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I. ENQUADRAMENTO 
 

Compete a cada escola avaliar a sua Estratégia de Educação para a Cidadania (alínea f, ponto 2 

do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º55/2018, de 6 de julho), definindo a metodologia a aplicar e os 

indicadores de impacto a utilizar, nomeadamente, na cultura escolar, na governança escolar e na 

relação com a comunidade (Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, ENEC, pág. 12). 

O Agrupamento de Escolas de Sardoal (AES), no âmbito da sua autonomia, é responsável pela 

monitorização e avaliação da sua Estratégia de Educação para a Cidadania, efetuada no contexto da 

sua avaliação interna e realizada em articulação com o processo de autoavaliação do Agrupamento. 

De uma forma geral, importa compreender a forma como a ENEC está a ser rececionada, 

compreendida, implementada através da EECE e integrada nas práticas letivas e não letivas pelos 

diferentes atores escolares, tendo em perspetiva o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Importa ainda auscultar os intervenientes de forma a aferir a relevância das atividades realizadas, as 

dificuldades encontradas, as sugestões de melhoria bem como as necessidades de formação contínua 

de docentes em matéria de Cidadania e Desenvolvimento. 

Neste sentido, foi desenvolvido e implementado um plano de monitorização pela equipa de 

acompanhamento da Estratégia e pela Direção do Agrupamento, que tem como principais objetivos: 

• aferir o grau de consecução dos objetivos gerais estabelecidos;  

• avaliar o desenvolvimento e impacto das diferentes ações, bem como a forma como estas se 

articulam para promover o sucesso dos alunos;  

• verificar a articulação entre a Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola (EECE), o Plano 

Anual de Atividades  (PAA) e as metas e objetivos estratégicos do Projeto Educativo (PE);  

• assegurar o envolvimento dos intervenientes nos processos de reflexão e nas estratégias de 

melhoria a implementar.  

 

 

 

 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2018/07/12900/0292802943.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_original.pdf
http://escolasardoal.com/portal/attachments/article/1045/EECE_AES_2021.2023.pdf
http://escolasardoal.com/portal/attachments/article/83/Plano%20Anual%20de%20Atividades%202021_2022.pdf
http://escolasardoal.com/portal/attachments/article/83/Plano%20Anual%20de%20Atividades%202021_2022.pdf
http://escolasardoal.com/portal/attachments/article/250/Projeto%20Educativo%2021-%2024.pdf
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II. METODOLOGIA  

 

A monitorização e avaliação da EECE  realiza-se, no final de cada ano letivo, através da análise 

dos indicadores de impacto na cultura escolar, na governança escolar e na relação com a comunidade, 

definidos no Quadro I. Os indicadores de impacto a utilizar resultam de(a): 

a) uma seleção de indicadores de monitorização do PE, do Plano de Inovação Pedagógica (PIP) 

e do PAA; 

b)  aplicação de inquéritos aos alunos  e aos professores  do AES.  
 

 INDICADORES DE IMPACTO MONITORIZAÇÃO 

 

 

 

CULTURA 

ESCOLAR 

- Nº de projetos interdisciplinares realizados em articulação com 
Cidadania e Desenvolvimento. 

 
PE: EI 2 – OE 5 

- Nº de alunos participantes nos projetos/atividades que 
promovam a Multi/Interculturalidade, a Educação ambiental, a 
Educação para a Saúde e o Empreendedorismo. 

 
PE: EI 3 – OE 10 

- Percentagem de alunos a participar em projetos de voluntariado 
e/ou solidariedade. 

PIP: Indicadores de 
monitorização 

- Grau de reconhecimento dos alunos quanto à importância da 
Cidadania e Desenvolvimento na sua formação 

Inquéritos 

- Grau de envolvimento dos docentes com os domínios da 
Educação para a Cidadania 

Inquéritos 

- Nº de atividades realizadas, inscritas no Plano Anual de 
Atividades, ao abrigo do Eixo de Intervenção 3 do Projeto 
Educativo: Cidadania, Equidade e Inclusão. 

PAA 

GOVERNANÇA 

ESCOLAR 

- Nº de assembleias de delegados de turma realizadas PE: EI 3 – OE 10 

- Nº de alunos participantes no projeto “A Escola também é tua…”. PE: EI 3 – OE 10 

 

 

 

RELAÇÂO 

COM A 

COMUNIDADE 

-Nº de ações realizadas para cada um dos diferentes públicos-alvo 
(PD,PND, alunos e EE), com recurso a pais/EE e parceiros enquanto 
formadores em áreas especializadas. 

 
PE: EI 1 – OE 1 

-Nº de atividades realizadas anualmente (envolvimento da 
APEEAES e stakeholders externos). 

PE: EI 1 – OE 1 

- Nº de reuniões realizadas stakeholders externos relativamente à 
diferentes metas a integrar nos documentos orientadores 

PE: EI 1 – OE 3 

- Nº de presenças dos encarregados de educação nas diversas 
atividades e/ reuniões promovidas pelo Agrupamento 

PE: EI 2 – OE 4 

- Nº de atividades realizadas por ano e grupo/turma rentabilizando 
os recursos e o meio local 

PE: EI 2 – OE 5 

- Nº sessões realizadas anualmente Tertúlias Literárias Dialógicas PE: EI 2 – OE 5 

- Diversidade de parceiros envolvidos em atividades/ projetos de 
Cidadania no Agrupamento. 

PAA 

QUADRO I 

 

http://escolasardoal.com/portal/attachments/article/935/Plano%20de%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20Pedag%C3%B3gica.pdf
https://forms.gle/QbBaVqvng4Xd32QcA
https://forms.gle/yDXPWxmJtyqc3g186
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III. ANÁLISE DOS INDICADORES DE IMPACTO 

 

● CULTURA ESCOLAR 

 

O futuro começa aqui… com rigor, excelência e cidadania é o lema do PE 2021-2024 do AES que 

tem como principal missão,”… o sucesso individual de cada discente, através da aquisição de um 

conjunto de competências que lhes permitam crescer enquanto cidadãos ativos, justos e solidários, 

capazes de exercer uma cidadania ativa com espírito crítico e criativo”. Para operacionalizar esta ideia, 

em estreita harmonia com o estabelecido no PIP, na EECE e através do desenvolvimento das atividades 

previstas no PAA, que mobilizam as aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas, pretende-se 

motivar os alunos para o conhecimento, aumentando os seus níveis de empenho, criatividade, 

autonomia, responsabilidade, integridade, bem-estar, solidariedade e cidadania.  

O elevado número de iniciativas, ao abrigo do Eixo de Intervenção 3 do PE: Cidadania, Equidade e 

Inclusão, desenvolvidas no PAA 2021/2022, consolidam a transversalidade da Educação para a 

Cidadania, prevista na EECE e operacionalizam o lema, a missão, a visão, os valores e os objetivos 

orientadores da ação educativa delineados no PE, traduzindo uma clara preocupação com a formação 

e a aprendizagem vivencial da Cidadania, como um pilar estrutural da cultura escolar do AES. 

 

  INDICADORES DE IMPACTO MONITORIZAÇÃO 

 

 

 

CULTURA 

ESCOLAR 

1 - Nº de projetos interdisciplinares realizados em articulação com Cidadania e 
Desenvolvimento. 

 
PE: EI 2 – OE 5 

2 - Nº de alunos participantes nos projetos/atividades que promovam a 
multi/Interculturalidade, a Educação ambiental, a Educação para a Saúde e o 
Empreendedorismo. 

 
PE: EI 3 – OE 10 

3 - Percentagem de alunos a participar em projetos de voluntariado e/ou 
solidariedade. 

PIP: Indicadores de 
monitorização 

4 - Grau de reconhecimento dos alunos quanto à importância da Cidadania e 
Desenvolvimento na sua formação 

Inquéritos 

5 - Grau de envolvimento dos docentes com os domínios da Educação para a 
Cidadania 

Inquéritos 

6 - Nº de atividades realizadas, inscritas no Plano Anual de Atividades, ao abrigo do 
Eixo de Intervenção 3 do Projeto Educativo: Cidadania, Equidade e Inclusão. 

PAA 

 

QUADRO II  

 

(1) Nº de projetos interdisciplinares realizados em articulação com Cidadania e Desenvolvimento: 

 

Desde a Educação Pré-escolar até ao final do Ensino Secundário, foram desenvolvidos vários 

projetos/atividades de natureza transversal/interdisciplinar, em todos os grupos e turmas do AES, que 
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contemplam um ou mais domínios da Educação para a Cidadania. Conforme se constata, através da 

análise do Anexo I do presente documento, as atividades desenvolvidas foram muito diversificadas 

sendo que, em termos médios, pode-se afirmar que, em cada grupo ou turma do AES, foram realizados, 

no decorrer do ano letivo 2021/2022, em média, três projetos interdisciplinares em articulação com os 

domínios de Educação para a Cidadania. Este facto é, por si, revelador da importância atribuída, pelo 

AES, a esta componente curricular que já se encontra enraizada na cultura escolar. 

 

(2) Nº de alunos participantes nos projetos/atividades que promovam a Multi/Interculturalidade, 

a Educação ambiental, a Educação para a Saúde e o Empreendedorismo: 

 

Os domínios Interculturalidade, Educação ambiental, Saúde e Empreendedorismo integram a 

matriz sequencial da EECE em diferentes anos de escolaridade e foram trabalhados em atividades e 

projetos desenvolvidos em sala de aula (Anexo I) bem como em atividades desenvolvidas no PAA 

(Anexo II) e nos Planos de Turma. No ano letivo 2021/2022, todos (as) os (as) grupos/turmas do AES 

dinamizaram um ou mais projeto(s)/atividade(s) que contribuiu(ram) para o desenvolvimento das 

competências inerentes aos valores de cidadania, através de ações/atividades que promoveram a 

Multi/Interculturalidade, a Educação ambiental, a Educação para a Saúde e o Empreendedorismo 

(Anexo I). 

 O domínio Interculturalidade foi trabalhado, em sala de aula, através do desenvolvimento de 

atividades/projetos nos 3º, 6º, 8º e 11º anos de escolaridade. Nos 3º e 6º anos, realizaram-se atividades, 

neste domínio, com incentivo à utilização de  ferramentas digitais. Todos alunos dos 7º, 8º e 9º anos 

participaram  no projeto “Malas do Mundo”, dinamizado pela Biblioteca Escolar em parceria com o 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas. No 11º ano, a Interculturalidade foi trabalhada junto da 

comunidade tailandesa residente no Sardoal, através da realização de inquéritos e entrevistas sobre o 

seu processo de integração e acolhimento na vila e em Portugal. Em diferentes anos de escolaridade, 

os alunos participaram ainda, em várias atividades, incluídas no PAA, relacionadas com esta temática 

(Anexo II) e desenvolvidas, por exemplo, pelo projeto eTwinning/Erasmus (Anexo III). 

O domínio Educação ambiental foi trabalhado através do desenvolvimento de atividades/projetos 

na Educação Pré-escolar e nos 1º, 5º, 7º e 10º anos de escolaridade. Neste domínio, os alunos do 1º ciclo 

participaram no projeto internacional Conectando Mundos e em atividades do projeto bLueTIDE. No 

5º ano, desenvolveram, entre outros, o projeto “Crescer Saudável num ambiente saudável”. No 7º ano, 

entre outros projetos desenvolvidos, os alunos participaram na iniciativa que congrega a inclusão com 

o ambiente: Recycle to surf. Os alunos de 10º ano dinamizaram e participaram em iniciativas de 

https://www.conectandomundos.org/pt/
https://bluetideproject.wixsite.com/bluetide
https://www.jordan-portugal.pt/recycle-to-surf/
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promoção da Educação ambiental e da conservação da natureza, nomeadamente, limpeza e recolha 

de embalagens e lixos em espaços verdes; participação, em articulação com os serviços de Proteção 

Civil de Sardoal, em iniciativas/sessões de plantação de árvores autóctones e de reflorestação de 

espaços florestais e/ou verdes de Sardoal; seleção/triagem e recolha de embalagens diversas nos 

vários pontos/recipientes de depósito de resíduos espalhados pelos múltiplos espaços da escola e 

encaminhamento dessas embalagens para os ecopontos próximos à escola. Foram ainda responsáveis 

pela construção, plantação e manutenção da Horta Biológica: “A Nossa Horta Bio”. Em todos os níveis 

e ciclos de educação/ensino, foram desenvolvidas atividades incluídas no PAA (Anexo II) que 

privilegiaram a Educação ambiental para a Sustentabilidade, através do Projeto Eco-Escola/Clube Eco-

Escolas (Anexo III). 

O domínio Saúde foi trabalhado, em todos os ciclos e níveis de educação/ensino, desde o Pré-

escolar até ao final do Ensino Secundário através de atividades dinamizadas, em contexto de sala de 

jardim de infância/aula pelas educadoras e docentes (Anexo I). Este domínio foi ainda trabalhado 

através do desenvolvimento de atividades como, por exemplo, o projeto menin@s Igualdade e Não 

Violência , dinamizado no 1º ciclo; no 5º ano, através do projeto “Crescer Saudável num ambiente 

saudável”; na turma A do 6ºano, através do projeto “Mexe-te…pela tua Saúde!” e, na turma A do 9º 

ano, através do desenvolvimento do Projeto Eu, Confiante. Foram ainda dinamizadas várias atividades, 

em todos os ciclos e níveis de educação/ensino, pela Escola Promotora de Saúde e Sexualidade 

(Anexos II e III) bem como dinamizadas várias sessões, em todas as turmas dos 2º, 3º Ciclos e Ensino 

Secundário, subordinadas a diferentes temas e subtemas constantes do Referencial de Educação para 

a Saúde, pela psicóloga do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário do AES. 

O domínio Empreendedorismo foi trabalhado, em todos os ciclos e níveis de ensino, através da 

dinamização/organização de várias atividades (Anexo I e II), da responsabilidade dos alunos. No 1º 

ciclo, os alunos do 3º e 4º anos, dinamizaram uma venda de Natal e uma campanha de participação no 

projeto Postal Amigo ; no 2º ciclo, os alunos do 5º ano desenvolveram o projeto ANI+ e, no 3º ciclo, os 

alunos da turma A do 9º ano, desenvolveram o projeto LUDOBRINCA. No ensino secundário, os alunos 

do 12º ano organizaram uma angariação de bens de primeira necessidade e a Marcha pela Paz na vila 

de Sardoal, uma manifestação de solidariedade e uma iniciativa de sensibilização para o respeito pelos 

direitos fundamentais do povo ucraniano. Os alunos do 10º ano do curso profissional de desporto 

organizaram e dinamizaram vários eventos desportivos dirigidos à comunidade escolar e extraescolar, 

em parceria com os docentes dinamizadores dos projetos Desporto Escolar e eTwinning/Erasmus. Os 

alunos de 9º ano, bem como todos os alunos do Ensino Secundário, participaram ainda na Feira de 

Orientação Escolar e Profissional, uma iniciativa realizada em parceria pelo AES, o Município do Sardoal 

https://menin-s.pt/
https://menin-s.pt/
https://www.dove.com/pt/dove-self-esteem-project.html
https://www.projetopostalamigo.pt/
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e a CLDS 4G SER SARDOAL, com o objetivo de promover uma reflexão acerca dos aspetos mais 

importantes na tomada de decisão vocacional e desenvolvimento de atitudes fundamentais, como a 

iniciativa, a inovação e a gestão do risco, para a entrada no mercado de trabalho. 

Muitos dos pontos fortes das atividades realizadas, elencados no relatório final de execução do 

PAA 2021/2022 (pág. 9 – 12), são o seu contributo para a formação cívica dos alunos, ao nível da 

Educação ambiental, do Empreendedorismo e da Educação para a Saúde, entre outros. 

Deste modo, pode-se extrapolar que a totalidade dos alunos do AES participou em vários 

projetos/atividades que promovem a Multi/Interculturalidade, a Educação ambiental, a Educação para 

a Saúde e o Empreendedorismo, sendo esta meta do PE claramente alcançada. 

 

(3) Percentagem de alunos a participar em projetos de voluntariado e solidariedade: 

 

Nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, a percentagem de alunos a participar em projetos de 

voluntariado e  solidariedade  apresentou  valores bastante reduzidos, respetivamente,  15,3% e 12,8% 

(monitorização do PIP – 2020/2021). Este facto justifica-se pelo princípio de precaução em saúde 

pública motivado pela Covid-19, que determinou o ensino à distância e o isolamento social, 

desencadeando o cancelamento de várias atividades previstas no PAA do AES. 

No presente ano letivo, a abolição de algumas das restrições impostas pela Covid-19 permitiu a 

realização de uma atividade inscrita no PAA (Anexo II) que envolveu todos os alunos, desde o pré-

escolar até ao final do ensino secundário, que consistiu na angariação de bens de primeira necessidade 

para ajudar o povo ucraniano. Esta angariação culminou com a realização da Marcha pela Paz, em que 

participaram os alunos do Pré-escolar, 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário, permitindo elevar a 

percentagem de alunos a participar em projetos de voluntariado e solidariedade para 85,3%. Foram 

ainda realizadas outras atividades de voluntariado e solidariedade como, por exemplo, o projeto 

LudoBRINCA (Anexos I e II), desenvolvido pelos alunos da turma A do 9º ano, que envolveu toda a 

comunidade educativa. Em matéria de voluntariado e solidariedade, foram dinamizadas várias 

atividades pelo projeto eTwinning/Erasmus que envolveram um elevado número de alunos do AES, 

tais como, o Banco Alimentar contra a Fome, o Peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro, os 

Cabazes solidários, o Encontro Intergeracional, entre outras (Anexos II e III). 

 

(4) Grau de reconhecimento dos alunos quanto à importância da Cidadania e Desenvolvimento 

na sua formação: 

 

http://escolasardoal.com/portal/attachments/article/935/Monitoriza%C3%A7%C3%A3o%20PIP%20-%20Final%20do%20ano%20letivo%20(1)%20(2).pdf
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No final do ano letivo, 89% dos alunos que frequentaram os 2º e 3º Ciclos e o Ensino Secundário 

(exceto o ensino profissional) responderam a um questionário com o objetivo de avaliar a 

implementação da Estratégia no AES. 

 A análise das respostas dos alunos permite concluir que: 

● Uma percentagem muito significativa (93,5%) considera que os domínios abordados contribuem 

para a sua formação enquanto cidadãos; 

 

 
 

● a maioria dos alunos considera que os domínios abordados nas aulas são interessantes (65,4%) 

ou muito interessantes (25,7%); 

 

 
 

● a maioria dos alunos considera interessantes (66,8%) ou muito interessantes (23,8%)  os trabalhos 

e projetos realizados nos diferentes domínios; 
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● o claro reconhecimento dos alunos (92,5%) que as atividades desenvolvidas em sala de aula 

contribuíram para o desenvolvimento das suas aprendizagens/competências nesta matéria; 

 

 

 

● uma percentagem muito significativa de alunos (88,8%) considera também que as atividades 

promovidas pela Escola (PAA e PPA) contribuíram para o desenvolvimento das suas 

aprendizagens/competências; 

 

 

 

Pela análise global das respostas dos alunos, é evidente o elevado grau de reconhecimento dos 

alunos do AES, quanto à importância da Cidadania e Desenvolvimento, na sua formação. 

 

 (5) Grau de envolvimento dos docentes com os domínios da Educação para a Cidadania: 

 

No final do ano letivo, 90% dos docentes em exercício de funções no AES responderam a um 

questionário com o objetivo de avaliar a implementação da Estratégia. 

 A análise das respostas dos docentes permite concluir que: 

 

● a esmagadora maioria (98,4%) dos docentes conhece o documento Estratégia de Educação para 

a Cidadania do AES; 



 

10 
 

 

 

 

● a totalidade dos docentes inquiridos considera, a EECE adequada (51,6%)ou muito adequada 

(48,4%), tendo em conta os demais documentos orientadores do AES; 

 

 

 

● a esmagadora maioria dos docentes (96,8% ) conhece os domínios a abordar previstos na matriz 

sequencial que integra a EECE; 
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● A maioria dos docentes (93,5%) afirma ter trabalhado, de forma direta ou indireta, um ou mais 

domínio(s) da Educação para a Cidadania na(s) disciplina(s) que leciona ou em outras atividades que 

desenvolve com os alunos; 

 

 

 

Esses docentes (93,5%) que afirmam ter trabalhado, de forma direta ou indireta, um ou mais 

domínio (s) da Educação para a Cidadania, privilegiaram, no desenvolvimento do seu trabalho com os 

alunos, o(s) seguinte(s) domínio(s):  

 

 

 

- A Educação ambiental, perfeitamente enraizada na cultura escolar, trabalhada dentro e fora da 

sala de aula, com o importante contributo do Clube Eco-Escola/Projeto Eco-Escolas (Anexo III); 

- Os Direitos Humanos, uma responsabilidade de todos e para todos, trabalhados dentro (Anexo I) 

e fora da sala de aula, através das múltiplas atividades dinamizadas no PAA (Anexo II) e nos projetos 

e clubes (Anexo III); 



 

12 
 

- A Igualdade de Género, a Saúde e a Sexualidade, trabalhadas em sala de aula conforme previsto 

na matriz sequencial da EECE, de acordo com as orientações do Projeto de Educação para a Saúde 

(PES) em meio escolar do AES e fora da sala de aula, através de atividades e projetos integrados no 

PAA, da responsabilidade da Escola Promotora de Saúde, do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social 

e Comunitário e de outros parceiros como, por exemplo, a CPCJ e a CLDS 4G SER SARDOAL. 

 

●  a maioria dos docentes considera adequada ou muito adequada, respetivamente, 46,8% e 30,6%,  

a abordagem transversal da Cidadania e Desenvolvimento feita na Educação Pré-escolar e no 1º Ciclo 

no AES; 

 

 

● a maioria dos docentes considera adequada ou muito adequada, respetivamente, 41,9% e 35,5%, 

a abordagem interdisciplinar da Cidadania e Desenvolvimento feita no 2º Ciclo (Cidadania e Tecnologia 

e Projeto de Trabalho Interdisciplinar) e no 3º Ciclo (Cidadania e Mundo Atual e Projeto de Trabalho 

Interdisciplinar); 
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● A maioria dos docentes (90,3%) considera uma mais valia a Cidadania e Desenvolvimento ser uma 

disciplina autónoma, no Ensino Secundário, permitindo a abordagem interdisciplinar dos diferentes 

domínios. 

 

 

 

Pela análise global das respostas dos docentes, é evidente o seu elevado grau de envolvimento com 

os domínios da Educação para a Cidadania e com as linhas orientadoras da implementação da Estratégia 

no AES. 

 

(6) Nº de atividades realizadas, inscritas no Plano Anual de Atividades, do Eixo de Intervenção 3 do 

Projeto Educativo: Cidadania, Equidade e Inclusão 

 

A diversidade das atividades realizadas, inscritas no PAA, integram uma multiplicidade de domínios 

da Educação para a Cidadania e contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento dos valores e 

do perfil do aluno, preconizado no PE 2021/2024. 

De acordo com a informação constante no relatório final de execução do PAA 2021/2022, 28% das 

atividades realizadas inserem-se no Eixo de Intervenção 3 do PE: Cidadania, Equidade e Inclusão. 

Relativamente a esse Eixo, destaca-se ainda que 17,9% das atividades realizadas inserem-se no objetivo 

estratégico 10: Fomentar valores de Cidadania. 

As atividades realizadas, que integram o Anexo II, permitem confirmar, quer em número quer em 

qualidade das iniciativas promovidas, a importância dada a eventos que privilegiam a formação cívica 

e o desenvolvimento integral dos alunos. 
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● GOVERNANÇA ESCOLAR 

 

No AES, a gestão democrática, privilegiando a participação do coletivo, é uma prioridade. Neste 

sentido e, em linha com a Recomendação n.º 2/2021, de 14 de julho e com a ação específica 1.3.10. - A 

Voz dos Alunos (Plano de Recuperação das Aprendizagens – Escola+21-23), é prática corrente no AES 

ouvir os alunos e o seu contributo válido na resolução dos problemas do quotidiano bem como na 

elaboração e avaliação de documentos orientadores como, por exemplo, a EECE. Para além das 

assembleias definidas nos planos de turma, o PE prevê a realização de assembleias de delegados de 

turma e a participação das diferentes turmas no projeto A Escola também é tua!. 

 

  INDICADORES DE IMPACTO MONITORIZAÇÃO 

GOVERNANÇA 

ESCOLAR 

1 - Nº de assembleias de delegados de turma realizadas PE: EI 3 – OE 10 

2 
- Nº de alunos participantes no projeto “A Escola também é tua…”. PE: EI 3 – OE 10 

 

QUADRO III 

 

(1) Nº de assembleias de delegados de turma realizadas 

 

No presente ano letivo, foram realizadas duas assembleias de delegados de turma, uma em cada 

semestre (24 de novembro de 2021 / 1 de junho de 2022). Nessas assembleias, envolvendo os alunos 

dos diferentes níveis e ciclos de ensino, os delegados de turma foram ouvidos, sendo realizado um 

balanço do funcionamento dos projetos e dos diferentes serviços do AES e foram apresentadas 

propostas para melhoria da qualidade da organização e serviço prestado pelo AES. 

 

(2) Nº de alunos participantes no projeto “A Escola também é tua…” 

 

 O projeto “A Escola também é tua…”  foi implementado, pela primeira vez, no presente ano letivo 

e, em ano de arranque da implementação deste projeto, é importante destacar a elevada percentagem 

de alunos, do 1º ao 12º anos, participantes no projeto (93%) bem como a elevada qualidade dos trabalhos 

apresentados pelas diferentes turmas. Como pontos fortes a assinalar na implementação deste 

projeto (Anexo III), destacam-se:  

https://files.dre.pt/2s/2021/07/135000000/0007500084.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-11/1.3.10.-roteiro_voz-dos-alunos.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-11/1.3.10.-roteiro_voz-dos-alunos.pdf
http://escolasardoal.com/portal/attachments/article/1125/Projeto%20a%20escola%20tamb%C3%A9m%20%C3%A9%20tua.pdf
https://padlet.com/saraalmeida1/369khhbo30upgf44
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- Ouvir a voz/dar a palavra aos alunos, incentivando e reforçando o seu valioso contributo para a 

resolução de alguns problemas identificados no Agrupamento; 

- Contribuir para o desenvolvimento de áreas de competência do PASEO, tais como, linguagem e 

textos, informação e comunicação, pensamento crítico e criativo, raciocínio e resolução de problemas, 

relacionamento interpessoal, entre outras; 

- Reforçar boas práticas do exercício de uma cidadania democrática, esclarecida, argumentativa/ 

reflexiva, empenhada, de mobilização coletiva e solidária, de todos os elementos do contexto escolar. 

 

● RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

O AES está perfeitamente inserido na comunidade desenvolvendo a sua atuação diária em prol da 

mesma e beneficiando da estreita relação de proximidade estabelecida com o meio em que se insere. 

Nesta lógica de proximidade, tanto o Agrupamento como cada um dos stakeholders externos 

compreende a importância do seu papel e assume as suas responsabilidades trabalhando, em sintonia, 

para um único propósito: contribuir o sucesso individual de cada discente e para a sua formação, 

enquanto cidadãos ativos, justos e solidários, capazes de exercer uma cidadania ativa com espírito 

crítico e criativo. 

 

  INDICADORES DE IMPACTO MONITORIZAÇÃO 

 

 

 

RELAÇÂO 

COM A 

COMUNIDADE 

 
1 

-Nº de ações realizadas para cada um dos diferentes públicos-alvo (PD,PND, 
alunos e EE), com recurso a pais/EE e parceiros enquanto formadores em áreas 
especializadas. 

 
PE: EI 1 – OE 1 

2 -Nº de atividades realizadas anualmente (envolvimento da APEEAES e 
stakeholders externos). 

PE: EI 1 – OE 1 

3 - Nº de reuniões realizadas stakeholders externos relativamente à diferentes 
metas a integrar nos documentos orientadores 

PE: EI 1 – OE 3 

4 - Nº de presenças dos encarregados de educação nas diversas atividades e/ 
reuniões promovidas pelo Agrupamento 

PE: EI 2 – OE 4 

5 - Nº de atividades realizadas por ano e grupo/turma rentabilizando os recursos e 
o meio local 

PE: EI 2 – OE 5 

6 - Nº sessões realizadas anualmente Tertúlias Literárias Dialógicas PE: EI 2 – OE 5 

7 - Diversidade de parceiros envolvidos em atividades/ projetos de Cidadania no 
Agrupamento. 

PAA 

 

QUADRO IV 

 

(1) Nº de ações realizadas para cada um dos diferentes públicos-alvo (PD,PND, alunos e EE), com 

recurso a pais/EE e parceiros enquanto formadores em áreas especializadas: 
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Neste âmbito, alguns exemplos de ações realizadas foram as ações de curta duração para pessoal 

não docente (três); as ações de curta duração dirigidas a pais e encarregados de educação (duas); uma 

ação destinada a professores e uma ação incluída na Feira das Profissões. 

 

(2) Nº de atividades realizadas anualmente (envolvimento da APEEAES e stakeholders externos):  

 

A comemoração do Dia da Criança, a Caminhada Eco-Escolas e o Corta Mato são exemplos de 

atividades que contaram o importante envolvimento da APEEAES e outros stakeholders externos. 

 

(3) Nº de reuniões realizadas stakeholders externos relativamente às diferentes metas a integrar 

nos documentos orientadores:  

 

Relativamente às metas a integrar nos diferentes documentos orientadores, foram realizadas 

reuniões com a Autarquia, com as empresas de consultadoria (Sinase e Magiqualis) e com a Tagus. 

 

(4) Nº de presenças dos encarregados de educação nas diversas atividades e/ reuniões promovidas 

pelo Agrupamento: 

 

O número de presenças dos encarregados de educação nas diversas atividades e/ reuniões 

promovidas pelo Agrupamento ronda os 70%, o que se pode considerar um valor bastante satisfatório 

mas ainda longe da meta estabelecida no PE: “80% dos EE participam nas diferentes reuniões 

promovidas pelo AES”. 

 

(5) Nº de atividades realizadas por ano e grupo/turma rentabilizando os recursos e o meio local: 

 

Em cada grupo/turma, foi realizada, pelo menos, uma atividade rentabilizando os recursos e o meio 

local. Alguns exemplos de atividades desenvolvidas foram o Projeto Capela; a observação dos quadros 

do Mestre do Sardoal; o Barroco Sardoalense; a visita ao Património Cultural Local: Igreja Matriz, Igreja 

da Misericórdia e Convento e a atividade Conhecer o Sardoal, entre outras. 
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(6) Nº sessões realizadas anualmente Tertúlias Literárias Dialógicas: 

 

No âmbito da adoção de metodologias e estratégias diferenciadas e diversificadas prevista no PE, 

foram realizadas em todos(as) os(as) grupos/turmas, pelo menos, uma atividade “Conta-me uma 

história” ou uma sessão de leitura de alunos para alunos e uma atividade “Conta-me uma história” ou 

uma sessão de leitura de pais/encarregados de educação ou outros elementos do agregado familiar, 

para cada grupo de crianças/alunos por turma.  

 

(7) Diversidade de parceiros envolvidos em atividades/projetos de Cidadania no Agrupamento: 

 

A diversidade de parceiros envolvidos é fundamental pois as parcerias desenvolvidas 

proporcionam aos alunos do AES experiências de aprendizagem vivencial da Cidadania extremamente 

enriquecedoras. Entre os stakeholders internos que colaboraram ativamente na dinamização de 

atividades que envolvem um ou mais domínios da Educação para a Cidadania, destacam-se a Biblioteca 

Escolar; diversos clubes e projetos em funcionamento no AES (Anexo III); o Plano de Desenvolvimento 

Pessoal, Social e Comunitário do AES e o Gabinete de Apoio ao Aluno. A nível externo, destacam-se o 

Município de Sardoal; a Biblioteca Municipal; a Rede de Bibliotecas de Sardoal; o Gabinete de Proteção 

Civil, Bombeiros e Floresta da Câmara Municipal de Sardoal; a Junta de Freguesia de Sardoal; a 

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo; o ACES Médio Tejo; a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Sardoal; a CLDS 4G SER SARDOAL; a GNR - Escola Segura; o Grupo de Apoio de Abrantes da 

Liga Portuguesa contra o Cancro; a Cruz Vermelha Portuguesa; a Santa Casa da Misericórdia; o Centro 

Europe Direct do Oeste, Lezíria e Médio Tejo; o Instituto Português do Desporto e Juventude bem como 

as entidades proponentes de diversos projetos de âmbito nacional em que vários alunos do AES 

participaram. 

 

IV. NECESSIDADES DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE DOCENTES 

 

De acordo com as respostas obtidas nos inquéritos realizados ao pessoal docente, foram 

identificadas as seguintes necessidades de formação contínua de docentes (1) neste domínio:  

 

● Mais de metade (58,1%) dos docentes inquiridos apresenta, como prioritária, formação relacionada 

com a produção de recursos pedagógicos para abordar os diferentes domínios da Educação para a 
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Cidadania e cerca de 36% dos docentes refere ainda, como prioritária, formação na área das 

metodologias ativas centradas na aprendizagem vivencial da Cidadania; 

● Um terço dos docentes inquiridos (33,9%) destaca ainda a formação em práticas de desenvolvimento 

curricular em Cidadania e Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) A inclusão no relatório anual da EECE das necessidades de formação contínua neste domínio encontra-se prevista na ENEC (pág.12). 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A última questão dos inquéritos aplicados a alunos e professores, sendo de natureza facultativa, 

pretendia recolher contributos/sugestões de melhoria relativamente à implementação da EECE no 

AES. 

Mais de metade dos alunos inquiridos (53,3%) apresentaram sugestões de melhoria enquanto 

apenas 19,3% dos docentes responderam a esta questão (destes 9,7% referiram que nada tinham a 

assinalar).  

As sugestões de melhoria apresentadas pelos alunos são propostas de dinâmicas a ter em conta 

na planificação a realizar no início do ano letivo.  

 

SUGESTÕES DE MELHORIA 

ALUNOS DOCENTES 

Visitas de estudo dos temas/domínios abordados Para além do aumento do 
número de horas a atribuir à 
Cidadania e Desenvolvimento, 
não foram registadas mais 
sugestões de melhoria 
relevantes e representativas da 
vontade dos docentes. 

Trabalhos mais práticos 

Saídas de campo 

Trabalhos desenvolvidos/organizados com outras escolas/países 

Aprender a fazer filmes 

Trabalhos sugeridos pelos alunos 

Mais debates, palestras e assembleias de turma 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_original.pdf
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Uma vez que a avaliação feita por alunos e docentes à Estratégia é bastante satisfatória e a 

monitorização realizada evidencia claramente um conjunto de boas práticas desenvolvidas no AES, a 

EECE não é objeto de revisão, no presente ano letivo, criando-se apenas uma adenda para dar resposta 

à nova matriz curricular, que entrará em vigor nos 1º, 5º e 7º anos de escolaridade, no ano letivo 

2022/2023. 

A revisão global da EECE realizar-se-á no final do ano letivo 2022/2023. 

 

 

A COORDENAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA 

 
Sardoal, 19 de julho de 2022 

 


