e políticas, o que podemos reforçar com a afirmação de Fayard 

(1975:73)2:   

Voltaire, infatigable défenseur de toutes les libertés, 
Montesquieu, Rousseau dont le Contrat Social attaque à 
leur base les Monarchies absolues de droit divin, ont 
achevé de convaincre les Américains qu’il existe des droits 
naturels dont aucune puissance ne peut prive l’homme, né 
libre, né pour être citoyen et non pas sujet.  

 

Devemos ter em atenção que o Antigo Regime em França – anterior à 

Revolução de 1789 – era marcado por uma sociedade organizada em três 

ordens ou estados distintos: clero, nobreza e povo (ou terceiro estado), no seio 

do qual haveria que distinguir a burguesia e o restante povo. A burguesia era um 

grupo com poder económico, mas sem reconhecimento social e político no 

quadro da Monarquia Absoluta, e de uma realidade praticamente feudal, pelo 

que não se sentia representada por ela e exigia mudanças que terminassem com 

 
2 Partindo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Fayard apresenta um 
enquadramento do ponto de vista histórico, analisa o panorama geral e exemplifica com alguns 
dos artigos. A afirmação tem como significado o facto de Voltaire, defensor infatigável de todas 
as liberdades, bem como Montesquieu e Rousseau, cujo contrato social ataca na base as 
monarquias absolutas de direito divino, conseguirem convencer os americanos (colonizados) de 
que existiam direitos naturais dos quais nenhum poder pode privar o homem, nascido livre, 
nascido para ser cidadão e não sujeito.  



19 
 

os privilégios que eram garantidos pelo regime ao clero e à nobreza. Douglas W. 

J. Johnson (1993) afirma ainda que 

o sistema feudal perdera a sua utilidade, o que não impedia 
quase todos os reis de continuarem a manter o poder 
absoluto sobre os seus súbditos, enquanto o clero e a 
nobreza conservavam ainda muito dos seus privilégios 
feudais, como a isenção de impostos.  

 

Nesta conjuntura de crise social e económica, surgiu uma nova força que 

pedia o auxílio da Assembleia Nacional Constituinte. Ao mesmo tempo que a 

Revolução ganhava impulso de todas as frentes e a aristocracia perdia o poder, 

torna-se urgente a elaboração da Constituição Republicana designada 

Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão.  

Segundo a perspetiva de Barbalet (1989) citado por Trindade e Cosme 

(2019:21), este foi o momento inicial de afirmação da cidadania como 

pressuposto nuclear de ordem política e social, o qual se identifica com o 

reconhecimento dos direitos cívicos. Partilhando igualmente deste ponto de vista 

encontramos Santos (1994) citado por Trindade e Cosme (ibidem) que os 

considera como universais integrando os direitos e as liberdades, que incluíam 

não apenas a participação no governo, como também vínculo ao território, o que 

inclui a possibilidade de possuir propriedade própria, a liberdade de expressão, 

a igualdade perante a lei e a justiça com base na punição dos delitos dos seus 

soberanos. 

Perante estes direitos podemos considerar que a cidadania passa a ser 

colocada em ênfase ao longo da Modernidade, sobretudo com a emergência dos 

direitos dos homens e cidadãos. Com o mundo moderno e os ideais iluministas 

emerge também a ideia de “estado de natureza” como condição de liberdade 

humana. A construção de uma comunidade política tem de ter em consideração 

este estado natural. O pensamento de John Locke representava um corte na 

diferenciação entre homens livres e escravos, entre reis e súbditos.  

Na visão do historiador Marco Mondaini (2013:131), citado por Morais 

(2013:20911), a cidadania liberal constituiu 
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(…)  um primeiro – e grande passo – para romper com a 
figura de súdito que tinha apenas e tão somente deveres a 
prestar. Porém, os seus fundamentos universais “todos são 
iguais perante a lei” traziam em si a necessidade histórica 
de um complemento fundamental: a inclusão dos 
despossuídos e o tratamento dos “iguais com igualdade” e 
dos “desiguais com desigualdade”. Para tal fim, por uma 
“liberdade positiva”, é que virá ao de cima nos séculos 
vindouros a luta por igualdade política e social, tarefa árdua 
a ser conquistada não mais pelos liberais, mas 
regularmente contra eles, pelas forças democráticas e 
socialistas. Uma luta contínua que não cessa até ao tempo 
presente.  

 

No entanto e apesar da Declaração Francesa de 1789 ser um exemplo de 

influência humanista e racional de alguns filósofos, ela representou um marco na 

sociedade e na história. Do ponto de vista histórico, a contestação ao Antigo 

Regime foi uma introdução às revoluções burguesas e às liberdades que lhes 

estavam adjacentes. Rapidamente os ideais da revolução “Liberdade, Igualdade 

e Fraternidade” foram disseminados pelo resto da Europa, mostrando que todos 

os homens são iguais em direitos e independentes, não devendo nenhum 

prejudicar o outro de tal forma que, a autoridade do governo provém do consenso 

dos governados. Esta nova forma de pensar provocou uma restruturação da 

sociedade e uma nova redistribuição do poder, constituindo fundamento para a 

aquisição da liberdade e igualdade de direitos entre os homens desde o seu 

nascimento.  

Em suma, torna-se importante relevar que o detonar da revolução adveio 

da teoria de ideias de Montesquieu e Locke, defendendo a estabilidade 

governativa. As suas ideias assentavam nos argumentos de que o poder deveria 

ser dividido em três partes iguais: o poder legislativo para fazer as leis, o poder 

executivo para as fazer cumprir e o poder judicial para julgar os casos em que 

as leis fossem desrespeitadas. A concentração destes três poderes numa 

mesmo pessoa teria como resultado a tirania, pelo que a repartição de poderes 

era necessária para garantir um mundo melhor.  

Posteriormente sucederam outros momentos em que se tornou urgente o 

reconhecimento dos direitos sociais tal como na conceção do Estado-
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Providência, após o final da II Guerra Mundial. Estes são enunciados por Santos 

(1994:210) citado por Trindade e Cosme (2019:21) e constituem direitos 

integrantes da prática quotidiana tais como 

Direitos no domínio das relações de trabalho, da segurança 
social, da saúde, da educação e da habitação por parte das 
classes trabalhadoras das sociedades centrais e, de um 
modo muito menos característico e intenso, por parte de 
alguns setores das classes trabalhadoras em alguns 
países periféricos e semiperiféricos. 

Igualmente, a década de 70 marcou o cenário internacional trazendo ao 

de cima movimentos de contestações aos modelos totalizadores da cidadania, 

bem como aos valores que lhes são intrínsecos. Estes movimentos embora 

sejam a favor da cidadania dirigem-se não somente ao Estado, mas também à 

própria sociedade e ao modo como esta pode participar na vida democrática, 

exercendo os seus direitos civis, possibilitando a conquista dos poderes políticos 

e os direitos sociais vinculados às respetivas áreas de trabalho. Mais importante, 

o direito à diferença e a inclusão. 

 

1.1  A extensão da Cidadania 
 

Historicamente a cidadania adota uma conceção moderna delineada pela 

articulação entre o Estado, o indivíduo e a Nação. O facto de o Estado se impor 

como autoridade pública é inerente à sua capacidade de atribuição de direitos e 

deveres aos seus cidadãos, sendo que a liberdade individual precede sempre a 

noção de pertença a uma comunidade.  

Observa-se que existe uma sobreposição da identidade individual para 

com que a identidade coletiva e que, baseada nesta, o Estado reflete as 

mudanças na sociedade que lhe estiveram subjacentes no tempo e espaço. 

Assim poderemos considerar que assume uma posição diferencial na medida 

em que é o resultado da vontade geral manifestada pela maioria dos indivíduos 

numa sociedade.  

O conceito da cidadania adota uma mutabilidade histórica decorrente dos 

seus significados práticos como a experiência humana, sendo considerado um 
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conceito “não apenas polissémico, cujo conteúdo é diferencialmente resolvido 

por diversas tradições ideológicas, mutável, no sentido de que aquilo que é 

cidadania está longe de estar fechado” (Ribeiro, Neves e Menezes, 2014:21). 

Apoiando-nos por esta designação, Marshall citado por Trindade 

(2000:41) afirma que a “cidadania foi-se construindo em função de diferentes 

tipos de direitos, aos quais correspondem não só instituições diversas como 

também processos de afirmação diferenciados”, resultantes dos diferentes 

movimentos da sociedade. Desta forma, não conseguimos assumir uma única 

definição como ideologicamente assética de cidadania, pois esta é formatada 

consoante o exercício democrático e a participação política no quotidiano.  

Guarinello (2013:46) citado por Morais (2013: 20911) designa cidadania 

como o conjunto de  

processos de inclusão de uma população, um conjunto de 
direitos civis, políticos e económicos e, significa também, 
inevitavelmente, a exclusão do outro. Todos os cidadãos 
são membros de uma comunidade, como quer que esta se 
organize, e essa pertença é fonte de obrigações, 
permitindo-lhe reivindicar direitos, procurar alterar as 
relações no interior da comunidade, tentar redefinir os seus 
princípios, a sua identidade simbólica e redistribuir os bens 
comunitários. A essência da cidadania, se pudéssemos 
defini-la, residiria precisamente no carácter público, 
impessoal, nesse meio neutro no qual se confrontam, nos 
limites de uma comunidade, situações sociais, aspirações, 
desejos e interesses conflituantes. Há, certamente na 
história, comunidades sem cidadania, mas só há cidadania 
efetiva no seio de uma comunidade concreta, que pode ser 
definida de diferentes maneiras, mas que é sempre um 
espaço privilegiado para a ação coletiva e para a 
construção de projetos para o futuro.  

Daí presumir-se que ser cidadão é uma prática inerente da cidadania.  

Morais (2013:15) partilha desta conceção assumindo que o cidadão é o produto 

de um processo de disputa no cerne das políticas e também da batalha por 

direitos no campo das fronteiras políticas do Estado - Nação.  Neste contexto 

surge uma definição de cidadania que abrange a relação de pessoas e/ou grupos 

com o Estado e que, contemporaneamente, engloba o sentimento de pertença a 

uma dada nação.  
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Claro que este “sentimento” só pode ser assumido se o próprio Estado for 

uma democracia, ou como afirma Touchard (1959:35) um Estado é “democrático 

onde a Lei, a participação e o poder é igual para todos”. Igualmente, Cohen 

(1975:17-22) designa a democracia como sendo “um sistema em que o povo se 

governa a si mesmo “e onde esta “é o sistema de governo em que a totalidade 

dos membros de uma comunidade participam ou podem participar, direta ou 

indiretamente, na tomada de decisões que afetam a todos”.  Resumindo o 

pensamento de Cohen (ibid:20-22), poderemos referir que a democracia está 

associada a um conjunto de ideias:  

a) O povo autogoverna-se, sendo soberano;  

b) Existe uma espécie de governo comunitário; 

c) Existe uma ampla participação; 

d) As decisões são o reflexo de uma comunidade autogovernada pela 

participação geral dos seus membros. 

Assim, para Henriques et al (2000:21) “a democracia seja um regime 

caracterizado pela limitação do poder político emanado do povo, através da 

supremacia da lei fundamental consensualmente aceite pelo mesmo povo”.  

Portugal vive uma Democracia Representativa3 na medida em que o povo 

elege os seus representantes, que por sua vez são eleitos democraticamente e 

que defendem os interesses do povo que os elegeu. Desta forma, o povo 

participa através de representantes, na definição das políticas de um Estado-

Nação, ou seja, é o povo quem define, quem toma as decisões e são esses 

representantes, o garante da participação total de todos os cidadãos, nas 

decisões tomadas. Cohen (1975:23) afirma que a  

democracia é constituída pela participação dos membros 
da comunidade afetados pelas decisões no momento em 
que as tomam”. Sendo esta uma democracia perfeita 
quando “(…) todos os afetados por uma decisão 
desempenham uma parte”.  

Daí que possamos presumir que os instrumentos da democracia sejam a 

participação na tomada de decisões (pela maioria) e a representação numa 

 
3 Acrescentamos que segundo Cardia (1998: 309-316) existem cinco tipologias de democracia, para além 
desta apresentada.  
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democracia (direta ou indireta). As condições para a existência de tal, 

dependerão dos materiais, dos princípios abrangidos pela Constituição, 

intelectuais, psicológicas e protetoras. Porém sem educação para a vida 

democrática e na vida democrática está torna-se mais fraca.  

 

2. O percurso da Cidadania no sistema educativo português  
 

Como vimos anteriormente, o conceito de cidadania tem assumido 

diferentes designações e configurações ao longo das épocas, acompanhando 

os diferentes movimentos políticos.  

No sistema educativo português é a partir de 1820 que a cidadania 

começa por ganhar um sentido direcional na medida em que na revolução liberal 

os súbditos do rei são elevados à categoria de cidadãos do Estado constitucional 

e os seus direitos e deveres passam a estar dependentes do mesmo, ao invés 

de estarem sujeitos à vontade régia. Segundo este pressuposto a educação 

passa a ser um direito do cidadão, obrigando o Estado a garanti-la. Martins e 

Mogarro (2010:185-202) afirmam que o Estado liberal deve assumir “princípios 

como a liberdade, gratuitidade e obrigatoriedade do ensino como parte do 

discurso pedagógico liberal”.  

No entanto, quer a concetualização da cidadania quer a concretização dos 

princípios que lhe são inerentes só lentamente passaram à concretização. Este 

foi um processo que se prolongou pelos séculos XIX e XX, apresentando 

profundas contradições.  

Por exemplo, em 1910, aquando da instauração da 1.ª República, falava-

se de cidadania como um projeto a implementar que não poderia ser dissociado 

dos princípios motores da ideologia subjacente à nova ordem republicana. 

Segundo Fernando Rosas (2018:50-51) citado por Trindade e Cosme (2019) a 

cidadania constituía uma 

grande tarefa emancipatória centrada no indivíduo: a 
transformação do súbdito, embrutecido sob as travas do 
analfabetismo, do obscurantismo religioso e da opressão 
monárquico – clerical, em cidadão consciente dos seus 
direitos e deveres. E da massa bruta do oprimido só 
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haveria de florescer o homem livre através do acesso ao 
conhecimento. Isto é, através da promoção ativa e uma 
educação orientada pelos princípios do cientificismo, do 
racionalismo, do humanismo, do laicismo e levada a cabo 
quer pela pedagogia de propaganda republicana, quer pelo 
combate de ideias, quer, sobretudo, após 1910, pela 
reforma ousada da instrução pública a todos os níveis, com 
especial incidência no ensino primário. O laicismo 
republicano não era neutro ou passivo: combatia as trevas 
do clericalismo e promovia a instrução. O republicanismo 
acreditava na virtude a nível emancipatório e de acesso às 
luzes do saber, da ciência e da cultura. Esse seria o 
caminho para despertar uma nova cidadania, promover o 
progresso técnico e material da nação e assegurar o futuro 
da República.  

 

De facto, a Primeira República teve uma duração efémera, sendo uma 

forma de governo marcada pela instabilidade política. Como consequência, as 

preocupações com a cidadania, enquanto objetivo inicial da educação escolar 

não só foram esquecidas, como também foram alvo de grandes repressões 

como é explícito no regime político ditatorial anterior à revolução de 1974.  

Durante o Antigo Regime, como salienta Teixeira (1995:146), “o poder na 

escola era exclusivamente exercido pelos professores” e marcado pelos ideais 

da trindade que o Estado defendia (Deus, Pátria, Família), de forma que este 

começasse a intensificar-se na década de 30 até ao processo de consolidação 

do Estado Novo.  

Azevedo (2009:1) afirma que “as políticas sociais públicas e em particular, 

a da educação escolar têm estado profundamente marcadas pelas ações do 

Estado”, de tal forma que antes do 25 de Abril de 1974 Portugal era um país 

marcado pela presença do Estado em todas as suas estruturas sociais, 

económicas e políticas.  

Daí que durante o período republicano, como refere Benavente (1990:50), 

“os professores do ensino primário desenvolveram uma atividade sindical, 

associativa e pedagógica” que marcou este período “no nível cultural e 

pedagógico, apesar dos grandes atrasos da economia portuguesa, irá após o 25 

de abril de 1974, servir como um farol”.  
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Ainda segundo a mesma autora, com o golpe de Estado a 28 de maio de 

1926, novos valores suscitaram e se tornaram primordiais para a sociedade 

portuguesa: “a hierarquia, a disciplina e a obediência” (ibid:51). É neste sentido 

que a Constituição de 1933 salienta o espírito da Nação face às classes sociais 

e partidos políticos, tendo sido o ensino primário e os professores os mais 

afetados pelas suas diretrizes. 

De acordo com Mónica e Benavente (1990: 52-53) “à escola primária é 

atribuída a função de agência: de formação de consciência, cabendo à educação 

a função de apoiar o regime e limitar ao máximo os riscos de um povo instruído.” 

A partir de 1933 a sua estrutura altera-se e apenas existem órgãos unipessoais 

(cargo de diretor da escola) que exerciam funções essencialmente de carácter 

administrativo em acumulação com a docência.  

Focando a situação dos professores durante o Estado Novo, podemos, de 

acordo com Benavente (ibid:53-54), constatar que “os professores são 

perseguidos, os outros obrigados a entrar nas filas da lógica política do novo 

poder”. Por conseguinte, o professor é caracterizado pela “apatia política e a 

indiferença geral dos debates ideológicos” (ibid.). 

Afonso (1995:19), partilhando desta posição, foca o papel da escola como 

um aparelho ideológico do Estado ao referir que “no passado a escola constitui 

um elemento fundamental do aparelho ideológico do Estado, desempenhava 

uma função que hoje já não tem”.  A situação da educação em Portugal, refletia 

a lógica interna política do país que se “centrava na inculcação de valores 

tradicionalistas e na doutrinação ideológica” (Afonso 1993:40).  

Prante um regime caracterizado pelo imobilismo e revelando Portugal um 

atraso significativo face a outros países ocidentais, o sistema era todo 

centralizado e inibia, como refere Alves Pinto (1995:1), qualquer forma de 

expressão livre. Daí que se tenha verificado em larga medida durante os anos 

setenta a nível nacional  

uma elevada taxa de analfabetos literais e funcionais, a 
insuficiente expressão da educação pré-escolar (…), altas 
taxas de insucesso educativo escolar e o desajustamento 
profundo da rede escolar do 1º ciclo do ensino básico. 
Patrício (1996:24) 
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Alves Pinto (2001:49) afirma ainda que era necessário um investimento 

na educação que permitisse a um  

país que é governado por Salazar e está em plena Guerra 
Colonial (…) uma reestruturação das valências do sistema 
de ensino por uma escolaridade obrigatória de apenas 4 
anos e por outro um ensino post-obrigatório diferenciado 
entre liceu e escola técnica 

Posteriormente em 1968, quando Salazar é afastado do Governo, tal 

como afirma Benavente (ibid:56), há uma certa inflexão e “começa o período dito 

de “liberalização”, que tenta ultrapassar a profunda crise da sociedade 

portuguesa, envolvida numa guerra colonial sem saída, isolada 

internacionalmente e a braços com enormes problemas económicos.  

É exemplo desta a “batalha da educação” a designada de Reforma Veiga 

Simão, que constituiu a primeira tentativa mudança. Segundo Benavente 

(ibid:58) a Reforma “marcou, contudo, publicamente, a vontade oficial de investir 

no domínio da educação, considerado a partir daí como um elemento importante 

para o desenvolvimento económico”.  

Em 1970, esta Reforma permitiu a democratização do ensino e impôs-se 

a meritocracia. Abreu e Roldão (ibid:54) referem que “a partir de janeiro de 1970, 

o Ministério Veiga Simão, com uma conceção neoliberal e integrando no período 

político conhecido como “a primavera marcelista”, pretendeu lançar as bases de 

um sistema de ensino que se pretendia mais coerente e inovador.  Corroborando 

esta perspetiva, Alves Pinto (2001:51) afirma que “o Ministro Veiga Simão lança 

a ideia da reforma educativa e lança a iniciativa inédita, para a época, de 

discussão pública do projeto de reforma, antes de ela ser discutida e votada da 

Assembleia Nacional”.  

A Assembleia Nacional, em 1973, tomou como ponto de partida a tentativa 

de avanço da Lei da Reforma Veiga Simão (Lei n.º 5/73), não chegando a ser 

implementada. É esta lei que iria promover o recurso sistemático à “experiência 

pedagógica” como base para a transfiguração na educação.  

Após o 25 de abril de 1974, Portugal assistiu a constantes movimentos, 

tendo este afetado de forma significativa a Educação, dado que é a partir deste 
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momento que a Escola e a Cidadania se articulam com significado político, fruto 

do processo de democratização emergente.  A Revolução de 25 de abril de 1974 

permitiu o início de um novo período da educação em Portugal. Importa sublinhar 

a força reformadora de dois documentos estratégicos por democratizarem a 

relação entre professores e escola no sentido da coparticipação e da 

corresponsabilização: o Despacho 68/74 de 28 de novembro, que tornou 

possível a participação dos professores na vida da escola através dos 

“Conselhos Escolares” e o Despacho 40/75 de 11 de agosto “Gestão 

Democrática”, que veio permitir, segundo Alves Pinto (2001:51) “a colaboração 

entre professores”.  

Outra das consequências do período pós 25 de abril foi a capacidade de 

aparecerem iniciativas que não partiam do poder central. Como referem Abreu e 

Roldão (ibid:57) são “sobretudo as que se prendem com novos valores ou formas 

de organização social, com uma nova função da escola (gestão democrática, 

ligação com o meio…)”.  

No entender de Clímaco e de Ráu (1978:181) “a gestão do ensino 

Primário decorre formalmente do Despacho nº 40/75 de 18 de outubro, na 

sequência de um conjunto de medidas que visam a democratização das escolas 

como estratégia de democratização da sociedade”. Nesta linha, como salienta 

Teixeira (ibid:141), passa a ser competência dos Conselhos Escolares o 

essencial: estudar, planificar, propor, organizar e decidir.  

A escola pós 25 de abril tinha como objetivos ser uma escola democrática 

para formar cidadãos democráticos e participativos, criar igualdade de 

oportunidades no acesso à escola e no sucesso educativo, assim como garantir 

abertura ao meio. Daí que possamos considerar alguns acontecimentos como 

significativos da cidadania: o ensino primário oficial; o ensino primário dividido 

em duas fases; as alterações de programas, metodologias e processos de 

avaliação (avaliação contínua); a criação de escolas secundárias; a criação do 

ensino unificado; a alteração da gestão das escolas e a Lei de Bases do Sistema 

Educativo, pilares fundamentais da Educação.  

Segundo Pintassilgo (2007:62) citado por Trindade e Cosme (2019:12), 

estes pilares constituíram  
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práticas alternativas que visaram a abertura da escola à 
comunidade, a ligação do trabalho intelectual ao trabalho 
manual ou a integração dos estudantes no seio do povo, 
enriquecendo assim em sentidos diversos (e, por vezes 
contraditórios) o conteúdo da noção da cidadania. 

 

Seguindo esta linha de pensamento, podemos considerar que o sistema 

de ensino português sofre configurações nos níveis de âmbito cultural e 

pedagógico derivado quer da influência das correntes pedagógicas humanistas 

que promovem os valores da liberdade, cidadania e responsabilidade social, 

quer dos diferentes movimentos que provocaram a construção de uma 

democracia no país. Ainda que alguns dos seus fundamentos tenham sido 

criados pela Reforma de 1911 e relembradas na Constituição da República 

Portuguesa em 1976, constitui um facto que a participação na educação é um 

Direito de todos os seus cidadãos.   

 

2.1  A Constituição da República Portuguesa e os valores precedentes 
 

De uma forma tardia, também Portugal foi influenciado pelos ideais 

liberais, sendo que por essa razão e em virtude dos acontecimentos sucessivos 

(Invasões Francesas), no ano de 1820, o país prepara-se para também ele 

realizar a sua própria revolução. Tendo o seu início no seio da classe dominante, 

a burguesia pretendia exasperadamente a extensão da palavra liberalismo, o fim 

dos direitos feudais, a liberdade de expressão e de imprensa.  Mais tarde, todas 

estas palavras vão presentes na elaboração de tratado político desejável, como 

afirma Garcia (1986:204): 

a elaboração de uma constituição aparecia então como 
uma fórmula mágica que salvaria o país, expressando 
simultaneamente a legalidade da soberania na Nação e o 
direito à liberdade, igualdade e fraternidade que era 
vincado pelas cortes como palavras de ordem (constituição 
e liberdade). 

 Sucedendo de forma semelhante à Revolução Francesa, os militares 

tentaram controlar o governo, mas os civis conseguiram impor a sua vontade 

com os objetivos dominantes de garantir os seus direitos tais como o sufrágio 

direto, a separação dos três poderes, a recusa do veto absoluto por parte do rei, 
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a obrigatoriedade do juramento da constituição, o reconhecimento da liberdade 

de expressão, associação e o direito à propriedade privada.  

Desta forma, todos os direitos e deveres estão circunscritos na 

Constituição da República Portuguesa que tem como finalidade promover o bem 

comum da vida pública, segundo um conjunto de princípios conjugados quer com 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer com a Declaração Universal 

dos Direitos da Criança que “regulam as relações económicas, sociedades e 

culturais de uma sociedade civil, providenciando igualmente segurança e 

previsibilidade para a gestão de conflitos que nela ocorrem“ (ibidem:22), 

tornando-se um reflexo dos valores que são eixo de sustentação da Democracia 

(Liberdade, Dignidade da pessoa humana, Participação, Responsabilidade  e 

Solidariedade).  

No Artigo 9.º são apresentadas as tarefas fundamentais do Estado, 

destacando-se a alínea b) que enuncia o seguinte: “assegurar a participação 

organizada do povo na resolução de problemas nacionais, defender a 

democracia política e fazer respeitar a legalidade democrática”.  

No artigo 73.º, dedicado a Direitos e Deveres Culturais, o ponto dois refere 

que  

o Estado promoverá a democratização da educação e as 
condições para que a educação, realizada através da 
escola e de outros meios formativos, contribua para a 
igualdade de oportunidades, a superação das 
desigualdades económicas, sociais e culturais (…) e para 
a participação democrática na vida coletiva” (versão 
atualizada 2005).  

Tendo em conta os diversos artigos presentes na Constituição Portuguesa 

assim como as suas diversas atualizações, destacamos que os cidadãos têm o 

direito e o dever de participação numa sociedade que comunga os valores da 

democracia. A educação é o meio fundamental para garantir a democracia e os 

valores que respeitam os seres humanos.  

Carneiro (2010:116) partilha desta posição, realçando que “é necessário 

que os portugueses tenham consciência do que significa para eles e para a sua 

vida a Constituição e assim contribuam, agora para a sua elaboração e, amanhã, 

para a sua defesa.”  
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2.2 A Comissão da Reforma Educativa – A Lei de Bases do 
Sistema Educativo  

 

A Comissão de Reforma do Sistema Educativo, tendo sido criada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/86, publicada no n.º 18 da 1 série do 

Diário da República, em 22 de janeiro de 1986, tinha como objetivos a concretizar  

a necessidade de descentralizar a administração 
educativa, modernizar o sistema educativo (organização 
estrutural, curricular, métodos e técnicas da sua prática) e 
a valorização dos recursos humanos disponíveis 
assegurando mais exigência qualitativa ao serviço do 
ensino prestado (Patrício,1996:13). 

 

 De acordo ainda com o mesmo Professor da Universidade de Évora, a 

Reforma Educativa do Sistema Educativo de Portugal só se poderia tornar 

possível se existisse “uma reforma pedagógica centrada na Escola, ou seja, no 

trabalho educativo concreto que ela realiza” (ibid:17). 

Desta decorre a necessidade de criação de uma Comissão que torne 

possível o que estava estabelecido no documento oficial. Esperava-se dela “um 

planeamento global que supere as indefinições e descoordenações que, a todos 

os níveis, afetam o sistema educativo português (pedagógico, administrativo, 

curricular, etc.)” (Abreu e Roldão,1989:93). 

Preconizada nesta Comissão, foi promulgada a Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Lei n.º 46/86 de 14/10) que justifica igualmente o paradigma de que 

a educação deverá ser alicerçada e transmissora dos ideais democráticos. Como 

resultado da LBSE a cidadania assume uma função estruturante e transversal 

no processo de formação das escolas, de forma que no 5.º ponto do art.º 2.º 

(referente aos Princípios Gerais) se afirme que  

a educação promove o desenvolvimento do espírito 
democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas 
ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, 
formando cidadãos capazes de julgarem com espírito 
crítico e criativo o meio social em que se integram e de se 
empenharem na sua transformação progressiva.  
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Este compromisso permite considerar que apesar dos diferentes projetos 

criados à posteriori para fomentar a Educação para a Cidadania e das 

consequentes divergências conceptuais e pedagógicas adjacentes, a reforma 

curricular do ensino básico definiu-se como o   

diploma que consagra a educação para a cidadania, a 
valorização da dimensão humana do trabalho, bem como 
a utilização das tecnologias de informação e comunicação 
como formações transdisciplinares, no âmbito do Ensino 
Básico, abordando de forma integrada a diversificação das 
ofertas educativas, tomando em consideração as 
necessidades dos alunos, definindo um quadro flexível 
para o desenvolvimento de atividades de enriquecimento 
do currículo. (Decreto-lei n.º 6/2001, art.º 6.º) 

 

É de acordo com estes pressupostos que nos Princípios Orientadores, 

referentes ao decreto-lei, que se afirma que a cidadania deve ser incorporada 

e considerada em todas as áreas curriculares de forma que estas sejam  

um espaço privilegiado para o desenvolvimento da 
educação para a cidadania, visando o desenvolvimento da 
consciência cívica dos alunos como elemento fundamental 
no processo de formação de cidadãos responsáveis, 
críticos, ativos e intervenientes, com recurso, 
nomeadamente, ao intercâmbio de experiências vividas 
pelos alunos e à sua participação, individual e coletiva, na 
vida da turma, da escola e da comunidade. (alínea c) do 
ponto 3 do art.º 5.º).  

 

Assim, nas matrizes curriculares dos três ciclos de escolaridade 

relacionados com o Ensino Básico, a cidadania assume uma dimensão 

curricular e transversal, autointitulando-se como uma área de Formação 

Pessoal e Social4. 

 

 

 
4 No art.º 9º do Decreto – Lei 6/2001 abordam-se estas atividades, afirmando-se que as “as escolas, no 
desenvolvimento do seu projeto educativo, devem proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento 
do currículo (…) incindindo nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, 
de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e de dimensão europeia na educação”.  
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3. A Educação Pré-Escolar no Sistema Educativo  
 

O sistema educativo é um conjunto de meios pelo qual se 

alcança/concretiza o direito à educação. Segundo o artigo 2.º do documento Lei 

de Bases do Sistema Educativo de 14 de outubro é da “especial 

responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino, garantindo 

o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

escolares”. Desta forma, visa desenvolver uma série de competências através 

de uma constante ação formativa orientada. De acordo ainda com o mesmo 

artigo, podemos retirar que o sistema educativo responde às necessidades 

resultantes da realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e 

harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de 

cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão 

humana do trabalho. 

A Educação Pré-Escolar constitui o ponto inicial na Educação Básica e 

destina-se a crianças com idades compreendidas entre os três e a idade de 

entrada no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

De facto, este período visa o desenvolvimento integral da criança e 

apresenta características dos outros níveis de ensino, proporcionando 

experiências significativas às crianças dentro de um ambiente estimulante e 

tendo em consideração aprendizagens diversas.  

A Educação Pré-Escolar permite que a criança entre em contacto com um 

mundo social mais alargado que o ambiente familiar, no entanto é importante 

existir uma forte ligação/complementação da escola com a família De acordo 

com o artigo 2.º da Lei – Quadro de Educação Pré-Escolar, de 10 de fevereiro, 

estão presentes valores fundamentais à formação e bem-estar da criança.  

 
A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação 
básica no processo de educação ao longo da voda, sendo 
complementar da ação educativa da família, com a qual 
deve estabelecer uma estreita cooperação, favorecendo a 
formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 
tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como 
ser autónomo, livre e solidário. 
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Segundo o artigo 10.º da Lei – Quadro da Educação Pré-Escolar, um dos 

objetivos principais da Educação Pré-Escolar é “estimular o desenvolvimento 

global de cada criança, no respeito pelas suas características individuais, 

incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diversificadas”, de tal forma que a aprendizagem da criança se processe a um 

ritmo adequado, conforme as capacidades e as características de cada uma. 

Desta forma, é fundamental organizar o ambiente educativo para que seja 

motivador e facilitador do processo de aprendizagem.  

O desenvolvimento do currículo na Educação Pré-Escolar tem como 

referência as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, um 

documento orientador para qualquer profissional deste nível educativo. É com 

base neste documento que o trabalho educativo deve ser planeado e sustentado, 

ou seja, devem ser previstas “as estratégias mais adequadas para apoiar o 

desenvolvimento e promover as aprendizagens das crianças a realizar ao longo 

do ano” (M.E., 2016:107).  A partir deste documento de referência podem-se 

adotar e adaptar exemplos e sugestões, atendendo ao contexto educativo, à 

intencionalidade pedagógica, ao grupo de crianças e ao quadro familiar e social. 

De entre estas indicações referenciadas, integram-se as diferentes áreas 

de conteúdo que devem ser consideradas como “âmbitos de saber, com uma 

estrutura própria e com pertinência sociocultural, que incluem diferentes tipos de 

aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também atitudes, disposições 

e saberes-fazer” (idem:30). Estas áreas são distintas e repartem-se por três 

partes: a área de Formação Pessoal e Social, a área de Expressão e 

Comunicação que compreende diferentes domínios e subdomínios, e a área do 

Conhecimento do Mundo. 

 Todas estas áreas permitem que a criança realize aprendizagens com 

sentido, sendo capaz de as utilizar noutras situações quotidianas, 

desenvolvendo atitudes positivas face às aprendizagens e criando disposições 

favoráveis para continuar a aprender.  

A área de Formação Pessoal e Social é considerada uma área 

transversal. Tem intencionalidade e conteúdos próprios, mas está presente em 

todo o trabalho educativo realizado no jardim-de-infância, como se pode 

confirmar: “tal deve-se ao facto de esta ter a ver com a forma como as crianças 

se relacionam consigo próprias, com os outros e com o mundo” (idem:33). As 
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aprendizagens a promover estão interligadas e tal como as componentes que 

visam. 

 
 

Componentes Aprendizagens a Promover 

Construção da 
identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas características pessoais e 
a sua identidade social e cultural, situando-as em 
relação às de outros. 

• Reconhecer e valorizar laços de pertença social e 
cultural. 

Independência e 
autonomia • Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua 

segurança e bem-estar. 
• Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar 

decisões e assumir responsabilidades, tendo em conta 
o seu bem-estar e o dos outros. 

Consciência de 
si como 

aprendente 

• Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para 
resolver as dificuldades e problemas que se lhe 
colocam. 

• Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu 
processo de aprendizagem. 

• Cooperar com outros no processo de aprendizagem. 

Convivência 
democrática e 

cidadania 

• Desenvolver o respeito, pelo outro e pelas suas 
opiniões, numa atitude de partilha e de 
responsabilidade social.  

• Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros. 
• Desenvolver uma atitude crítica e interventiva 

relativamente ao que se passa no mundo que a rodeia. 
• Conhecer e valorizar manifestações do património 

natural e cultural, reconhecendo a necessidade da sua 
preservação. 

 
Quadro 1 - Área da Formação Pessoal e Social 
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A área de Expressão e Comunicação é a única em que se distinguem 

diferentes domínios, que se incluem na mesma área por terem uma íntima 

relação entre si, por constituírem formas de linguagem indispensáveis para a 

criança interagir com os outros, exprimir os seus pensamentos e emoções de 

forma própria e criativa, dar sentido e representar o mundo que a rodeia. 

Os domínios que fazem parte da área de Expressão e Comunicação são 

os seguintes: 

• Domínio da Educação Física, que privilegia uma abordagem global 

não especificando componentes. 

• Domínio da Educação Artística, que, tendo perspetivas e 

estratégias comuns, engloba diferentes linguagens, cuja 

especificidade determina a introdução de quatro subdomínios: 

artes visuais, jogo dramático/teatro, música e dança. 

• Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, que considera 

não só a íntima relação e a complementaridade entre estes dois 

tipos de aprendizagem da língua, mas também a sua 

especificidade, levando a apresentá-los separadamente, com a 

indicação das respetivas componentes. 

• Domínio da Matemática, onde são apresentados princípios gerais 

subjacentes às quatro componentes que integram as 

aprendizagens a realizar neste domínio. 

A área do Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da 

criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. A abordagem do 

Conhecimento do Mundo parte do que as crianças já sabem e aprenderam nos 

contextos em que vivem. 

Esta compreensão e relação com o mundo levam a considerar três 

grandes componentes organizadoras das aprendizagens a promover na área do 

Conhecimento do Mundo: 
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Componentes Aprendizagens a Promover 

• Introdução 
à 
Metodologia 
Científica 

• Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia 
científica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar 
hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar e 
recolher informação, organizar e analisar a informação para 
chegar a conclusões e comunicá-las. 

A
bo

rd
ag

em
 à

s 
C

iê
nc

ia
s 

Conhecimento do mundo social 
 

• Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes 
grupos do meio social próximo (por exemplo, família, jardim de 
infância, amigos, vizinhança).  

• Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e 
anual, compreendendo a influência que têm na sua vida.  

• Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando 
aspetos físicos, sociais e culturais e identificando algumas 
semelhanças e diferenças com outras comunidades. 

• Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua 
família e comunidade, associando-as a objetos, situações de 
vida e práticas culturais. 

• Conhecer e respeitar a diversidade cultural. 
 

Conhecimento do mundo físico e natural 
• Compreender e identificar características distintivas dos seres 

vivos e identificar diferenças e semelhanças entre: animais e 
plantas. 

• Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre 
diversos materiais (metais, plásticos, papéis, madeira, etc.), 
relacionando as suas propriedades com os objetos feitos a partir 
deles.  

• Identificar, descrever e procurar explicações para fenómenos e 
transformações que observa no meio físico e natural. 

• Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança. 
• Manifestar comportamentos de preocupação com a 

conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 

• Mundo 
tecnológico 
e Utilização 
das 
Tecnologias 

• Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e 
explicar as suas funções e vantagens. 

• Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu 
quotidiano, com cuidado e segurança. 

• Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que 
conhece e utiliza. 

Quadro 2 - Área do Conhecimento do Mundo 
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Apesar desta mobilização de saberes se encontrar definidas em áreas, 

domínios e subdomínios de conteúdos, devemos considerar que na prática, não 

se deve trabalhar nenhuma delas isoladamente, mas sim, antes abordar” as 

diferentes áreas de forma globalizante e integrada (ibidem:12), procurando uma 

“complementaridade e continuidade, entre o brincar e as aprendizagens a 

realizar nas diferentes áreas de conteúdo” (ibidem:30).  

Tendo em conta esta área de Conhecimento do Mundo encontramos 

algumas afirmações que nos revelam a importância atribuída ao meio 

envolvente/exterior e às aprendizagens a promover que o educador pode 

propiciar às crianças tais como conseguimos retirar dos seguintes excertos “os 

seres humanos desenvolvem-se e aprendem em interação com o mundo que os 

rodeia” e, por essa mesma razão esta área “parte do que as crianças já sabem 

e aprenderam nos contextos em que vivem” (M.E,2016:85), podendo vir a ser 

complementadas posteriormente com as experiências que forem 

propiciadas/estimuladas em ocasiões de descoberta, de exploração e de 

compreensão do mundo. Esta área embora seja definida como uma 

sensibilização para as ciências naturais e sociais, mobiliza aprendizagens de 

outras áreas e implica também o desenvolvimento de atitudes positivas na 

relação com os outros, nos cuidados consigo próprio, e a criação de hábitos de 

respeito pelo ambiente e pela cultura, evidenciando-se assim a sua inter-relação 

com a área de Formação Pessoal e Social (ME,2016:85). 

Para além destas estratégias a utilizar sugere-se que esta sensibilização 

seja realizada sempre: 

-  Partindo dos interesses das crianças, ao qual o educador deve alargar 

e contextualizar, fomentando a curiosidade e o desejo de saber mais; 

- Permitir o contacto com a atitude e a metodologia própria das ciências e 

fomentar nas crianças uma atitude científica e experimental; 

- Partindo de uma situação ou problema, dar às crianças oportunidade de 

“questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar 

e recolher informação, organizar e analisar a informação para chegar a 

conclusões e comunicá-las.  
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Sintetizando, a área do Conhecimento do Mundo aparece em várias das 

suas componentes nomeadamente na Introdução à Metodologia Científica e na 

Abordagem às Ciências, ao Mundo Tecnológico e à Utilização das Tecnologias.  

 

3.1 O papel do(a) educador(a) na Educação Pré-Escolar  
 

O(a) Educador (a) de Infância tem um importante papel para promover o 

desenvolvimento físico e intelectual das crianças estimulando-as a descobrir a 

sua individualidade, ao mesmo tempo que lhes desperta o interesse para o 

contacto com os outros e o ambiente. Para o efeito, desenvolve atividades de 

aprendizagem e diversos tipos de jogos lúdicos que permitem o crescimento 

global das suas crianças.  

A responsabilidade educativa do(a) educador(a) inclui três dimensões: 

conhecer as características das crianças, os fundamentos das Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar e os respetivos objetivos gerais 

mencionados na Lei-Quadro (n.º 5/97).  

Os educadores organizam o processo educativo tendo em linha de conta 

as orientações curriculares que se definem como uma “referência” comum para 

todos os(as) educadores(as) da rede nacional da educação do pré-escolar e 

destina-se à orientação da componente educativa. Estas não são um programa, 

pois adotam uma perspetiva orientadora e não prescritiva das aprendizagens a 

realizar” (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro; Lei-Quadro do Pré-escolar). 

Por esta via a atuação pedagógica do(a) educador(a) deve caracterizar-

se pelo desenvolver /organizar atividades que proporcionem uma aprendizagem 

ativa das crianças através dos seus interesses e curiosidades, e 

consequentemente criem condições para o sucesso da criança.  

Assim, segundo a perspetiva de Ribeiro (1990:86-89)  

o papel do professor não consiste em selecionar, organizar 
e apresentar informações ou dados definitivos, mas em 
guiar, facilitar e orientar as atividades dos alunos de forma 
que as estratégias e atividades de ensino aprendizagem 
privilegiem o papel do professor enquanto orientador, 
apoiante e facultador de meios assim como a participação 
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ativa dos alunos nos projetos e estudos. Em termos de 
materiais pedagógico – didáticos impera a sua variedade e 
a utilização de recursos da própria comunidade.  

 
Utilizando estas premissas como base, o(a) educador(a) tem como 

principal objetivo proporcionar a cada criança um conjunto de experiências 

significativas em que o que sabem e o que querem saber constituem o caminho 

para o conhecimento. Desta forma a criança torna-se o construtor do seu 

conhecimento e desenvolvimento, partindo das suas próprias “experiências, 

saberes e competências únicas” (ME, 2016:9). 

 

3.2 A família como ecossistema da educação  
 

Hoje, estamos perante múltiplas alterações sociais, económicas e 

culturais que vem associar-se a uma profunda alteração dos valores, das 

práticas e dos conhecimentos no seio da família, com reflexos na prática 

educativa.  

A família como única instituição social presente em todas as 

civilizações e é uma unidade fundamental em todas as sociedades. A 

diversidade de conceções de família está relacionada com as culturas. 

Atualmente a conceção de família tem acompanhado as mudanças nas 

estruturas e dos valores da sociedade. Reimão citado por Orey da Cunha 

(1997:140) dá uma perspetiva histórica:  

no casamento e nas relações familiares, o modo como se 
produz a união conjugal e a sua estabilidade, o significado 
da relação sexual e os comportamentos procriativos, bem 
como a organização e a configuração doméstica refletidas 
em comportamentos tão conhecidos como o aumento do 
divórcio, a diminuição do número de filhos e o número de 
casais que vivem em uniões livres ou consensuais são 
apenas algumas das transformações que experimentou a 
evolução da família nos últimos anos. Apesar de se ter 
abusado da noção de crise, ao ponto de se ter tornado um 
conceito atípico/chave, é visível que assistimos a um 
processo de transformação e de adaptação da família a 
uma sociedade em mutação. 
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A família está centrada na organização dos vínculos de parentesco e na 

distribuição de papéis e veicula valores. A instituição familiar está sujeita às 

variações históricas da humanidade e à sua evolução social. Reimão citado por 

Orey da Cunha (1997:142-143) afirma que se “costume falar, hoje, da dissolução 

da família conjugal, pois a magnitude das transformações que se observam 

parece afetar ambas as dimensões, quer na sua forma, quer no seu conteúdo”.   

Um dos exemplos que é também elucidativo na modificação da família é 

o facto de estar sujeita à transição demográfica que tem sucedido nos diferentes 

momentos da história tais como a   

industrialização, urbanização, migrações massivas, no 
acesso à mulher à educação superior e à sua progressiva 
incorporação no mercado de trabalho, às alterações dos 
papéis entre o homem e a mulher, o uso alargado das 
práticas anticoncetivas, as sucessivas reformas 
legislativas, a perda de influência e de pressão por parte 
das instituições religiosas, o individualismo, o consumismo 
e o hedonismo, a afirmação dos valores materialistas 
específicos da cultura atual (…) e a secularização (ibidem). 

 

Estes exemplos, relacionados com a união, a estabilidade, a configuração 

doméstica e com o estatuto da mulher, visam comparar o ontem com o hoje, 

revelando que a família é uma estrutura com função social explícita. Nela os 

direitos do individuo podem ficar dependentes do grupo familiar.  

Reimão citado por Orey da Cunha (1997:142) elucida-nos acerca das 

principais diferenças que evidenciam este contexto de contraste entre duas 

realidades:  

Antes, a família tradicional tinha necessidade dos filhos, e 
geralmente de muitos, para assegurar a sua sobrevivência, 
a sua reprodução e o seu património. Hoje, a família atual 
necessita de menos filhos para realizar os seus projetos 
(…) verifica-se o aumento de divórcios, reveladora da 
fragilidade atual do vínculo matrimonial, aumentando o 
número de famílias monoparentais e de lares unipessoais 
de indivíduos entre os 30 e os 50 anos.  
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Nas sociedades ocidentais deparamo-nos com o resultado desta 

mudança através da presença de uma nova configuração social que a família 

acabou por adotar. 

  

Diversidade familiar Definição 

 
Família tradicional 

Família extensa com várias gerações 

e várias uniões matrimoniais. Este 

tipo é fundamentado pela autoridade, 

predefinição de papéis e pelo 

sacrifício da individualidade em 

relação às incumbências pré-

estabelecidas pela autoridade 

familiar;  

 
Família nuclear 

Família constituída pelo casal e pelos 

filhos na qual coexistem a instituição 

matrimonial, a relação sexual, a vida 

sob o mesmo teto e a relação de 

paternidade;  

Casais sem filhos - 

 
Famílias monoparentais 

Formadas por um homem ou por uma 

mulher com filhos; 

Uniões consensuais Coabitação ou união livre; 

 
Famílias recompostas 

Depois da dissolução da família 

anterior, com filhos ou não, o homem 

e a mulher integram-se em nova 

composição familiar; 

Lares unipessoais Viúvas ou viúvos sem filhos. 

Quadro  3 - Constituição Familiar Atual 

 

Perante esta diversidade podemos afirmar que assistimos a um 

contraste entre as relações interpessoais e as relações com a comunidade.  
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Na sociedade industrial a família adota um sentido conjugal apelando à 

segurança, estabilidade e permanência enquanto na sociedade pós-industrial 

o sentido da família direciona-se para a emergência, consequência do 

consumo e das suas versatilidades.  

Toffler (1971,1980) e Kellerhals (1977) citados por Orey da Cunha 

(1997:145) corroboram esta interpretação afirmando que “tanto para as 

coisas como para os lugares e para as pessoas, a sociedade contemporânea 

não escapou ao imediatismo instalado, tornando-se numa sociedade de 

temporário, do efémero e da adocracia” de tal forma que “o modo de vida 

íntima do casal modificou-se profundamente; os valores que caracterizam a 

instituição do matrimónio (paternidade, procriação) são objetos de conflitos” 

(ibidem).  

Torna-se necessário responder às necessidades da família, 

delineando estratégias e iniciativas que vão ao encontro dos seus critérios e 

valores, apelando à aceitação do outro como pessoa e não como objeto, 

assim como investir na gestão de conflitos sociais.  

Do ponto de vista de desenvolvimento do indivíduo, a família é uma 

comunidade elemento para apropriação da estabilidade emocional e 

psíquica. Apesar das perturbações provenientes dos diferentes momentos e 

épocas, a família é uma instituição capaz de se adaptar constituindo o 

primeiro espaço educativo e o quadro de referência primário da prática 

educativa.  

Reimão citado por Orey da Cunha (ibidem) esclarece-nos que a família 

é um 

espaço estruturado de diálogo inter geracional, onde se 
articula, a partir da convivência e da partilha de 
experiências humanas, a abertura dos filhos à sociedade. 
A família aparece, assim, como um lugar embrionário 
essencial onde se aprende a viver, a ser e a estar, onde se 
bebem e consciencializam os valores sociais de que as 
sociedades têm absoluta necessidade e sem os quais não 
podem subsistir. É na família que se aprende a respeitar os 
outros e a colaborar com eles.  
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 A família adota um enorme peso quer sobre a integração escolar, quer 

sobre o desenvolvimento dos seus filhos. Estas realidades da vida familiar 

são o ponto de partida para a adoção de comportamentos, atitudes, traços 

de personalidade e potencial intelectual dos progenitores que se irão refletir 

nestes dois domínios.  

De acordo com a estrutura relacional da família e respetivas tipologias, 

a função parental apresenta múltiplas singularidades, daí que o papel dos 

pais seja dinâmico e suscetível a constantes ajustamentos. Estes 

complementam o físico e o psicológico atendendo às necessidades das 

situações concretas que surgem. Reimão (ibidem) revela ainda que  

o meio familiar exerce uma das mais importantes 
influências no desenvolvimento das capacidades 
cognitivas e na estruturação das características dos filhos. 
A família contribui também para a maturação do adulto, do 
casal e da comunidade. 

 

Devemos por isso considerar a família como ecossistema de educação 

dado que esta, além de ter incidências resultantes da época tecnológica em 

que vivemos, afeta a realidade de vida dos membros da comunidade a que 

pertence. Delors (1996:61) reforça esta ideia afirmando que a escola deve 

ser o ponto de partida para o exercício democrático, de modo que leve as 

crianças a compreender, a partir de problemas concretos, 
quais são os seus direitos e deveres, e como o exercício 
da sua liberdade é limitado pelo exercício dos direitos e da 
liberdade dos outros. 

 

Comprovando esta perspetiva encontra-se Reimão citado por Orey da 

Cunha (1997:150-151) que afirma que  

o processo educativo, sendo antropologicamente centrado, 
é um processo interativo, constituindo uma tarefa 
permanente e progressiva, orientada para a conquista da 
liberdade da pessoa, que através da transmissão de um 
sistema de referências aberto , lhe permita atribuir sentido 
à realidade e à experiência e lhe dê a possibilidade de 
viver, de sentir , de pensar, de comunicar e de optar de uma 
forma responsável; a educação atua, na verdade, como um 
agente destinado à realização de um crescimento geral do 
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saber, à implementação de processos de melhoria do 
saber/fazer, à condução da maturação do saber/ser e do 
saber/estar, bem como à obtenção, por parte dos 
indivíduos, de um equipamento que lhes permita assumir-
se como responsáveis pela sua existência e pelo seu 
próprio desenvolvimento. 

 

Face a ambas as perspetivas podemos considerar que a educação deve 

favorecer e estimular a liberdade de consciência, proporcionando um 

desenvolvimento do individuo para a sociedade, do pessoal para o universal. 

Este esforço maximalizado centrado na pessoa potencializa a atualização das 

potencialidades internas do indivíduo.   

Pourtois (1984) citado por Reimão (1997:151) esclarece que a pessoa 

emancipada deve integrar um conjunto de características tais como a 

adaptabilidade, a autonomia, a interrogação, a implicação e a habilidade. Desta 

forma, o ato pedagógico é um processo de múltiplas trocas, partilhado por 

diferentes intervenientes que visa formar o indivíduo e a estruturá-lo como um 

todo.  

Assim, a pedagogia, enquanto teoria, visa a formação da personalidade, 

na qual a “imagem condutora da personalidade individual se alicerça no sistema 

de valores de cada cultura “(ibidem). 

3.3 A relação família / jardim-de-infância 
 

Do ponto de vista histórico, no percurso da era industrial, o 

desenvolvimento da instrução escolar colocou um limite aos direitos dos pais, 

retirando-lhes uma das suas funções essenciais: ensinar aos filhos os saberes 

indispensáveis à produção dos bens. Mais tarde, durante o século XIX e primeira 

metade do século XX, a escola e a família funcionavam em linhas paralelas, 

definidas cada uma delas segundo a sua perspetiva prioritária: na escola 

recebia-se a instrução e a cultura geral, enquanto na família se garantiam as 

necessidades físicas.  

Hoje, as relações evoluíram muito. A escola e a família confluem na 

necessidade de ensinar aos filhos a viver e a trabalhar numa sociedade mais 

complexa e mais exigente. A questão essencial que se coloca parte do 



46 
 

pressuposto de como conjugar os efeitos das atividades da família e como é que 

a escola se pode tornar um espaço proveitoso e propiciador de experiências quer 

para as crianças, quer para a sociedade.  

De facto, hoje o papel da escola é diversificado, abrangendo uma 

multiplicidade de informações, atividades, culturas e tecnologias. Daí que 

assistamos cada vez mais a mudanças de perspetivas que concedem um relevo 

especial à função educativa que a família pode exercer enquanto tal e em relação 

à escola.  

O envolvimento das famílias é fundamental na educação pré-escolar 

derivado do facto de os pais serem os primeiros cuidadores dos seus filhos e de 

o lar constituir a primeira escola de aprendizagens múltiplas fundamentais. Deste 

modo é importante que as crianças se sintam integradas num clima de apoio, 

quer por parte do educador, quer por parte da família. É este clima de apoio que 

lhes proporcionará um desenvolvimento, assim como uma aprendizagem mais 

ativa e significativa. Para a criança é importante que se sinta segura, protegida, 

pois só por essa via consegue desenvolver a confiança nos outros e a sua 

própria autonomia.  

Numa sala de pré-escolar é importante a existência deste clima de apoio 

pelo facto de os adultos e as crianças poderem partilhar o controlo do processo 

de ensino-aprendizagem. O mesmo sucede no seio familiar, onde as crianças 

estabelecem os primeiros contactos com o meio envolvente. Quer os pais, quer 

o educador, em conjunto, podem proporcionar um conjunto de atividades 

diversas que vão ao encontro dos seus gostos e preferências, culturas e valores.  

Lightfoot (1978:170) citado por Davies, Marques e Silva (1997:33) realça 

esta necessidade de articulação com a família, pelo facto de que se existir o 

reconhecimento de que a família tem o primeiro papel na educação, então a 

escola terá de incorporar no seu currículo os valores e as culturas das famílias e 

das comunidades, para que exista esta cooperação e colaboração entre os dois 

meios. Também nas Orientações Curriculares para a Educação pré-Escolar é 

referido que é importante “incentivar a participação das famílias no processo 

educativo e estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade” 

(ME,1997:22).  
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Davies (1997:18-19) recorda-nos que quer a escola quer a comunidade 

partilham um papel face à responsabilidade no âmbito do desenvolvimento 

cognitivo, social, físico e emocional das crianças. Este trabalho conjunto permite 

que sejam exploradas as diferentes relações da criança com o meio em que está 

inserida. Igualmente, Comer (1988:219) citado por Davies (1997:25) afirma que 

quando “os pais têm uma relação positiva com os professores, eles podem 

ajudar os filhos a terem um comportamento correto na escola”.  

Daí que aqui surja o papel da escola como complemento educativo da 

família, devendo ajudar de forma prioritária, os pais no cumprimento das funções 

que lhes competem por direito e por dever. De entre todas as estruturas 

educativas, a escola ocupa um lugar que visa desenvolver um conjunto de 

competências tendo em conta a história da sociedade, promovendo o sentido 

dos valores e preparando a sua vida profissional.  

Assim a escola, enquanto instituição de ensino, constitui um núcleo que 

exige participação e responsabilidade, como se pode ler em Reimão citado por 

Orey da Cunha (1997:155): “devem tomar parte em corresponsabilidade os pais 

e os professores, os promotores da vida cultural e cívica, a sociedade civil e toda 

a comunidade humana”.  
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4. Desafios emergentes da Educação para a Cidadania 
 

4.1 A Educação para a Cidadania 
 

Vivemos hoje numa sociedade formada por desafios com reflexos em 

diferentes domínios que nos pedem soluções emergentes. Esta situação torna-

se cada vez mais patente, exigindo de todos participação e intervenção 

adequadas, eficazes e consistentes. Tomando como ponto de partida a escola e 

a cidadania como elo de ligação entre aquela e a comunidade, torna-se 

fundamental, se não mesmo imperativo, proceder-se à construção de uma 

Escola de perfil democrático, ou seja, 

uma escola que seja capaz de garantir que todos os seus 
alunos, independentemente das suas singularidades e 
condições de vida, possam apropriar-se do património de 
informações, instrumentos e procedimentos culturalmente 
validados, de forma a terem oportunidade de desenvolver 
competências e atitudes que lhes permitam afirmar-se 
como pessoas mais capazes num mundo sujeito a 
exigências tão inéditas (Trindade e Cosme, 2019:8). 

 

A educação para a cidadania constitui uma garantia da democracia e só 

pode realizar-se em contextos experienciais democráticos, ou seja, que estejam 

em contacto com as instituições de socialização, de formação e de expressão 

relativos à vida pública. No entanto, é responsabilidade dos sistemas educativos 

disporem de condições organizativas, pedagógicas e curriculares que permitam 

desenvolverem nos alunos os saberes e as práticas inerentes à cidadania ativa.  

Com base nos Decretos-Lei n.º 54/2018 e 55/2018 e nas iniciativas que 

lhes sucederam, tais como a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

(2017), foi introduzida a componente de Cidadania e Desenvolvimento no 

currículo do Sistema Educativo Português. De acordo com o art.º 15.º no seu 

ponto 3 e na alínea a), podemos definir Cidadania e Desenvolvimento como uma 

“área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com uma abordagem de 

natureza interdisciplinar”.   
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Cidadania e Desenvolvimento torna-se uma componente curricular que 

assume diferentes formatos nos níveis de ensino (desde a educação pré-escolar 

até ao final da escolaridade obrigatória), respeitando os princípios, valores e 

áreas de competências presentes nos documentos orientadores. É neste quadro 

que Milagre, Gonçalves, Neves e Santos (2018: 3) afirmam que  

a inclusão desta área no currículo justifica-se pelo 
reconhecimento de que compete à escola proporcionar às 
crianças e jovens os processos educativos que promovam 
a participação plural e responsável de todas e todos na 
construção de si como cidadãs/ãos e de sociedades mais 
justas e inclusivas, no quadro da democracia, da 
diversidade e da defesa dos direitos humanos. 

 

Igualmente o Referencial Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania5 (2017:1) prioriza a escola “como ambiente propício à aprendizagem 

e ao desenvolvimento de competências” fazendo com que gradualmente se 

adquiram “múltiplas literacias que precisam de mobilizar, exigindo uma 

reconfiguração, a fim de responder às exigências destes tempos de 

imprevisibilidade e de mudanças aceleradas” (ibidem). 

 É pela consciência desta responsabilidade que se justifica a preocupação 

e o esforço quer dos Estados democráticos, quer das organizações com a 

educação para a cidadania. Na última década, várias organizações 

internacionais têm vindo a apresentar propostas que permitem desenvolver este 

conceito, enumerando os valores que as sustentam e sugerindo estratégias.  

São exemplos de tais propostas, a nível europeu, a Declaração de Paris 

(2015), a Carta sobre Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos 

Humanos (2010), a nível da Organização das Nações Unidas a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) e os “Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável” (2016-2030) e o relatório Delors da Unesco “A Educação, um 

Tesouro a descobrir” (1996) que convergem na convicção de que o exercício da 

cidadania é sustentado por um conjunto de valores e de atitudes, universalmente 

 
5 A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) constitui um referencial nacional, integrando 
um conjunto de direitos e deveres que devem estar na formação cidadã. Esta estratégia alicerça-se numa 
proposta elaborada e apresentada ao Governo, em janeiro de 2017.  
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aceitáveis por todos os indivíduos.  Destacam-se o sentido crítico, a entreajuda, 

a resolução de problemas, a cooperação, a colaboração e a participação. 

A nível nacional, Portugal também tem assumido um conjunto de 

compromissos, associados a documentos-chave que visam proporcionar um 

enquadramento relevante face às diferentes perspetivas acerca da Educação 

para a Cidadania e do Desenvolvimento Sustentável. São exemplos destes a 

Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (2010-2015) e a 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (2017).   

Desta forma, as componentes da educação para a cidadania estão 

abrangidas por um conjunto de aprendizagens e competências fundamentais, 

referidas no Relatório Delors como os quatro pilares da educação: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos. Segundo 

Paixão (2000:12) estes pilares formam um quadro afetivo e cognitivo da 

aprendizagem, na medida em que lhes está subjacente a  

formação pessoal para a autonomia moral e a 
responsabilidade, o conhecimento e o juízo critico, a 
empatia e a comunicação, bem como a formação social 
para a escolha e a decisão, a cooperação, a intervenção e 
o compromisso. 

Corroborando esta perspetiva, Delors (1996:54) relembra-nos que a 

educação para a cidadania  

constitui um conjunto complexo que abarca, ao mesmo 
tempo, a adesão a valores, a aquisição de conhecimentos 
e a aprendizagem das práticas na vida pública. Não pode, 
pois, ser considerada como neutra do ponto de vista 
ideológico; questiona, necessariamente a consciência do 
aluno. 

Se a educação para a cidadania incorpora um conjunto de questões 

relacionadas com a sustentabilidade, interculturalidade, a igualdade, a 

participação na vida democrática, a inovação, a criatividade deve- se ao facto de 

existirem atualmente diferentes problemáticas do meio envolvente como são 

exemplos as alterações climáticas, as crises humanitárias, a dificuldade de 

acesso aos direitos fundamentais, entre outros, em que as soluções passam 

essencialmente pelo trabalho em grupo no combate aos desafios colocados à 

humanidade. 
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 A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (2017:1), em 

termos sociais e ambientais, refere que a formação dos cidadãos depende da 

aquisição de um grupo de competências e de valores “não apenas para 

compreender o mundo que os rodeia, mas também para procurar soluções que 

contribuam para nos colocar na rota um desenvolvimento sustentável e 

inclusivo”.  

Igualmente o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória6, 

complementa este referencial através do desenvolvimento curricular, procurando 

responder aos desafios sociais e económicos do mundo atual e perspetivando a 

apropriação de um grupo de conhecimentos, competências e ferramentas 

essenciais para a formação do(a) cidadão(ã).  

Por esta razão, a educação para a cidadania assume-se como sendo 

transversal, ou seja, todas as áreas e temáticas são propícias ao 

desenvolvimento dos seus alunos/cidadãos possibilitando a 

interdisciplinaridade. Georges Leroux (1987) citado por Paixão (2000:19) afirma 

que 

educar para a cidadania é descobrir os laços que nos ligam 
a cada uma destas comunidades e que, entre si, as 
complementam. E esses laços, essas pertenças, 
identificam-se com o reconhecimento de uma lei, o ideal da 
liberdade, o direito à diferença, a necessidade de 
racionalizar as opções, os fundamentos de aprovação e da 
condenação. Cada momento da experiência que nos 
confronta com qualquer destes constituintes é um 
momento que moraliza a experiência; e cada momento 
ético é um momento que cria a comunidade.  

 

Segundo este ponto de vista podemos assumir que o objetivo primordial 

da Educação para a Cidadania é o de  

Colocar obrigatoriamente o pensamento crítico no centro 
das sociedades modernas, reclamando às instituições 
educativas que preparem cidadãos ativos, enquanto 
pensadores capazes de se posicionarem no mundo atual 
através da procura de alternativas sustentáveis para os 
problemas complexos e imediatos com os quais nos 

 
6 O documento foi recentemente aprovado (Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho) e constitui 
um referencial nesta temática.  
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deparamos diariamente (Lopes, silva, Dominguez & 
Nascimento, 2019:5) 

 

para que suscite experiências com base na participação responsável dos 

diferentes domínios, organizadas em três grupos com implicações diferentes: 

 

1.º Grupo 2.º Grupo 3.º Grupo 

• Direitos Humanos: 

• Igualdade de Género; 

• Interculturalidade; 

• Desenvolvimento 

Sustentável; 

• Educação Ambiental: 

Ambiente e 

Cidadania; 

• Saúde. 

• Sexualidade; 

• Media; 

• Instituições e 

Participação 

Democrática; 

• Literacia Financeira 

e Educação para o 

Consumo; 

• Segurança 

Rodoviária;  

• Risco. 

• Bem-estar animal; 

• Empreendedorism

o; 

• Mundo do trabalho; 

• Segurança, Defesa 

e Paz; 

• Voluntariado.  

 

Obrigatório para todos os 

níveis e ciclos de 

escolaridade (tratando-se 

de áreas transversais).  

Obrigatório para pelo 

menos para dois ciclos 

do ensino básico. 

Aplicação opcional em 

qualquer ano de 

escolaridade.  

Quadro 4 - Domínios da Educação para a Cidadania 

 

Cada um destes domínios encontra-se incorporado nos documentos 

orientadores7 dos dois níveis de ensino (Educação Pré-Escolar e Ensino Básico). 

Estes documentos constituem referenciais de apoio ao trabalho a desenvolver 

pelas instituições de ensino, que educador e professor utilizam e adaptam em 

 
7 Os referencias são Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e Perfil dos Alunos à saída da 
escolaridade obrigatória em conjunto com as Aprendizagens Essenciais para o Ensino Básico.  
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função do contexto presente, tendo sempre em conta que são ferramentas de 

promoção da autonomia e da flexibilidade curricular.  

Segundo o artigo 15.º do Decreto – Lei n.º 55/2018 de 6 de julho no seu 

ponto n.º 2, em face do que é definido na Estratégia Nacional da Educação para 

a Cidadania “cabe a cada escola aprovar a sua estratégia de educação para a 

cidadania, definindo: 

a) Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em cada 

ciclo e ano de escolaridade; 

b) O modo de organização do trabalho; 

c) Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na 

comunidade as aprendizagens a desenvolver; 

d) As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade numa 

perspetiva de trabalho em rede, com vista à concretização dos 

projetos; 

e) A avaliação faz aprendizagens dos alunos; 

f) A avaliação da estratégia de educação para a cidadania da escola”.  

Desta forma, a abordagem de cada um destes domínios deverá ter 

sempre em conta o desenvolvimento dos princípios, valores e áreas de 

competências prescritas, quer nas Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar, quer no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

subjacentes no Plano Educativo.  

 

Figura 1 - Esquema concetual do Perfil dos Alunos à  
Saída da Escolaridade Obrigatória 
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4.2 A Educação nas declarações sobre direitos humanos 
 

Ao longo da História existiram momentos marcantes que enriqueceram as 

relações entre o individuo e sociedade. De Landsheere (1994:228) destaca que 

“a evolução da noção dos Direitos do Homem mostra que tal como a natureza e 

as sociedades humanas, os direitos estão em permanente transformação”.  

Clausse (1990:19) citado por De Landsheere (ibidem) recorda-nos que os 

primeiros direitos reclamados foram por e para grupos específicos, tal como 

sucedeu na Idade Média.  

Graças à evolução económica, social e moral, esses 
grupos foram progressivamente flexibilizados, fendidos, 
abertos e mesmo desmembrados. O individuo foi-se, 
assim, lentamente libertando. Numa palavra, para lá da sua 
pertença a um grupo e, muitas vezes contra ele, o individuo 
liberta-se e afirma-se como tal. 

 

Neste contexto, as grandes Declarações servem de referências históricas 

que assinalam etapas consolidadas tais como são exemplos, a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, lançada na Revolução Francesa, a Declaração 

da Independência Americana e a democracia parlamentar avançada inglesa 

patente desde o século XIX. 

De facto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada 

em 1789, constitui o ponto de partida para o conjunto de direitos políticos e 

sociais que cada indivíduo usufrui. Uma outra declaração, elaborada em 1946 

sob orientação da Comissão dos Direitos do Homem sediada na Organização 

das Nações Unidas (ONU) – Declaração Universal dos Direitos Humanos e do 

Cidadão – estabelecia trinta artigos sobre direitos civis, políticos, económicos, 

sociais e culturais.  

No ano de 1953, os Estados Membros do Conselho da Europa, com 

exceção da Finlândia, adotaram a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 

submetendo os Estados a comprometerem-se e a submeter-se às decisões do 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. De registar que no ano de 1990 veio 

a ser consolidada a Declaração dos Direitos da Criança, como solução aos 

problemas que se faziam sentir cada vez mais a nível mundial, nomeadamente 
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em relação à exploração, aos abusos e à negligência a que as crianças estavam 

(ainda estão) sujeitas. 

A 20 de novembro de 1989, a Organização das Nações Unidas adotou a 

Convenção dos Direitos da Criança, documento que atualizava a Declaração e 

que é constituído por um conjunto de direitos fundamentais: direitos civis, 

políticos, económicos, sociais e culturais. Esta declaração representa um vínculo 

jurídico para os Estados que aderem, ou seja, cria obrigações jurídicas se devem 

adaptar em função das normas de direito interno da Convenção.  

A título exemplificativo, devemos sublinhar o facto de esta assentar em 

quatro pilares: a não discriminação, o interesse superior da criança, a 

sobrevivência e o desenvolvimento, e a opinião da criança. Com cinquenta e 

quatro artigos, fixa-se que a criança aufere do direito à sobrevivência, de direitos 

relativos ao desenvolvimento, à proteção e à participação.  

Segundo a Convenção, a criança passa a ser reconhecida como sujeito e 

agente do processo educativo, perfazendo com que tenha o direito a ser 

consultada e ouvida, eu tenha acesso à informação, à educação, à liberdade de 

expressão e opinião, de tomar decisões para seu próprio benefício, entre outros. 

O mesmo é corroborado nas OCEPES (ME,2016:9), sendo que 

garantir à criança o exercício destes direitos tem como 
consequência considerá-la o principal agente da sua 
aprendizagem, dando-lhe oportunidade de ser escutada e 
de participar nas decisões relativas ao processo educativo, 
demonstrando confiança na sua capacidade para orientar 
a sua aprendizagem e contribuir para a aprendizagem dos 
outros.  

 

O acesso à educação, estipulado na Convenção dos Direitos da Criança 

(2019, art.º 28.º e 29.º) estipula que este direito reservado a todas as crianças 

tem como base a igualdade de oportunidades e a diversidade, ao que o ambiente 

do jardim de infância constitui um meio privilegiado para a realização e 

enriquecimento destas experiências e oportunidades fundamentais à 

aprendizagem.  
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4.3 A Educação Ambiental  
 

A expressão educação ao ambiente ou, em alternativa, a educação 

ambiental, data do início dos anos 70, produto da acelerada consciencialização 

dos perigos que ameaçam a humanidade e o seu património natural, colocando 

até a existência do ser humano em risco. As causas desta ameaça são múltiplas: 

começando pelo esgotamento dos recursos naturais e incluindo a poluição, a má 

gestão da água potável, a demografia exponencial, a destruição da camada de 

ozono e das florestas, a desvalorização do património pela poluição e 

vandalismo, etc. 

Do ponto de vista histórico devemos ter em atenção os antecedentes da 

Política Pública de Ambiente em Portugal, nomeadamente a aceitação da 

Educação Ambiental enquanto via de aprendizagem, exercício permanente e de 

proposta de competência cívica.  Surgindo a partir dos trabalhos preparatórios 

da participação nacional na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo no mês de junho de 1972, a Declaração da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, refere de forma 

breve a importância da integração do tema da educação ambiental no currículo:  

É indispensável um esforço para a educação em questões 
ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos 
adultos e que preste a devida atenção ao setor da 
população menos privilegiado, para fundamentar as bases 
de uma opinião pública bem informada, e de uma conduta 
dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada 
no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e 
melhoramento do meio ambiente em toda sua dimensão 
humana. (Princípio 19) 

No ano seguinte, sob a égide da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUA), a Conferência de Belgrado sistematizava este 

conceito de Educação Ambiental como um  

processo permanente e participativo de explicitação de 
valores, instrução sobre problemas específicos 
relacionados com a gestão do Ambiente, formação de 
conceitos e aquisição de competências que motivem o 
comportamento da sua preservação e melhoria, apontando 
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para a formação da população mundial. (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 100/2017 de 8 de junho) 

 
Posteriormente, à luz da Constituição da República Portuguesa, é 

consagrado o Direito ao ambiente e qualidade de vida, promovendo-se a 

educação ambiental e o respeito como valores fundamentais ao exercício dos 

seus cidadãos. Em outubro de 1977, foi realizada a Conferência 

Intergovernamental de Educação Ambiental onde foram definidos os objetivos e 

as dimensões da Educação Ambiental, assim como as estratégias pertinentes 

nos planos nacional e internacional.  

Nos anos de 1986 e 1987 emergem as leis de bases do Sistema educativo 

e do ambiente, reconhecendo o papel da Educação Ambiental como um dos 

grandes objetivos na formação dos alunos, devendo abranger todos os níveis de 

ensino, apostando na promoção de projetos e no incentivo à participação ativa 

de diferentes intervenientes.  

Na declaração à XXV Conferência Geral (1989), o diretor geral da Unesco 

enfatizou o ambiente como problemática central, aludindo que o mundo só 

poderia estar em equilíbrio se este se reconciliasse com a natureza. Numa visão 

alargada, solicitava-se para que 

a paz englobe hoje as relações sociais e temporais entre o 
homem e o seu ambiente bem como as relações entre 
gerações. Trata-se de responder plenamente às 
necessidades do presente evitando hipotecar o mundo 
legado às futuras gerações (…) esta outra 
responsabilidade, a humanidade já não poderia sofismá-la 
durante muito tempo. Os Estados deveriam esforçar-se por 
conciliar crescimento económico e social com a 
preservação, a longo prazo, dos recursos naturais de que 
depende o seu desenvolvimento. A batalha pelo ambiente 
só será ganha se for fundamentada numa nova ética das 
relações do homem com a natureza, feita de direitos, de 
deveres e de solidariedade. É tempo de dotar a 
coletividade internacional de uma moral à medida dos seus 
poderes. Os fatores ecológicos já não podem ser tratados 
independentemente dos fatores económicos. 

 
Segundo esta declaração, a educação ambiental assume um carácter 

educativo, de tal forma que se torna um dos focos das grandes organizações 

internacionais que começam a delinear planos de promoção e sensibilização em 
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relação a projetos e a movimentos ecologistas, tais como: o programa da Unicef 

“As crianças e o ambiente”; ações da Agência Internacional de Energia Atómica; 

os projetos do Centro de Pesquisa e Inovação no Ensino (CERI) da OCDE que 

incentivam ações em prol do ambiente no ensino; e as iniciativas da Comissão 

das Comunidades Europeias, na criação de rede de escolas com objetivos 

comuns.  

Consequentemente, no quadro das linhas orientadoras do documento 

intitulado Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável 2005-2014 (2002) e da Estratégia para a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável da CEE/ONU (2005), assiste-se a uma evolução 

nos sistemas educativos do ensino pré-escolar, básico e secundário, na medida 

em que é dada autonomia para a criação de projetos de cooperação capazes de 

definir linhas de atuação em resposta às necessidades da população escolar.   

Em conformidade a esta, a atual Lei de Bases da Política do Ambiente 

(Lei n.º 19/2014, de 14 de abril) reforça a educação ambiental como um dos 

objetivos desta área governativa, 

apostando na educação para o desenvolvimento 
sustentável e dotando os cidadãos de competências 
ambientais num processo contínuo que promove a 
cidadania participativa e apela à responsabilização, 
também através do voluntariado e do mecenato ambiental, 
tendo em vista a proteção e a melhoria do Ambiente em 
toda a sua dimensão humana. 

 

No contexto de Educação para a Cidadania, a Direção Geral de Educação 

articulada com a Agência Portuguesa do Ambiente, elaborou o “Referencial de 

Educação Ambiental para a Sustentabilidade”, como documento que melhor 

enquadra esta dinâmica na educação pré-escolar até ao ensino secundário.  

Partindo da mesma intencionalidade, no âmbito da sustentabilidade e da 

construção da literacia ambiental, dos quais são exemplo o Acordo de Paris e a 

Agenda 2030, surge a Estratégia Nacional para a Educação Ambiental (2017-

2020), como garante dos compromissos de Portugal com os países estrangeiros.  

É no cerne desta estratégia política europeia que o ambiente se torna uma 

preocupação urgente e aberta a soluções, tal como o afirma a Agência 
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Portuguesa do Ambiente (2017:7) “a verdade é que existe ainda um enorme 

défice de sensibilização e literacia, no que diz respeito, por exemplo, à 

importância do ordenamento do território”. Partindo desta situação concreta é a 

Estratégia Nacional para a Educação Ambiental que vai procurar a promoção de 

novos comportamentos, fazendo com que cada um de nós faça parte de uma 

sociedade “consciente, inovadora, inclusiva e empreendedora, que estimule o 

debate público sobre os valores associados ao desenvolvimento sustentável” 

(2017:8). Cumpre às instituições educativas a promoção de atividades dirigidas 

e que devem estar em  

articulação com os docentes, que se constituem como 
veículo privilegiado das estratégias nacionais e 
internacionais no domínio ambiental e como forma de 
promoção de uma cidadania ativa e de proximidade no 
contexto das comunidades. (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 100/2017, ponto 2) 

Desta forma, torna-se importante orientar as ações da Estratégia Nacional 

para a Educação Ambiental, de acordo com os eixos temáticos (ver quadro 5), 

consciencializando os cidadãos na promoção de valores, na mudança de 

atitudes e de comportamentos face ao ambiente. Visa-se, em comum, preparar 

as crianças/jovens para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica, 

informada e atenta às problemáticas ambientais atuais. Desta forma poderão 

utilizar o conhecimento para interpretar e avaliar a realidade que os rodeia, 

formulando e debatendo argumentos e a fundamentação das posições e 

favorecendo o desenvolvimento da participação ativa. 
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Eixos Temáticos 

 
Descarbonizar a Sociedade 

• Clima; 

• Eficiência Energética; 

• Mobilidade Sustentável; 

 
 
 

Tornar a Economia Circular 

• Desmaterialização, economia 

colaborativa e consumo 

sustentável; 

• Conceção de produtos e uso 

eficiente de recursos; 

• Valorização de resíduos; 

 
 
 

Valorizar o Território 

• Ordenamento do território; 

• Mar e Litoral; 

• Água; 

• Valores Naturais; 

• Paisagem; 

• Ar e ruído.  

Quadro 4 - Eixos Temáticos da Estratégia Nacional para a Educação Ambiental 
2020 
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4.4 Sociedade da Informação: Educação nos ‘media’ 
 

A globalização e o desenvolvimento acelerado das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) produziram profundas transformações na 

sociedade e consequentemente alterações nos códigos de ética e de conduta. 

Alves e Moreira (2004:8) revelam que esta massificação das tecnologias de 

informação e de comunicação permitiu facilitar ao acesso à informação, 

aumentar a circulação e interação de pessoas e bens, contribuindo assim para 

o processo de globalização. Da mesma forma Grinspun, et al (2002:654) define 

que este processo deriva  

de transnacionalização onde ocorrem alterações nos 
padrões de comportamentos, valores e atitudes delineando 
uma nova forma de conduta. Estas modificações são 
muitas vezes drásticas envolvendo diversos tipos de 
pessoas, as quais incidem fortemente sobre os diferentes 
tipos de relações, sejam sociais, culturais, económicas ou 
políticas.  

 

Produto deste contexto emerge o conceito de Sociedade de Informação 

através do Livro Verde (1977:7) que qualifica esta sociedade como co-utilizadora 

das TIC e da informação em formato digital.   

De facto, as inovações tecnológicas foram sendo incutidas como forma de 

facilitar a vida dos indivíduos, tornando-se gradualmente um hábito e uma 

obrigação para atender a todas as dimensões da vida humana e materializando-

se em dispositivos móveis (telemóveis, tablets, etc.) para a totalidade das 

atividades humanas. 

Sendo a tecnologia capaz de inovar as mais diversas ferramentas que o 

ser humano utiliza no quotidiano, os novos suportes tecnológicos propiciam a 

facilidade no acesso à informação e a criação de uma rede de comunicação 

(internet) que permite a troca e a partilha de dados entre indivíduos.  

Segundo Patrocínio (2004:5) referimo-nos às TIC como  

as atuais infotecnologias e as tecnologias 
infocomunicacionais baseadas nos equipamentos 
informáticos (o computador e os seus periféricos – 
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hardware) e nos programas/suportes lógicos (software) 
permitem operar com computadores em diferentes 
domínios e, principalmente, as redes digitais de informação 
e de comunicação, sobretudo a internet. 

 
 

Daí que perante este contexto, o desenvolvimento das tecnologias da 

informação e comunicação tenha vindo a complexificar-se requerendo uma 

atualização constante, através da aquisição de novos dispositivos e da aquisição 

de novas competências e habilidades.  O facto de a tecnologia incorporar a 

sociedade faz com que esta adote uma multiplicidade de funções e de 

dimensões que solicitam de forma direta a assimilação e incorporação de 

conceções básicas assentes na cidadania digital. 

Esta transformação social também ocorre na escola que assim passa do 

perfil tradicional para um perfil aberto ao digital, influenciada pelo uso gradual da 

tecnologia. Tjeerd (1997) corrobora esta perspetiva, mostrando este contraste 

de que  

tradicionalmente, a escola era um lugar em que os 
indivíduos se preparavam para a sociedade industrial, cujo 
centro de interesse consistia em “fazer coisas”, a produção 
industrial. O sistema educativo atual encontra-se ante a 
difícil empresa de preparar os indivíduos para a sociedade 
da informação, em que um dos mais importantes objetivos 
é tratar a informação. 

Em Portugal, desde 2007, através do Plano Tecnológico da Educação, 

têm sido implementadas várias políticas públicas que visavam a modernização 

e o desenvolvimento do ensino. Pereira, Melro (2012) e Pereira (2013) citados 

por Sebastião (2014:115) afirmam que  

O apetrechamento das escolas e o lançamento de políticas 
públicas revela-se insuficiente, urgindo compreender se, 
para além do uso, estão a ser ensinadas competências 
necessárias às boas práticas do uso digital e se as pessoas 
estão a utilizar a tecnologia de forma benéfica para si e 
para a sociedade.  

 
Com efeito, as pessoas só poderão ser consideradas cidadãs/ãos digitais 

se utilizarem de forma frequente a tecnologia face a uma variedade de fins tais 

como a socialização, o entretenimento, o trabalho, a educação e a política. 

Segundo este, devemos considerar os consumidores de conteúdos digitais como 
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pessoas que têm e que utilizam as ferramentas digitais para participar nos 

diferentes momentos do quotidiano. Consequentemente a cidadania digital 

envolve o direito de acesso democrático às ferramentas tecnológicas utilizando-

as nas mais diversas possibilidades, tendo em conta que deve sempre respeitar 

as normas adequadas para o uso correto, justo e honesto das tecnologias da 

informação.  

O Centro de Cidadania Digital de Portugal afirma ainda que “a cidadania 

digital é, acima de tudo, agir como um cidadão também em ambiente virtual 

respeitando as normas de conduta, direitos e deveres que são estabelecidos 

pela nossa constituição”. Perante esta definição, Sebastião (2014: 116) 

acrescenta que só pode existir a cidadania digital se existir uma democracia 

eletrónica e um acesso à utilização das tecnologias de informação e de 

comunicação de forma igualitária e inclusiva.  

Ribble (2010) citado por Sebastião (ibidem) especifica as oito dimensões 

fundamentais para a compreensão da cidadania digital, tais como o acesso 

digital, o comércio digital, a comunicação digita, a etiqueta digital, a alfabetização 

digital, a lei digital, o direito e a responsabilidade digital, a saúde e o bem-estar 

digital e a segurança digital.  

A utilização das TIC, ainda que limitada, deve desenvolver-se para além 

do entretenimento e do consumo passivo da informação, fazendo com que o 

sujeito procure adquirir estas competências para que tenha facilidade na criação 

e partilha de conteúdos. Desta forma irá colocar-se em ênfase, um dos grandes 

desafios que as tecnologias (internet) nos põe face à interpretação da literacia 

digital, ou como afirma Patrocínio (2008) citado por Souza (2018:62) é o ensino 

que tem de tomar este ponto de partida, começando por  

preparar as crianças, jovens e adultos para aprender a 
avaliar a informação na sua globalidade. O problema de as 
informações poderem ser falsas exige uma permanente 
procura da verdade e isso implica que o utilizador leia, 
observe, leia novamente em outro recurso, compare, fale, 
pergunte, leia mais, na procura da informação verídica. É 
preciso desenvolver uma sensibilidade pessoal à qualidade 
da informação, isto é, se aquilo que esperamos encontrar 
é convergente com outras informações sobre o mesmo 
assunto, se não parece correto, se não gera perplexidade. 
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4.5 Educação digital: primeiro grau ao exercício da cidadania digital 
 

Sendo a educação parte integrante da sociedade de conhecimento, 

emerge nas potencialidades das tecnologias de informação e comunicação por 

uma multiplicidade de funções que vão desde ao manuseio de ferramentas, 

programas e aplicações até ao proporcionar o conhecimento por meio das 

plataformas digitais. A educação digital encontra-se diretamente relacionada à 

educação corrente na medida em que desempenha um papel determinante na 

formação do individuo digital. Souza (2018:65) afirma ainda que  

é função da escola digital, formar um cidadão digital capaz 
de agir com ética e respeito aos seus semelhantes, que 
possa vencer a sedução da intolerância que é disseminada 
no mundo virtual, que possa navegar consciente de que é 
a mesma pessoa tanto no mundo digital quanto ao mundo 
físico. A educação digital é responsável ainda, pela 
transformação do ser humano físico/digital, no sentido de 
lhe fornecer condições de não se permitir ser controlado 
pela sociedade digital, de ter capacidade de refletir e formar 
a sua própria opinião sobre as informações e conteúdo que 
acessa diariamente. 

 

Como tal, em 1977 foi proposto pela AECT (Associação Educativa e 

Comunicativa da Tecnologia) e modificada mais tarde por Thompson, Simonson 

e Hargrave (1992) citado por Silva, Blanco, Gomes e Oliveira (1998:30), uma 

conceção de que a tecnologia educativa constitui um campo 

integrador (pela valorização das interações provenientes 
de diversas correntes científicas), vivo (em virtude das 
sucessivas transformações que tem sofrido em função das 
mudanças produzidas no contexto educativo e nas 
modificações das ciências que a fundamentam) e 
polissémico (pelos diversos significados que tem tido ao 
longo da sua história) 

Posteriormente, na declaração de Grunwald (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco,1982) a educação para 

os media foi declarada como fundamental para a vida de todos os seus 

cidadãos/ãs, tendo em conta que as utilizações das tecnologias devem ter em 

conta determinadas medidas de utilização, ou tal como refere Sebastião 
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(2014:111), “o exercício inclusivo e abrangente da cidadania requer o uso 

esclarecido e crítico dos media”.  

De fato importa esclarecer que estamos perante um dualismo de ideias: o 

dualismo do “primeiro aprendes e depois aplicas e produzes” e o autodidatismo, 

em que existe uma aprendizagem por grupos de trabalho/comunidades através 

da internet. Ora, um dos problemas que esta segunda opção nos apresenta, 

centra-se no desenvolvimento das competências e dos conhecimentos 

necessários para interpretar, organizar e utilizar a informação dada nas páginas 

da Internet/fontes de informação digitais.  

Como resposta a esta questão surgem as TIC (Tecnologias de Informação 

e Comunicação) que visam contribuir para o desenvolvimento de capacidades 

nos diferentes domínios e fomentar competências transversais ao currículo. A 

título exemplificativo, Delors no relatório de Educação, um tesouro a descobrir 

(1998:59), chama-nos a atenção para as TIC na medida em que  

os sistemas educativos devam dar resposta aos desafios 
colocados, na perspetiva dum enriquecimento contínuo de 
saberes e do exercício duma cidadania adaptada às 
exigências do nosso tempo. 

 
 Complementando esta interpretação, a Direção Geral de Educação 

pressupõe ainda a educação para os media como uma estratégia de os alunos 

desenvolverem um conjunto de princípios e orientações curriculares quanto ao 

uso da tecnologia em ambiente de aprendizagem. No seu documento Educação 

para a cidadania: linhas orientadoras (2012:4) estabelece que esta deve 

incentivar os alunos a utilizar e a decifrar os meios de 
comunicação, nomeadamente o acesso e utilização das 
tecnologias de informação e de comunicação, visando a 
adoção de comportamentos e de atitudes adequadas e 
uma utilização crítica e segura da internet e das redes 
sociais.  
 

Black e Atkin (1990:36) citado por De Landsheere (1994:202) apresentam 

igualmente alguns dos objetivos essenciais para a utilização desta tecnologia, 

dando ênfase à necessidade de conhecer a natureza da tecnologia e respetivos 

recursos, a importância de desenvolver a proatividade em atividades 

tecnológicas, a apropriação de conhecimentos e capacidades necessárias à 

realização e ao conhecer as estruturas que estão em evolução.  
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Ainda como aditivo a esta, surge a recomendação sobre educação para a 

literacia mediática8 que prioriza esta tipologia como primeiro passo para a 

apropriação de “determinadas competências que irão de encontro à criatividade, 

capacidade de comunicação e argumentação, que se podem concretizar na 

procura e tratamento da informação para determinado objetivo”.  

 Esta iniciação à tecnologia é importante como parte integrante da 

formação, de tal modo que Layton (1990:71) insiste que o aluno deve conhecer, 

compreender e desenvolver a tecnologia através dos seus diferentes recursos, 

tendo sempre presente que elementos como a organização, a planificação, a 

comunicação, a informação e a criatividade desempenham um papel importante 

no seu processo. Desta forma, torna-se fulcral que a tecnologia integre o 

currículo escolar na medida em que é utilizado como ligação a outras áreas 

(transdisciplinaridade). Shwartz e Pollishuke (1995) citado por Moreira e Macedo 

(2002) afirmam que as TIC são uma ferramenta flexível, pois permitem uma 

dupla adaptação às necessidades dos alunos e às mudanças requeridas na 

planificação e programação.  

Daí que seja importante a delimitação de linhas orientadoras que visem 

formar o aluno para a capacitação de cidadão digital. A título ilustrativo, no 

Conselho da Europa9 (2016) é elaborado um documento intitulado de Manual de 

Educação para a Cidadania Digital que pretende dar informações, ferramentas 

e estratégias de apoio ao desenvolvimento dessas competências (ver figura 2), 

com base nos ideais prescritos no para uma cultura de democracia.  

 

 
8 Recomendação n.º 6/2011.  
9 O modelo adotado resultou de dois anos de trabalho intensivo e foi fortemente apoiado por eminentes 
especialistas da educação através de uma consulta internacional. Ele oferece uma base conceptual 
robusta para o futuro desenvolvimento de currículos, pedagogias e avaliações no domínio da educação 
para a cidadania democrática e os direitos humanos. A sua aplicação permitirá aos sistemas de ensino 
apoiar efetivamente a preparação dos alunos para a vida e para serem cidadãos democráticos, 
empenhados e tolerantes. 
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Figura 2 - As 20 Competências para a Cultura Democrática  
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4.5.1 Necessidades advindas do Pandemia COVID-19 
 

O novo contexto surgido no ano letivo 2020 (pandemia covid-19) obrigou 

a sociedade a reger-se na mudança do modelo de ensino em todas as vertentes 

e respetivos anos de escolaridade, passando do ensino presencial ao ensino à 

distância. Até este momento (março de 2020), esta realidade era apenas 

utilizada em regimes especiais, sendo considerada uma modalidade de oferta 

educativa (abrigo do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)10 e constituindo 

uma alternativa de qualidade para os alunos 
impossibilitados de frequentar presencialmente uma 
escola, assente na integração das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) nos processos de ensino 
e aprendizagem como meio para que todos tenham acesso 
à educação 
 

O novo coronavírus (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavírus 2 

/ Sars-Cov-2), que originou a pandemia COVID-19, surpreendeu o mundo de 

forma exponencial no ano de 2020, na medida em que este novo vírus provocou 

o encerramento do comércio, das instituições, colocando todas as pessoas sob 

condição de vigia, quarentena, isolamento e distanciamento social, impedindo a 

interação entre estas, e aplicando até o confinamento como medida preventiva. 

N decorrência deste contexto, Silva e Teixeira (2020:1) afirmam  

que as escolas fecharam e alunos e professores 
permanecem em casa, o que ocasionou uma mudança 
importante no modo de pensar quanto às atividades 
escolares. Por isso, pensou-se em uma educação à 
distância, mais especificamente um ensino remoto, via 
plataformas digitais, com aulas online por aplicativos de 
videoconferência. Dessa forma, tem-se demonstrado que a 
pandemia do novo coronavírus pode ser considerada como 
um marco no uso das tecnologias digitais, em que se 
tratando do que antes era opcional, passou a ser de uso 
necessário no “novo normal” à qual a sociedade está 
vivenciando. 

 
Posto isto, o papel do professor foi colocado em objetiva para responder 

às necessidades surgidas, nomeadamente à forma como se utilizam os recursos 

digitais no processo de ensino no modelo remoto.  

 
10 Na Portaria 359/2019 de 8 de outubro, o ensino à distância encontra-se fundamentado na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Lei n.º 55/2018 de 6 de julho. 
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Teixeira e Carvalho (2020) citados por Silva e Teixeira (2020:3) 

preconizam que as “ferramentas tecnológicas devem ser utilizadas no processo 

de ensino-aprendizagem e, consequentemente na sala de aula, de acordo com 

a sua aplicabilidade”. Também Rodrigues Júnior (2014:2) menciona que face a 

esta multiplicidade de inovações tecnológicas e educacionais o desafio 

corresponde ao saber utilizar de forma eficiente para aprimorar as práticas 

pedagógicas.  

A escola assume uma dupla função começando por ensinar e por oferecer 

as condições básicas para a utilização da tecnologia quer aos professores, quer 

aos alunos, tentando em simultâneo garantir a “equidade nas políticas de 

substituição da educação presencial pela educação mediada por tecnologias 

digitais” (Arruda, 2000:268). 

Mas durante esta pandemia, surgiram vantagens a nível familiar, que 

permitiram aos progenitores estabelecer horários e estratégias de reforço que 

vão desde o 

desenvolvimento infantil em diferentes áreas como a 
competência digital, a gestão autónoma, a integração 
social, a autonomia, a atitude crítica e a responsabilidade, 
a oferta de amplas possibilidades de acesso à informação, 
a aprendizagem, comunicação e socialização e a 
possibilidade de supervisão parental. Também valorizam a 
riqueza da fonte de informação e o acesso aos mesmos.  

 

São desvantagens deste novo modelo a falta de compreensão das 

competências digitais, as dificuldades de acesso à internet, a ausência de 

materiais didáticos que estão associados à “falta de recursos, de infraestrutura, 

o despreparo dos professores e da equipa pedagógica” (Sahab, 2016:6). 

De facto, o ensino remoto é um processo de adaptação gradual entre os 

professores e a comunidade educativa, de tal forma que Rómulo de Carvalho 

(1996) citado por Martins (1998:1048) identifica que    

por mais que a sociedade evolua, que as modernas 
tecnologias coloquem ao dispor do ensino novos métodos, 
uma vasta e variada informação para a aquisição da qual 
basta premir as teclas de um computador, nada poderá 
alguma vez substituir a relação humana, o saber que se 
adquire no contacto com o outro, com a escola, com os 
mais velhos, com os mestres. 
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Por conseguinte, o ensino à distância, necessita de ser analisado e melhorado 

de modo a tornar-se promotor de aprendizagem qualitativa e de permitir uma 

“vinculação intersubjetiva com outras consciências”. (Savater, 1997, citado por 

Martins, 1998:1048) 

 

4.5.2 Contexto Educativo – 1.º ciclo  
 

A adoção do modelo de ensino remoto foi preconizada a nível nacional 

(da educação pré-escolar até ao ensino superior) e foi constituído por um 

conjunto de alternativas ao ensino presencial: as emissões educativas via 

satélite (televisão – estudo em casa) e a utilização de computador através de 

plataformas de comunicação (google teams, facebook, gmail, etc).  

Para Carneiro (1997:42) a “televisão interativa abrirá caminho a uma nova 

era nos percursos de aprendizagem individual e do acesso doméstico a materiais 

de instrução à medida das necessidades de cada um”, de tal forma que este 

novo contexto pode introduzir uma nova realidade educativa, que atenuava cada 

vez mais as desigualdades económicas e sociais da sociedade portuguesa.  

A título exemplificativo, remetemos para a portaria n.º 82/2020 de 29 de 

março de 2020, no seu artigo 2.º, ponto 3, que sugere a implementação de um 

plano de ensino à distância que tenha “uma forma de garantir aos professores 

de cada turma, o acompanhamento dos alunos, com vista a que todos tenham 

um acesso equitativo às aprendizagens”.  

Assim o Estudo em Casa consiste num conjunto de emissões televisivas 

blocos de aulas propiciadas por professores que visam ser um complemento e 

um recurso de apoio para os alunos, quando não têm acesso a equipamentos 

informático. Esta alternativa pode beneficiar as aprendizagens disponibilizando 

um conjunto de canais específicos. A emissão televisiva é constituída por 

módulos de ensino nas diferentes áreas curriculares que têm em consideração 

os documentos orientadores e os respetivos anos de escolaridade.  

Desta forma, seja por televisão, seja pelo computador, o ensino à 

distância é uma estratégia adotada para combater o encerramento imposto pela 
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pandemia COVID-19. Há vantagens e desvantagens, como se regista na 

seguinte tabela:  

Ensino à Distância 

Vantagens Desvantagens 

Comunicação; 
Informação; 
Conveniência; 
Aproximação / Oportunidades; 
Acesso às Tecnologias de Informação e 

Comunicação; 

Promoção da aprendizagem ativa. 

Dificuldades na socialização; 

Desigualdade económica no acesso às 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação; 

Qualidade do ensino; 

Riscos associados à utilização.  

Quadro 5 - Vantagens e Desvantagens do ensino à distância 
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PARTE II – INVESTIGAÇÃO 
 

1. Abordagem metodológica 
 

O presente estudo é de natureza qualitativa, dado que existe uma 

diversidade de métodos e desenhos de investigação com elementos comuns, 

existindo uma ligação entre o investigador e os sujeitos. Os autores Bogdan e 

Biklen (1994:16) referem que as questões a investigar são colocadas conforme 

os fenómenos decorrentes do contexto natural e explicam a investigação 

qualitativa nestes termos:  

Utilizamos a expressão de investigação qualitativa como 
um termo genérico que agrupa diversas estratégias de 
investigação, que partilham determinadas características. 
Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 
significa ricos em pormenores descritivos relativamente a 
pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento 
estatístico. 

 
A investigação qualitativa recorre ao uso de uma grande diversidade de 

técnicas e de recolha de informação, baseados na observação. Nelson et al 

(1992) citado por Aires (2011:13) indicam-nos alguns desses materiais tais como 

os materiais empíricos, a experiência pessoal, a entrevista, a observação, os 

textos históricos, interativos e visuais; etc.  

A nossa opção por esta metodologia justifica-se por se adequar à nossa 

situação de estagiária, pois queremos aprofundar a atividade letiva e queremos 

iniciar o processo de atualização profissional.   

A profissão de professor carece de atualizações constantes. Deve ser 

favorável à mudança, ambicionando sempre a melhoria e aperfeiçoamento das 

aprendizagens dos seus alunos, contribuindo diretamente para a (re)criação de 

um caminho em progresso. Da mesma forma, um estagiário com futuro 

profissional, deve ser sinónimo de investigador, estando sempre disponível para 

que a sua prática pedagógica se basei na flexibilidade, na criatividade e na 

reflexão decorrente da sua ação. Como mencionam Coutinho et al (2009:357)  

 
Prática e reflexão assumem no âmbito educacional uma 
interdependência muito relevante, na medida em que a 
prática educativa traz à luz inúmeros problemas para 
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resolver, inúmeras questões para responder, inúmeras 
incertezas, ou seja, inúmeras oportunidades para refletir. E 
é na capacidade de refletir que reside o reconhecimento 
dos problemas e, consequentemente, emerge o 
pensamento reflexivo.  

 

Perrenoud (2002) assume uma assimetria entre o pensar e o refletir num 

determinado contexto. Schon (1983) influenciado por Perrenoud (2002) distingue 

a ideia de reflexão na ação face à reflexão sobre a ação, justificando esta noção 

como resultado de dois processos mentais diferenciados. Perante tal , Perrenoud 

(2002:30/31) volta a argumentar e apresenta-nos a diferença entre estas duas 

noções:  

Não há ação complexa sem reflexão durante o processo; 
(…) refletir durante a ação consiste em se perguntar o que 
está acontecendo ou o que vai acontecer, o que podemos 
fazer, o que devemos fazer, qual a melhor tática, que 
desvios e precauções temos de tomar, que riscos 
corremos.  
Refletir sobre ação (…) significa tomarmos a nossa própria 
ação como objeto de reflexão, seja para compará-la com 
um modelo prescritivo, o que poderíamos ou deveríamos 
ter feito, o que outro profissional teria feito, seja para 
explicá-la ou criticá-la 
 

De facto, é importante notar que ambos os conceitos estão presentes na 

ação reflexiva do profissional de educação e que constituem práticas 

determinantes na necessidade de formar para a construção e produção de 

conhecimento11, pois constantemente o educador/professor necessita de, no 

decorrer da sua ação, reformular e ajustar as situações face às mudanças de 

contexto, bem como resolver os problemas subjacentes.  

Alarcão (2001:10) sustenta esta afirmação, reafirmando que  

A reflexão é importante para os educadores, porque têm 
uma responsabilidade acrescida na compreensão do 
presente e na preparação do futuro. Compete-nos 
interpretar na atualidade os sinais emergentes do provir 
para o qual estamos preparando as nossas crianças e os 
nossos jovens cuja formação a sociedade, em parte, quis 
confiar-nos.  
 

 
11 Moreira e Macedo (2002:131) assumem a reflexão como uma dimensão estruturante das práticas dos 
docentes, da construção da identidade e de desenvolvimento profissional, na medida em que a colocam 
inserida no movimento da prática reflexiva, abordada por Zeichner (1993).  
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Neste sentido, a reflexão corresponde a uma dimensão de 

desenvolvimento, na medida em que é construída de forma gradual através das 

partilhas de experiências e da análise das diferentes ações pedagógicas 

sucessivas. A investigação-ação implica a “capacidade de refletir que reside no 

reconhecimento dos problemas e, consequentemente, faz emergir o 

pensamento reflexivo”12, e constitui um fator decisivo no progresso profissional 

de formandos/alunos a docentes.  

Lavoide, Marquis e Laurin (1996), referenciados por Santos (2003:502) 

definem investigação-ação como 

Uma abordagem de investigação, de carácter social, 
associada a uma estratégia de intervenção e que evolui 
num contexto dinâmico (…) pode ter como objetivos a 
mudança, a compreensão das práticas, a avaliação, a 
resolução de problemas, a produção de conhecimentos ou 
a melhoria de uma dada situação. A investigação deve (…) 
ser reflexiva (…) estabelecer uma comunicação 
sistemática entre os participantes e autoavaliar-se ao longo 
de todo o processo. É de carácter empírico (…) tem um 
desenho inovador e uma forma de gestão coletiva em que 
o investigador é também um ator e um ator é um 
investigador.  
 

Igualmente Sousa e Baptista (2011:66) consideram a metodologia 

investigação-ação como “dinâmica, que funciona como uma espiral de 

planeamento (…) planeando a intervenção, implementando o plano e avaliando 

a eficácia da intervenção”. Sob a perspetiva de Santos (2015) podemos fixar que 

o processo de investigação é constituído por quatro fases (planear, agir, observar 

e refletir), sendo cada fase um ciclo. Apesar de existirem fases distintas, a 

investigação-ação não pressupõe seguir obrigatoriamente cada etapa, sendo 

que por vezes existem situações inesperadas que pedem ajustamentos e que 

contribuem de forma permanente para a produção de conhecimento.  Esteves 

(2008) citado por Santos (2015:162) refere que 

Muito do que acontece no decurso da investigação não 
ocorre de acordo com o que fora previsto. Não é a ação 
que deve obedecer a um prescritor de regras definitivas” 
(…) mas antes, à necessidade de o plano ser reajustado, 

 
12 Dewey (1976) e Schon (1983) citados por Coutinho et al (2009:356) 
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sempre que as derivas da ação ocorram de forma não 
planeada.  
 

Assim nem sempre nos é possível realizar as planificações na sua 

totalidade, existindo assim modalidades de investigação-ação que permitem a 

adaptação a outras vias. Esteves (1986) citado por Amado e Cardoso (2013:191 

-192) distingue a investigação para ação como aquela “que tem a necessidade 

de informações /conhecimento de uma situação/problema a fim de agir sobre ele 

e dar-lhe solução”. 

 Opostamente a investigação pela ação consiste na “formação de 

competências nos participantes (objetivos da formação)”, ou seja, a investigação 

assume uma tipologia assente por um lado no “processo colaborativo e de 

articulação entre os investigadores e o seu conhecimento de especialista, por 

lado, investigado com o seu conhecimento local e da prática, por outro”.  

 Estes dois momentos sucedem em contextos diferentes, sendo que a 

investigação (pela ação) ocorra durante a prática educativa, e a investigação 

para a ação sucede quando a ação é analisada fora do contexto de intervenção.  

Desta forma, podemos concluir que independentemente da modalidade 

de investigação-ação, os objetivos devem incidir na resolução de problemas e 

na aquisição de novos conhecimentos, permitindo ao investigador melhorar e 

ajustar a sua atuação profissional.  

 

2. Objeto de estudo e a sua contextualização 
 

O presente estudo articula-se com a área de Formação Pessoal e Social 

e Estudo do Meio e Cidadania, surgindo a partir de situações observadas ao 

nível da Educação Pré-Escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico.  

O tema da Cidadania contempla diferentes atitudes e competências que 

despertaram o nosso interesse.  A forma como se processa o trabalho com as 

crianças na área de Formação Pessoal e Social, parte sempre da curiosidade 

que a criança tem e do seu desejo de compreender o mundo que a rodeia. 

O tema “Educação para os valores. Cidadania” vai ao encontro da 

dimensão ético-social da educação, na medida em que esta tem por objetivo a 
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internalização da ideia de participação social em contexto democrático por meio 

da reflexão e prática, visando um mundo melhor.  A consolidação da cidadania 

é fundamental para a formação do indivíduo enquanto ser inter-relacional e 

construtor do mundo.  

Identificado o tema de estudo, esclarece-se que a problemática se centrou 

na seguinte questão de partida: de que forma é que a Educação para a 

Cidadania poderá promover o desenvolvimento de valores e competências ético-

sociais das crianças?  

O desenvolvimento do estudo está diretamente relacionado com as duas 

intervenções realizadas no âmbito da Prática do Ensino Supervisionada que se 

realizou quer ao nível Pré-Escolar, concretamente na Sala B de Pré-Escolar no 

Jardim-de-Infância da Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Cuba, quer 

ao nível do 1.º ciclo do Ensino Básico e decorreu no Centro Escolar S. João 

Baptista, na Escola Mário Beirão, de Beja, com a turma 4.ºB. 

Primeiramente desenvolveu-se um trabalho acerca dos valores presentes 

na vida em sociedade, articuladas com os direitos e deveres das crianças, 

produto de situações emergentes que decorriam na sala de aula.  

Existiram vários momentos que antecederam o momento da Intervenção, 

e que despertaram o meu interesse e curiosidade na forma como se processa o 

trabalho com as crianças na área de Formação Pessoal e Social, partindo 

sempre da curiosidade que a criança tem e do seu desejo de compreender o 

mundo que a rodeia. 

Desta forma, orientámos a nossa intervenção para a realização de 

atividades relacionadas com os valores circunscritos à cidadania, de forma a que 

fosse transmitida ao grupo a mensagem de que pertencemos a uma sociedade 

com direitos e deveres, aprendendo no cerne das atividades desenvolvidas a 

autonomia através da participação e resolução de problemas, a cooperação em 

trabalhos de grupos tendo em conta as diversidades de cada um, o respeito pelo 

outro e pelo seu espaço e a valorização do ambiente através da solidariedade e 

amizade.  
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Seguidamente, e já no decorrer da Prática Pedagógica no Ensino do 1.º 

ciclo, fomos forçadas a uma interrupção obrigatória derivada da pandemia 

COVID-19. Neste contexto decidimos elaborar (para além do proposto para o 

Portfólio Digital – elaboração de um vídeo) e desenvolver um trabalho de 

investigação designado “A Cidadania Digital – Novos Desafios para os 

Encarregados de Educação” (ver documento em apêndice). Procurou-se assim 

aproveitar a situação para adquirir conhecimento sobre o agir em cidadania no 

ambiente virtual. 

Focalizámo-nos no modelo de ensino à distância adotado a nível nacional 

para os alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico. Este modelo de ensino urgiu como 

alternativa ao ensino presencial, suspenso em consequência da pandemia 

sanitária atual – COVID-19. O uso das tecnologias de ensino à distância insere 

os alunos na realidade da cidadania digital, apesar de estes não terem a 

autonomia suficiente nem as competências críticas necessárias para 

compreenderem e se defenderem dos abusos de que podem ser alvo no mundo 

digital. Cabe aos pais, ou a quem acompanha o estudo, estarem atentos às 

situações intercomunicativas, reconhecendo mensagens ou imagens que violem 

a dignidade dos alunos, desrespeitando os seus direitos e inibindo-os do 

cumprimento dos seus deveres de cidadania. Segundo este caso, o estudo 

desenvolvido partiu de um conjunto de questões: 

• Detetam os pais ou os acompanhantes dos alunos de 1.º ciclo do 

Ensino Básico, que realizam ensino à distância, situações pouco 

claras do ponto de vista ético?  

• Permitem os pais ou os acompanhantes a exposição da identidade 

ou da privacidade dos alunos de 1.º ciclo do Ensino Básico, que 

realizam ensino à distância?  

• A responsabilidade no uso das tecnologias de ensino e 

comunicação é uma atitude presente?  

• Como é que os professores, pais ou outros acompanhantes ajudam 

as crianças a aprender a trabalhar com as ferramentas 

tecnológicas, que deixaram de ser apenas fonte de divertimento 

(jogos) e que podem perigosos? 
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• Como proteger e ajudar a usar a tecnologia de forma apropriada, 

compartilhando o conhecimento e interagindo? Como ajudar a ser 

digitalmente responsável? 

Partindo destas preocupações e atendendo à atual situação pandémica e 

ao ensino à distância adotado a nível nacional para os alunos do 1º ciclo do 

Ensino Básico, elaborámos um questionário para que possamos compreender 

alguns aspetos da experiência que inopinadamente envolveu crianças e 

família/acompanhantes. Assim, este trabalho de investigação constitui-se como 

uma continuidade do tema inicial, abordando duas vertentes do conceito de 

cidadania: a “clássica” e a digital.  

 

3. Instrumentos de recolha de dados e 
procedimentos 

 
Segundo Ponte (2002:15) num trabalho de natureza investigativa “o mais 

importante não é recolher muitos dados, mas recolher dados adequados ao fim 

que se tem em vista e que sejam merecedores de confiança”.  

No nosso trabalho pretendemos referir duas técnicas de recolha de dados: 

a observação participante e a análise documental que procuram registar os 

dados de um ponto de vista fiel, assumindo que os intervenientes ativos neste 

processo merecem uma especial atenção. Correia (2009) citado por Amendoeira 

(1999:33) defende que na 

Observação participante, o investigador é o principal 
instrumento da investigação, sendo uma clara vantagem, 
dada a possibilidade de estar disponível para colher dados 
ricos e pormenorizados, através da observação de 
contextos naturais e nos quais é possível ter acesso aos 
conceitos que são usados no dia – a – dia, por se conhecer 
a linguagem dos intervenientes.  

Hébert (s/d: 103) entende “contextos naturais” como aqueles em que o 

observador consegue “participar na vida do grupo e nas suas atividades diárias 

que ele acede a dados de observação difíceis ou impossíveis de obter, caso se 

mantenha no exterior”.  
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De facto, é por este conhecimento do contexto e do grupo que recorremos 

a notas de campo registadas antes, durante e depois da ação de modo que a 

informação não fosse perdida e pudéssemos elaborar o Relatório com fidelidade. 

De acordo com Bogdan e Biklen (2013:150) “as notas de campo constituem o 

relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e pensa no 

decurso da recolha e refletindo sobre os dados”.  

Além destes, recorremos ainda a registos fotográficos de algumas 

atividades produzidas pelas crianças, permitindo-nos, no seu conjunto, formular 

um juízo completo sobre o modo como as mesmas experienciavam.  

Máximo-Esteves (2008:91) refere ainda que os registos fotográficos são 

importantes porque permitem “obter a informação visual disponível para mais 

tarde, depois de convenientemente arquivadas, serem analisados e 

reanalisados“. De facto, a análise das produções das crianças é uma tarefa 

indispensável “quando o foco de aprendizagem se centra nos alunos” (idem:92) 

ou no processo de aprendizagem.  

A análise documental a que também recorremos consiste, como Afonso 

(2005:88) explica, numa técnica de “utilização de informação existente em 

documentos anteriormente elaborados, com o objetivo de obter dados 

relevantes”. Neste caso recorremos a vários tipos de documentos: legislação, 

declarações e documentos produzidos nas instituições, como o projeto educativo 

e o projeto curricular de grupo. PA documentação serviu para compreendermos 

o tema abordado e a realidade educativa. 

Ao nível dos procedimentos de análise da informação, procurámos 

integrar e cruzar a informação recolhida, no sentido de a podermos interpretar e 

compreender as situações.  
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PARTE III – INTERVENÇÃO 
 

1. Contextualização da Intervenção em Educação Pré-
Escolar 

 

1.1 Breve Descrição da Comunidade Envolvente 
 

Cuba é uma vila portuguesa que dá nome a um concelho pertencente ao 

distrito de Beja, região do Alentejo e sub-região Baixo Alentejo, com cerca de 

3.100 habitantes (dados de 2012), tendo sido elevada à categoria de vila por D. 

Maria I, rainha de Portugal, segundo Alvará de 18 de dezembro de 1782. Sendo 

sede de município com uma área de 170 km2 e constituída por 4.728 habitantes 

(2006), está subdividida em quatro freguesias: Faro do Alentejo, Vila Alva, Vila 

Ruiva e Cuba. 

 

1.2 O Contexto Educativo  
 

O estágio correspondente à Prática Pedagógica II, em contexto de Pré-

Escolar, teve cabimento na Sala B de Pré-Escolar no Jardim-de-Infância da 

Escola sede do Agrupamento de Escolas de Cuba.  

O Agrupamento de Escolas de Cuba é uma instituição de serviço público 

que visa sensibilizar a comunidade para a educação, promovendo o 

desenvolvimento humano sustentado através da aquisição de conhecimentos, 

da valorização económica, social e cultural da sua comunidade.   

Atualmente, o Agrupamento de Escolas de Cuba é constituído por seis 

estabelecimentos de educação distribuídos pelo concelho: 
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Freguesias Escolas 

Pólo de Faro do Alentejo Jardim de Infância de Faro do Alentejo, Cuba 

Escola Básica de Faro do Alentejo, Cuba 

Pólo de Vila Alva Jardim de Infância de Vila Alva Cuba 

Escola Básica de Vila Alva, Cuba 

Pólo de Vila Ruiva Jardim de Infância de Vila Ruiva, Cuba 

Escola Sede do Agrupamento Escola Básica Fialho de Almeida, Cuba 

Quadro 6 - Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento de Escolas de Cuba 

 

O Agrupamento de Escolas de Cuba dispõe ainda de uma grande oferta 

educativa:   

- Funcionamento, na escola sede, da educação Pré-Escolar, os 1.º, 2.º e 

3.º ciclos do Ensino Básico, uma Unidade de Apoio Especializada em 

Multideficiência, assim como alguns cursos de Educação e Formação de Adultos 

e um Gabinete Sócio Psicopedagógico;  

- Ocupação plena dos tempos escolares através da componente de apoio 

à família e atividades de enriquecimento curricular (ensino do inglês, expressões 

artísticas, atividade física e desportiva e TIC) na Educação Pré-escolar e 1.º ciclo 

do Ensino Básico;  

- Biblioteca escolar, com o objetivo de promover a melhoria das 

aprendizagens, o ensino integrado das TIC, o fomento da leitura de textos 

diversos em diferentes suportes, através do trabalho articulado com os vários 

departamentos e estruturas educativas. 
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1.3  Caracterização do grupo 
 

A turma da sala B do Pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Cuba, é 

um grupo constituído por 25 crianças com idades compreendidas entre os três e 

os seis anos. Segundo as OCEPES (2016:24) “a existência de um grupo com 

crianças de diferentes idades acentua a diversidade e enriquece as interações 

do grupo, proporcionando múltiplas ocasiões de aprendizagem entre crianças”.  

O grupo de crianças da sala B do pré-escolar é constituído por vinte e 

cinco crianças, dos quais onze são do sexo feminino, e catorze são do sexo 

masculino. Existiram oito crianças que entraram pela primeira vez no Jardim de 

Infância com idades compreendidas entre os 3, 4 e 6 anos. Destas oito crianças, 

uma encontrava-se em regime condicional, dado que entrou com 2 anos de idade 

e fez os três anos no mês de dezembro.  

N.º de crianças por idade / ano de frequência / sexo 

3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 
1ªvez 2ªvez 3ªvez 1ªvez 2ªvez 3ªvez 1ªvez 2ªvez 3ªvez 1ªvez 2ªvez 3ªvez 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

2 4 _ _ _ _ _ 1 6 2 _ _ _ _ _ _ 5 2 _ 1 _ _ 1 1 

Quadro 7- Caracterização do grupo por faixa etária/ano de frequência/sexo 
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 1.3.1 Caracterização do ambiente familiar do grupo  
 

A turma da sala B do Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas de Cuba, 

é constituído por uma diversidade familiar grande que vai ao encontro do 

prescrito no enquadramento teórico (tabela 3), corroborando as diferentes 

perspetivas.  

 
 

 
N.º de crianças que vivem com … 

 
 

 

pais 21 

mãe 4 

pai 0 

irmãos 14 

avós 0 

outros 0 

Quadro 8 - Composição familiar do grupo 
 

 

Tipologia 
(N.º de crianças com irmãos) 

Irmãos mais novos 5 
    Irmãos gémeos 0 

Irmãos mais velhos 12 
Quadro 9 - Tipologia (número de crianças com irmãos) 

 

Habilitações Literárias dos Pais 
 

 
 
 

Pai 
 
 

< 4.º ano 0 
4.º ano 1 
2.º ciclo 2 
3.º ciclo 5 
12.º ano 12 
Curso médio 0 
Curso superior 5 

 
 
 

Mãe 
 

<4.º ano 0 
4.º ano 1 
2.º ciclo  

3.º ciclo 4 

12.º ano 10 

Curso médio 1 
Curso superior 9 

Quadro 10 - Habilitações literárias dos pais 



84 
 

 
1.3.2 Equipa Educativa 

 

No ambiente educativo os modelos da criança e o apoio à ação provêm 

dos adultos com quem interagem diariamente, ou seja, da equipa educativa que 

os acompanha.   

No caso concreto da sala B do Pré-escolar, a equipa educativa é 

composta pela Educadora de Infância e por três Auxiliares de Ação Educativa, 

que mensalmente intercalam pelas três salas do pré-escolar. 
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2. Contextualização da Intervenção do 1.º ciclo do 
Ensino Básico 

 

2.1 Breve Descrição da Comunidade envolvente 
 

O Agrupamento de Escolas n.º 2 de Beja é composto pela Escola D. 

Manuel I, que assume a sede do agrupamento, a Escola Mário Beirão e o Centro 

Escolar S. João Baptista, todos localizados na cidade de Beja. É ainda integrado 

pelo agrupamento, a EB1/JI de Albernoa, a EB1/JI de Cabeça Gorda, a EB1/JI 

de Salvada e a EB1/JI de Santa Clara do Louredo, cada uma delas localizada 

nas freguesias do mesmo nome. 

O Centro Escolar de S. João Baptista localiza-se no recinto da Escola 

Mário Beirão, constituindo um dos estabelecimentos escolares do Agrupamento 

de Escolas n.º 2 de Beja. O presente edifício construído em 2009, resulta da 

fusão das diferentes escolas de 1.º ciclo que existiam na cidade de Beja, 

nomeadamente as originais Escolas Básicas n.º 1 e n.º 5. 

2.2 O Contexto Educativo  
 

             Caracterização da turma 
 

A minha Prática Pedagógica III (observação e intervenção) decorreu no 

Centro Escolar S. João Baptista, na Escola Mário Beirão 1.º ciclo, com a turma 

4.ºB e a Professora Titular Maria Santos. Esta turma era constituída por 27 

alunos. 
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3. Plano de Intervenção 
 

3.1 Identificação de necessidades 
 

As observações (Apêndice I) efetuadas nos contextos de Educação Pré-

escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico permitiram tomar conhecimento de 

algumas situações de aprendizagem, no âmbito da área da Formação Pessoal 

e Social e conduziram à caracterização da situação real existente.  

A literatura efetuada durante a prática pedagógica, bem como alguns 

autores e documentos orientadores para a Educação Pré-escolar e para o 4.º 

ano do 1.º ciclo do Ensino Básico, no âmbito da Formação Pessoal e Social e da 

Cidadania, apresentam-nos a relação entre situação real e ideal, bem como 

necessidades.  

Quadro 1 - Identificação das necessidades 

Situação real 
 

Situação ideal Necessidades 

O grupo de alunos de 
Educação Pré-escolar 
vivenciava, diariamente, 
situações de 
comunicação entre a 
família e a escola na 
área dos valores, 
decorrentes de 
situações que eram 
propostas pela 
educadora.  
As crianças tinham uma 
participação ativa nas 
atividades, expondo as 
suas razões, emoções 
e sentimentos.  
O grupo de alunos 
pertencentes ao 4.º ano 
de escolaridade do 1.º 
ciclo do Ensino Básico 
assistia à apresentação 
de conteúdos 
relacionados com o 
Estudo do Meio através 
dos meios tecnológicos.  
 

• Utilização de 
metodologias de 
carácter lúdico, 
dinâmico, motivador, 
significativo e ativo. 

• Experimentação de 
instrumentos e formas 
de trabalho 
diversificados. 

• Adequação dos 
métodos e de 
estratégias de modo a 
introduzir os interesses 
e o conhecimento dos 
alunos; 

• Promoção do contacto 
com as tecnologias de 
informação e 
comunicação como 
ligação aos diferentes 
conteúdos.  

• Adotar estratégias 
que permitam criar 
dinâmicas de 
caráter lúdico; 

• Introduzir 
momentos no 
planeamento para 
dar oportunidade às 
crianças de expor 
os seus interesses 
e ideias; 

• Promover 
momentos de 
introdução do uso 
das tecnologias 
assim como da 
literacia digital.  

 



87 
 

 

De acordo com o exposto, surgiu a necessidade de realizar um plano de 

intervenção com as seguintes intencionalidades educativas: 

• Proporcionar ao grupo de crianças oportunidades de acesso a 

situações de exploração, experimentação e descoberta; 

• Valorizar a autonomia, a participação, a cooperação e a entreajuda em 

atividades que surjam de situações emergentes;  

• Facultar experiências de aprendizagem diversificadas no âmbito da 

cidadania e da sustentabilidade ambiental;  

• Dar oportunidade, aos educandos de expressarem os seus 

sentimentos e ideias sobre os diferentes temas; 

• Promoção de momentos de introdução à utilização das tecnologias de 

informação e de comunicação.  

 

Para dar cumprimento a este compromisso, delineou-se um plano de ação 

que será desenvolvido em ambas as valências (contexto de Educação Pré-

escolar e de 1.º ciclo do Ensino Básico).  
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3.2 Plano de Ação para a Educação Pré-Escolar 
 

Ações a 
desenvolver 

Recursos Calendarização Avaliação 

• “A Família”: 
estudo sobre 
temas 
relacionados com 
esta temática; 

• Introdução de 
vários recursos de 
suporte às 
aprendizagens; 

• Implementação 
de atividades 
práticas em que 
as crianças 
possam participar 
e manipular 
materiais de apoio 
diversificados.  

• Computador; 
• Colunas de som;  
• Internet; 
• Livros; 
• Utensílios e 

materiais de uso 
comum; 

• Fantoches.  
 

Ao longo das 
Práticas II e III.  

• Grelhas de 
registo de 
observação;  

• Notas de campo 
(reflexões).  

Quadro 12 - Plano de Ação 
 

3.2.1 Atividades desenvolvidas na Educação Pré-Escolar 

 

Em relação à prática pedagógica em contexto de Educação Pré-escolar 

pretende-se descrever com detalhe como decorreu cada proposta pedagógica 

indicando a intencionalidade educativa que lhe subjaz.  

É importante ter em conta que todas as atividades e estratégias foram 

realizadas segundo o tema de investigação “Educação para os valores”, tendo 

por base os programas e orientações, a pesquisa bibliográfica e as tutorias com 

as docentes orientadoras das práticas profissionais da Escola Superior de 

Educação.  

Esta componente de Cidadania e Desenvolvimento na Educação Pré-

Escolar tem pressuposta a criação de experiências educativas de natureza 

transversal que contribuam para a formação e afirmação das crianças como 

cidadãs. Nesta perspetiva, foram desenvolvidas atividades relacionadas com a 

área de Formação Pessoal e Social e os domínios que a compõem: construção 

da identidade e da autoestima, consciência de si como aprendente e a 

convivência democrática e cidadania. 
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Por conseguinte, serão apresentadas todas as atividades realizadas no 

decorrer da prática pedagógica articuladas com o desenho curricular da 

Educação Pré-escolar definido (Agrupamento de Escolas de Cuba) e a linha de 

pensamento dos autores referidos no enquadramento teórico, assentes nas 

planificações diárias e semanais previamente efetuadas (consultar planificações 

em apêndice).  

 
Figura 3 - Desenho curricular do Plano Educativo proposto pelo Agrupamento de Escolas de 
Cuba 
 

 



 

Atividades e seu desenvolvimento 

Projeto “Eu e a família”  

 

 

A Família 
é 
Especial 
 
 
 

Regras / Procedimentos Valores Recursos Registo fotográfico 

• Dialogar acerca do Dia do 
Pijama e alguns direitos da 
criança;  

• Ler e explorar a história “O 
Livro da Família” de Todd 
Parr;  

• Desenhar os elementos 
familiares que vivem em 
cada casa da criança; 

• Apresentar ao grupo o 
trabalho realizado sobre a 
composição familiar.  

 

• Alteridade (reconhecimento 
do outro); 

• Identidade pessoal 
(racionalização da própria 
identidade); 

• Autonomia (diferenciação 
entre a autonomia de cada 
criança e a autonomia do 
grupo); 

• Criatividade; 
• Beleza; 
• Amor pela família. 
 

• Computador; 
• Apresentação 

PowerPoint; 
• Lápis de cor;  
• Folha de papel 

A4. 

Figura 4 - Exemplo do desenho de uma família 
 

A árvore 
dos 
botões: 
memórias 
da 
Infância 

 

 

• Ler as cartas dos pais e 
avós referentes ao tema 
“As cartas dos botões”; 

• Partilhar e apresentar 
cada carta associada ao 
desenho da família 
(atividade anterior);  

• Construir um painel, 
incorporando todas as 
cartas do grupo.  

• Papel de 
cenário;  

• Tintas guache; 
• Lápis; 
• Cartolinas de 

várias cores;  
• Tesoura. 

 
Figura 5 – O painel 
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O meu 
avô é um 
super-
herói 

• Leitura de uma história 
acerca do avô; 

• Partilhar ideias entre a 
história e o que 
acontece na realidade; 

• Registar o avô de cada 
criança através de um 
desenho; 

• Apresentar os desenhos 
ao grupo; 

• Construir um painel com 
todos os desenhos.  

•  • Livro; 
• Folhas de papel 

A4; 
• Lápis de cor. 
 
 

 
Figura 6 - Painel "O meu avô" 

Sou 
capaz de 
… 

• Fazer a massa de cores, 
utilizando tinta cor de 
rosa; 

• Modelar o tema de 
animais favoritos; 

• Registar 
fotograficamente.  

 

Câmara 

fotográfica; 

Alguidar; 

Tinta guache 

cor de rosa; 

1 colher;  

1 pacote de 

farinha de trigo; 

Garrafa de óleo;  

Figura 7 - O meu animal favorito é a tartaruga 

Quadro 13 - Atividades desenvolvidas no âmbito do projeto "Eu e a família 
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Atividades e seu desenvolvimento 

Projeto “Como são as casas em Cuba? 
 

 

“Como são 
as casas 
em Cuba?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regras / Procedimentos Valores Recursos Registo fotográfico 

Parte I 

• Dialogar com o grupo acerca das 
habitações da vila de Cuba; 

• Registar as ideias; 
• Realizar um passeio ao exterior, 

observando os diferentes 
elementos: habitações, percurso, 
esculturas, estátuas etc.; 

• Apresentar as fotografias tiradas; 
• Comentar as fotografias; 
• Recolher questões e explorá-las 

em grupo.  
 

Parte II 

• Convidar um professor/familiar a 
visitar o Palacete da vila; 
 

• Registar as ideias do grupo. 

• Respeito pelo 
meio social; 

 
• Respeito pelo 

ambiente; 
 
• Respeito pelo 

património 
cultural; 

 
• Identidade; 

 
• Diversidade; 
 
• Solidariedade; 
 
• Colaboração; 
 
• Autonomia;  
 
• Criatividade.  

• Computador; 
• Power point; 
• Fotografias; 
• Folha de papel;  
• Caneta; 
• Máquina 

fotográfica. 

 

Figura 8 Passeio Parte I e Parte II 
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“As 
Laranjas”  

 
Apresentar uma fotografia de 
uma escultura observada durante 
o passeio; 

• Dialogar acerca do cante 
alentejano; 

• Partilhar e cantar algumas modas 
da localidade; 

• Identificar na moda “As 
laranjas”; 

• Registar a moda nas folhas de 
registo; 

• Colorir os elementos 
representativos; 

• Cortar e colar no caderno.  

•  
• Fotografia de 

uma escultura em 
homenagem ao 
cante alentejano; 

• Computador; 
• Folhas de 

Registo;  
• Lápis de carvão; 
• Lápis de cor; 
• Tesoura;  
• Cola.  
 

Figura 9 - Folha de registo 
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“ 
Conhecer 
as casas 
de 
Cuba – o 
Palacete” 

•  
• Reutilizar as fotografias tiradas 

durante o percurso;  
• Dividir o grupo para confecionar 

o livro; 
• Criar a capa e a contracapa; 
• Organizar as fotografias numa 

sequência; 
• Cortar e colar os elementos; 
• Ilustrar as páginas mais vazias; 
• Registar o texto no computador; 
• Criar um título para o livro; 
• Apresentar o livro.  
 

• Fotografias; 
Tesoura; 

• Cola; 
• Tintas guache;  
• Cartolinas; 
• Folhas de papel 

A4; 
• Lápis de cor;  
• Canetas de cor; 
• Furador;  
• Computador.  

Figura 10 - A Capa 

Quadro 14 - Atividades desenvolvidas no âmbito do projeto " Como são as casas na vila de cuba?" 
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Atividades e seu desenvolvimento 

Projeto “Proteger a Natureza”  
 

“A árvore 
generosa”  

 

Regras / Procedimentos Valores Recursos Registo Fotográfico 

• Dramatizar a narrativa; 
• Dialogar acerca da sequência de 

acontecimentos e das atitudes; 
• Criar hipóteses para resolver os 

problemas;  
• Construir, em grupo, a sequência de 

acontecimentos. 

• Resolução de 
problemas 

 
• Valores 

ambientais 
(renovar; poupar, 
cuidar) 

 
• Responsabilidade 
 
• Colaboração 

 

• Elementos 
figurativos.  

 

Pequenos 
Agricultores  

• Plantar uma semente;  
• Registar cada passo na folha de 

registo; 
• Criar uma tarefa diária (regar as 

plantas)  
 

• Caixa de ovos; 
• Saco de terra;  
• Sementes; 
• Tampa de garrafa; 
• Folha de registo; 
• Lápis de carvão.  
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Flutua ou 
não?  

• Dialogar com o grupo sobre: 
A importância da água e os cuidados 
a ter na poupança da mesma; 
O uso da água no Alentejo; 
Os efeitos nocivos da poluição das 
águas nos vários seres vivos. 

 
• Utilizar alguns materiais sólidos e 

líquidos; 
• Colocar diferentes questões, no início 

da utilização de cada material:  
     Será que flutua? 

O que acham que vai acontecer à 
água? 

 
• Comparar os resultados (pensados) 

com os obtidos; 
• Registar fotograficamente; 
• Registar com recurso a desenho as 

ideias do grupo. 
  

 • Copos de plástico 
transparentes; 

• Água; 
• Saco de terra; 
• Garrafa de óleo; 
• Pacote de sal 

grosso; 
• Pacote de açúcar; 
• Rolha de cortiça; 
• Tampa de plástico; 
• Folha de registo.  

Figura 11 - Poster da água 

Quadro 15 - Atividades desenvolvidas no âmbito do projeto " Proteger a Natureza" 
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Atividades e o seu desenvolvimento 

Projeto “Eu e o outro” 
 

Atividade Estratégias Valores Recursos 

 

 

Jogo  

“O Planeta 
Saturno”  

• Fazer um círculo de mãos dadas com o grupo de crianças;  

• Seguidamente, o educador exemplifica o exercício, relevando que um arco 

será colocado no círculo e que ninguém pode retirar as mãos dos colegas. O 

arco deve conseguir passar por cada criança, fazendo com que a mesma 

desenvolva alternativas para resolver o problema (utilizar os membros 

inferiores, os ombros, a cabeça, os membros superiores); 

• Variante:  

       Repetição do exercício 2 vezes; 

       Utilização de dois arcos no círculo.  

 

• Alteridade; 

• Respeito pelo 

outro; 

• Amizade; 

• Colaboração; 

• Afecto. 

. 

• 2 arcos 

Jogo “O 
Abraço” 

•   Colocar 24 arcos no piso; 

•   Colocar uma música a tocar no computador;  

•   Andar disperso pelo espaço enquanto a música toca; 

•   Procurar um arco e colocar-se lá dentro, quando a música parar; 

•   Retirar os arcos à medida que o jogo se desenvolve; 

• Abraçarem-se (as crianças) para estarem no mesmo arco. 

• 24 arcos de 

cores diferentes; 

• Computador; 

• Colunas de som. 
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Jogo “O 
Amigo”  

Instrução e demonstração do jogo com ambas as bolas:  

• Dividir o grupo em duas equipas; 

• Distribuir a bolas pelas equipas;  

• Manipular a bola com as duas mãos, sem a deixar cair, até aos pinos. 

• 1 Bola de ioga 

(grande); 

• 1 Bola de futsal 

(mais pequena); 

• 2 pinos. 

Quadro 16 - Atividades desenvolvidas no âmbito do projeto " Eu e o outro" 

 

 

 

 

 

 

 



 

Expectativas de aprendizagens em relação às atividades sugeridas 

 

As atividades desenvolvidas durante a Prática Pedagógica II encontram-

se relacionadas com os projetos aqui representados, permitindo promover as 

seguintes aprendizagens nas crianças:  

• Reconhecer as suas características individuais (identidade); 

• Reconhecer semelhanças e diferenças com os outros; 

• Expressar as suas emoções e sentimentos; 

• Reconhecer as emoções e os sentimentos dos outros; 

• Manifestar os seus gostos e as suas preferências; 

• Manter e justificar as suas opiniões, aceitando também as dos outros; 

• Manifestar prazer nas suas produções e progressos; 

• Revelar confiança em experimentar atividades novas, propor ideias e falar 

em grupo; 

• Aceitar algumas frustrações e insucessos sem desanimar, procurando 

formas de as ultrapassar e de melhorar; 

• Reconhecer a sua pertença a diferentes grupos sociais (família, escola, 

comunidade, entre outros); 

• Identificar e valorizar traços da sua cultura familiar; 

• Manifestar curiosidade pelo mundo que a rodeia, formulando questões 

sobre o que observa; 

• Contribuir para o funcionamento e aprendizagem do grupo, fazendo 

propostas, partilhando ideias e valorando o contributo dos outros; 

• Participar na planificação de atividades coletivas, cada vez mais 

complexos, explicitando o que pretende fazer, tendo em conta as 

escolhas dos outros e contribuindo para a elaboração de planos comuns; 

• Colaborar em atividades de pequeno e grande grupo, cooperando no 

desenrolar do processo e na elaboração do produto final;  

• Esperar pela sua vez na realização de jogos e na intervenção nos 

diálogos, dando oportunidades aos outros para intervirem. 
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4. Atividades desenvolvidas no 1.º ciclo do Ensino 
Básico dirigidas ao 4.º ano 

 

Devido à pandemia (COVID-19), o contexto da Prática Pedagógica III foi 

alterado, continuando a integrar o projeto de intervenção como parte da 

avaliação. A proposta consistia na realização de um vídeo acompanhado por um 

guião de exploração com atividades complementares que respeitam as 

respetivas áreas alusivas ao Estudo do Meio e Cidadania, obedecendo a 

objetivos prescritos relacionados com os documentos orientadores (consultar 

guiões em Apêndice). 

Dado que a atividade desenvolvida foi focada nesta área, possibilitou um 

conjunto de oportunidades de forma que os alunos pudessem apreender a:  

• Reconhecer de que forma a atividade humana interfere no oceano; 

• Relacionar o aumento da população mundial e do consumo de bens com 
as alterações na qualidade do ambiente;  

• Reconhecer a necessidade de adotar medidas individuais e coletivas que 
minimizem o impacto negativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roteiro de planificação referente ao vídeo “Preservar a água” – 4.º ano 

Blocos Objetivos da disciplina de 
Estudo do Meio 

Domínio das  
Aprendizagens essenciais 

Objetivos do Referencial de Educação 
Ambiental para a Sustentabilidade 

Bloco 3 – À descoberta 
do Ambiente Natural 
 
 
Aspetos Físicos do Meio 

• Reconhecer e observar 
fenómenos de 
condensação, 
solidificação e de 
precipitação. 

 

Natureza  
 
• Reconhecer de que forma a atividade humana 

interfere no oceano (poluição, alterações nas 
zonas costeiras e rios, etc.). 

Ponto A: Importância da água para a vida 
na Terra 
• Compreender a importância da água 

no planeta enquanto recurso e 
suporte de vida; 

• Assumir comportamentos 
ambientalmente responsáveis que 
respeitem e valorizem a água. 

Bloco 6 – À descoberta 
das inter-relações entre a 
Natureza e a Sociedade  
 
 

A qualidade da água 

• Reconhecer algumas 
formas de poluição dos 
cursos de água e dos 
oceanos (esgotos, 
fluentes industriais, 
marés negras…) 

 

Sociedade/ Natureza/ Tecnologia 
 
• Relacionar o aumento da população mundial e 

do consumo de bens com alterações na 
qualidade do ambiente (destruição de florestas, 
poluição, esgotamento de recursos, extinção de 
espécies, etc.), reconhecendo a necessidade de 
adotar medidas individuais e coletivas que 
minimizem o impacto negativo; 

• Utilizar as tecnologias de informação e 
comunicação com segurança, respeito e 
responsabilidade; 

• Saber colocar questões, levantar hipóteses, 
fazer inferências, comprovar resultados e saber 
comunicá-los, reconhecendo como se constrói o 
conhecimento. 
 

Ponto B: Problemáticas ambientais 
associadas à água doce 
 
• Conhecer os principais problemas e 

desafios ambientais, sociais, 
económicos associados à água 
(desperdício, contaminação, 
escassez, conflitos, seca); 

• Atuar de forma a minimizar as 
problemáticas ambientais associadas 
à água. 

Quadro 17 - Roteiro de planificação referentes ao vídeo " Preservar a água" – 4.º ano 
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Roteiro de atividades sobre o vídeo “ Preservar a água” – 4.º ano 
  
 

Objetivos da Atividade Tarefas a realizar pelos alunos Avaliação 
Critérios Recursos 

• Reconhecer algumas formas 
de poluição de cursos de 
água e dos oceanos; 

• Observar e identificar alguns 
factores que contribuem 
para a degradação do meio 
próximo; 

• Enumerar possíveis 
soluções; 

• Identificar formas de 
promoção do ambiente.  

 

• Criar um slogan/rima em que 
é transmitida a mensagem 
de como poupar água; 

• Apresentar o trabalho à 
turma; 

• Distribuir os slogans pelas 
diferentes áreas da escola; 

• Preencher uma ficha de 
trabalho.  

• Participar no trabalho dos 
pequenos grupos; 

• Expor as suas ideias e 
argumentos; 

• Avaliar o trabalho por si 
produzido; 

• Avaliar o trabalho dos 
colegas; 

• Identficar os principais 
fatores de degradação da 
qualidade de água; 

• Identificar e justificar a 
existência de desigualdade 
de países no acesso à água 
potável.  

 

• Apresentação power-point; 
• Câmara de Filmar; 
• Pesquisa Bibliográfica; 
• Proposta de atividade de 

consolidação de 
aprendizagens (guião de 
exploração); 

• Vídeo; 
• Carta à Terra (adaptada); 
• Ficha de auto-avaliação.  

 

Quadro 18 - Roteiro de atividades sobre o vídeo "Preservar a água" – 4.º ano 

 



 

Apreciação crítica do Plano de Intervenção  
 

O presente projeto de intervenção pedagógica foi desenvolvido em 

contexto de Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico, 

tendo como objetivos: a promoção do respeito entre crianças, explorando as 

suas características singulares; a construção de valores que considerem o 

respeito individual e o respeito pelo grupo; a dinamização e a valorização das 

interações positivas, entre elas o desenvolvimento de atitudes de 

participação e colaboração e a valorização do meio circundante.  

Para tal, foi desenvolvido um conjunto de atividades das quais 

selecionámos algumas para incluir nesta breve apresentação. O critério se 

seleção considerado foi o seguinte: o mais significativo e representativo do 

trabalho desenvolvido e que, como já se afirmou, tem o intuito de promover 

uma cidadania ativa assente na participação, na colaboração e na 

responsabilidade. Nas planificações indicaram-se, nos termos de uma 

descrição mais detalhada, os projetos e as respetivas atividades.  

Em relação à Prática Pedagógica ocorrida na sala de Educação Pré-

escolar importa registar que pretendemos responder aos desafios 

emergentes patentes no projeto curricular de turma e no próprio contexto de 

sala. A nossa resposta não se sobrepôs ao projeto e ao contexto, mas tomou-

os como referência e adequou-se a eles. Essa resposta concretizou-se três 

projetos interligados, em que a criança, a comunidade e o meio envolvente 

foram os focos da atuação pedagógica.  

A título exemplificativo, referimos que no decorrer da celebração 

festiva do Dia do Pijama, procedemos à leitura e interpretação de uma história 

intitulada “A Família de Todd”. O objetivo era para dar a conhecer os Direitos 

da Criança, relacionando-os com algumas das situações vivenciadas no 

quotidiano pelo grupo.  

A história foi escolhida porque abordava questões relacionadas com 

as relações interpessoais, como a amizade e a tipologia/composições 

familiar. Com a amizade pretendia-se que o grupo explorasse o sentido de 

ser amigo e com as relações familiares visava-se que o grupo identificasse 
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algumas destas na sua realidade. O facto de esta história ter sido o primeiro 

grau de intervenção do projeto permitiu-nos dar seguimento para outras 

atividades, relacionando sempre a área de formação pessoal e social com as 

restantes áreas.  Desta forma criou-se uma articulação com as outras áreas.  

De acordo com as OCEPES (ME,2016:33) esta é uma área 

fundamental, pois permite à criança aprender a relacionar-se consigo 

mesma, com o outro e com o mundo, adquirindo gradualmente as ideias de 

identidade pessoal e identidade relacional. É neste contexto que a criança vai 

construir o seu quadro de referências que lhe permitem respeitar o outro, 

desenvolver a autonomia, aprender os direitos e deveres para consigo e para 

com os outros, compreender o correto e o incorreto na interação e valorizar 

o ambiente natural, o património edificado e meio social em que se insere.  

Perante este fundamento, aquando da elaboração do plano de 

intervenção, tentámos proporcionar várias situações de interação entre os 

alunos, em grandes e em pequenos grupos, fomentando o desenvolvimento 

de relações sociais uns com os outros e tendo em conta a aquisição do 

respeito pela diversidade e pelas respetivas características de cada um, bem 

como a valorização do património natural e cultural e meio social.  

Em todas as atividades realizadas, esteve sempre presente, e de 

modo transversal, o diálogo entre as crianças assim como a educação para 

os valores na vivência e aprendizagem nos diferentes espaços, pois “cada 

experiência, cada interação – nas salas de aula, nos corredores, no recreio – 

tem o potencial de moldar os valores e o carácter de uma criança” 

(LicKona,2019:17) 

No início do estágio, as crianças mostravam alguma dificuldade em 

resolverem problemas e em manifestar autonomia e confiança para 

realizarem as suas atividades. Descobrimos, desde logo, que o grupo sentia 

uma grande necessidade em ser escutado. Como medida, incentivámos os 

grupos a dirigirem-se até nós, em intervalos da sua rotina, para manifestarem 

os seus interesses e sugerirem as atividades que gostariam de fazer.  

Desta forma, conseguimos responder às necessidades do grupo, 

observando-se, no final do estágio, mudanças nas dinâmicas de 



105 
 

comunicação em grupo assim como nas suas relações sociais. Nas 

atividades realizadas o grupo mostrou curiosidade, cooperação, criatividade, 

empenho em participarem de forma ativa e colaborativa, respeitando o outro 

e ajudando-o quando necessário, tornando-se assim “agentes construtores 

do seu próprio conhecimento, dando oportunidade de ser escutada e de 

participar nas decisões relativas ao processo educativo” (ME, 2016:9).  

Quanto ao contexto de 1.º ciclo do Ensino Básico, podemos afirmar 

que foi uma oportunidade bem distinta da anterior. Foi-nos imposta a 

adaptação a condições imprevistas, o que nos levou a ponderar o que seria 

possível de realizar e como o realizar. A Pandemia COVID-19, sem dúvida, 

criou fortes constrangimentos à formação em prática supervisionada, alguns 

incontornáveis, mas também constituiu uma oportunidade de aprendizagem, 

a começar pelo desenvolvimento de adaptação à situação, procurando 

alternativas. Embora não tenhamos contacto nem atividades realizadas com 

a turma, desenvolvemos competências tecnológicas a que anteriormente não 

tínhamos dado importância quer para o exercício de ensinar-aprender quer 

para a compreensão da cidadania na era da informação e comunicação 

digital. Tornou-se evidente que o desenvolvimento das tecnologias não 

correspondia ao seu aproveitamento nas diversas dimensões do processo de 

ensino aprendizagem, dentro da escola e fora da escola, nomeadamente em 

casa. Por outro lado, o uso das tecnologias de comunicação e informação 

permite a abertura ao mundo e a interação virtual com todos. É fundamental 

aprender a saber comunicar sem violar os direitos e a identificar o que pode 

violar os nossos direitos. Isto significa que é fundamental enfatizar o papel da 

cidadania digital e da literacia digital, a fim de encontrar uma forma apropriada 

de as fomentar e utilizar sem prejuízo dos direitos humanos.  

Face ao plano do trabalho pedido no âmbito desta Prática Pedagógica, 

dada a situação referida, foram muitas as dificuldades surgidas. Há que 

registar as dificuldades quer na realização do vídeo, quer na realização do 

inquérito e na obtenção das respostas por parte dos encarregados de 

educação. No momento de realizar estas atividades ou partes destas 

atividades já não era possível concretizá-las por proibição de contactos 
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pessoais ou demora na tramitação de autorizações e obtenção de respostas 

por parte das pessoas envolvidas. 

Concluímos, por isso, que o projeto de intervenção, em ambas as 

valências, foi distinto e diferentemente, mas enriquecedor de experiências 

positivas e negativas. No seu conjunto essas experiências permitiram 

desenvolver competências, atitudes e comportamentos que nos tornaram 

reflexivos em relação à cidadania e à prática pedagógica.  
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Considerações Finais 
 

O desenvolvimento deste trabalho de investigação permitiu rever o 

percurso feito e retirar algumas conclusões acerca da importância da educação 

para a cidadania, a fim de se promoverem valores essenciais à construção da 

identidade, participação e colaboração na sociedade. A proposta inicial estava 

centrada no exercício comum da cidadania e devido à emergência da Pandemia 

COVID-19 acabámos por pensar a cidadania digital, o que até então não 

passava de uma expressão sem relação direta com a nossa formação geral e 

prática supervisionada. A cidadania digital surgiu-nos como um mundo paralelo 

que ainda não tínhamos observado. Apesar de não podermos realizar 

inteiramente o trabalho que tínhamos concebido por causa da Pandemia COVID-

19, esta situação mostrou como o processo de ensino-aprendizagem não é 

estático.  

O estudo centrou-se na exploração de determinados valores e na procura 

das melhores metodologias ativas para aplicação nos dois níveis da Prática 

Pedagógica, para que, por um lado, pudéssemos responder às necessidades do 

grupo e, por outro lado, criássemos condições para promover a aprendizagem 

pela descoberta e investigação. Para tal, foram utilizados como instrumentos de 

recolha de dados a observação, o diário de formação e a construção de 

materiais, de modo a obtermos documentos diversos de reflexão e regulação do 

plano de ação elaborado.  

As atividades incluídas no plano de ação foram planeadas com os 

objetivos de desenvolver as competências e atitudes ajustadas à realidade do 

quotidiano e de atender às características individuais e à capacidade de trabalhar 

em grupo.  

A título exemplificativo, no contexto de educação pré-escolar, 

considerámos algumas atividades como “ferramentas chaves” que permitiram a 

abertura de novos caminhos no nosso percurso de integração em sala de aula, 

mas também de abertura à sensibilização e ‘racionalização’ dos valores a partir 

da vivência das crianças. Considerando este aspeto, destacamos: 
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• A elaboração do livro numa primeira fase, conduziu as crianças para o 

espaço público, permitindo a convivência com a população e a 

observação do património urbano e paisagístico local. Deste modo, foram 

possibilitadas oportunidades de integração das crianças no espaço 

público de pertença comum (rua e jardim), de sensibilização para a 

necessidade de respeitar o património cultural que é um bem comum dos 

cidadãos. Estas atividades permitiram realizar a  ‘alfabetização política’, 

no sentido dado à expressão por Victoria Camps, e que corresponde a 

aprendizagem efetiva e significativa da cidadania. Posteriormente numa 

segunda fase, a organização, montagem e apresentação do livro deram 

resposta a várias necessidades educativas como o convívio, a liberdade, 

a igualdade e a colaboração ordenada em grupo com vista à criação de 

um bem coletivo. Este conjunto de valores contrariam as atitudes 

individualistas, egoístas, ignorantes do meio cultural e competitivas 

desconhecedoras da validade dos interesses coletivos e da identidade 

ética das comunidades. 

• O projeto relacionado com o meio ambiente permitiu mostrar ao grupo 

como é importante saber cuidar/valorizar o ambiente natural, 

indispensável à vida do homem, quer para obtenção de produtos, quer 

para aquisição de oxigénio. Partindo do meio que nos rodeia, tentámos 

explorar e adquirir atitudes que fizessem prevalecer a necessidade de 

proteger e respeitar. Tudo isto foi apresentado com questões para que 

cada criança pudesse encontrar uma via para resolver o que estava em 

causa. Em suma, tentámos desenvolver, sob o prisma de cada criança, o 

pensamento crítico, permitindo a associação com outras situações que a 

criança conhecesse no contexto da sua vivência.  

• Um outro projeto que acompanhou os anteriores atendeu às 

necessidades do grupo, dado que os mesmos apresentavam algumas 

resistências relacionadas com a interação social. A criação de jogos para 

explorar a relação entre a criança e os outros colegas permitiu-nos investir 

no trabalho de pares e no trabalho em grupo a fim de garantir maior 

autonomia e confiança em todas as crianças, dado que em todos os jogos 

que trabalhámos tentámos sempre que a criança colocasse as suas 

capacidades em foco e enfrentasse as suas dificuldades, procurando 
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ultrapassá-las pedindo ajuda a outro(a) colega ou do(a) próprio(a) 

educador(a). 

Foi com base nesta relação conjunta entre os três projetos que demos a 

conhecer os valores sem os separar entre si, como se fossem categorias 

isoladas que se aplicassem num contexto de laboratório. Uma mesma 

situação apela a vários valores, sendo uns mais evidentes que outros.  

Também, nos três projetos, procurámos colocar em prática diferentes 

metodologias e estratégias para desenvolverem a relação da criança com 

os diferentes intervenientes.  

No contexto de educação do 1.º ciclo, considerámos que o aparecimento 

da Pandemia COVID-19 nos tinha aberto um novo mundo e consequentemente 

novas necessidades e questões que precisavam de respostas. O projeto 

inicialmente proposto foi alterado e adaptado em função das novas condições, 

sendo que o ensino passou a ser online. Apesar desta transformação, notámos 

que de acordo com os documentos orientadores referentes às temáticas de 4.º 

ano, a promoção do ambiente consistia em dar resposta a temas que 

permaneciam, como é exemplo da água. Através de ferramentas digitais, 

criámos um vídeo que resumia o processo e, em simultâneo pedia novas 

soluções. Embora saibamos que este tema é preocupante e bastante explorado, 

é essencial que não percamos nunca de vista o sentido da cidadania ativa 

perante os desafios mundiais da atualidade e que pode e deve fazer a diferença.  

Perante esta preocupação, o ensino online é um desafio que coloca com 

vantagens e que deve enfrentar as desvantagens, sobretudo de ordem 

metodológica, interativa e afetiva, para melhoria. Dentro desta preocupação 

destacámos  a que diz respeito  ao modo como as tecnologias estavam a ser 

utilizadas pelos educandos e respetivas famílias/encarregados de educação. 

Tinham estes consciência do que significa ser cidadão digital e dos perigos que 

a internet infiltra em termos de direitos humanos? Decorrente desta preocupação 

criámos um outro projeto constituído por um enquadramento teórico e prático 

(inquérito) que tinha como objetivo o diagnóstico das necessidades em ser um 

cidadã/o sob o prisma de determinados parâmetros. De facto, conseguimos criar 

o protocolo, dar a conhecer as nossas intenções à ESE, às 

entidades/autoridades escolares, bem como ao elo de ligação. Conseguimos 
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aplicar o pré-teste e o teste, mas obtemos um mínimo de respostas que não 

permitia fazer inferências que sustentassem qualquer leitura com rigor. 

Rapidamente concluímos que tanto o tempo da resposta na autorização superior 

como o desinteresse por parte dos encarregados de educação não viabilizavam 

este projeto.  

Em última consideração, acrescentamos que tendo em conta o 

desenvolvimento da Prática nas duas valências e no contexto já referido, a 

experiência foi enriquecedora na medida em que participámos de um percurso, 

produto de crescimento pessoal e coletivo, com oportunidades de vivenciar e de 

experimentar dinâmicas que fazem parte de qualquer escola e da vida de 

qualquer educador/a ou docente, colaborando igualmente na tomada de 

decisões e partilhando das conquistas de cada criança. Sem dúvida, que a 

participação  na caminhada deste grupo de crianças nos permitiu adquirir 

ferramentas fundamentais para o nosso futuro profissional assim como a 

obtenção de um novo olhar realista quer sobre o jardim de infância quer sobre a 

escola de 1.º ciclo. São estas oportunidades, experiências e desafios que nos 

permitem querer continuar na linha da experiência dos exercícios dos valores 

éticos, peça chave da cidadania.  
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