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Ano letivo 2018 / 2019 

Planificação Anual 

Disciplina de Educação para a Cidadania - 8.º Ano 

 

Período Letivo 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

 
Aulas previstas 

 
13 

 
12 

 
8 

Conteúdos / 
Temas /Domínios 
 

 
REGULAMENTAÇÃO DA VIDA 
NA ESCOLA 
 
1. Saber estar na sala de 
aula 
2. Cada cidadão é 
espelho do outro – a 
responsabilidade de cada um 
relativamente às ações dos 
outros – legislação – orientar 
para os comportamentos de 
grupo  
3. Respeitar os espaços 
comuns 
4. Coesão grupal - 
Sessões a dinamizar pela AFMP 
 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
 
1. Desenvolvimento de 
comportamentos e atitudes 
racionais face a questões de 
natureza económica e 
financeira. 
2. Educação financeira do 
consumidor.  
3. Correta gestão do 
dinheiro.   
a. Sessão a dinamizar por 
técnicos do Banco de Portugal 
“Gestão do orçamento”   
(31 de outubro – dia Mundial 
da Poupança) 
 
EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS 
HUMANOS 
 
1. Cidadania - abordagem 
introdutória 
a. Breve História da 
Cidadania (desde a Grécia até à 
Época Contemporânea) 

 
EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA  
 
1. Utilização das tecnologias 
de informação e comunicação, 
visando comportamentos e 
atitudes adequados a uma 
utilização crítica e segura da 
internet e das redes sociais. 
Sessões a dinamizar pela equipa 
da Biblioteca Escolar 
“As Questões Éticas no Acesso à 
Informação: plágio, lei dos direitos 
de autor, propriedade 
intelectual…” 
Utilização de Ferramentas da Web 
2.0 
 
 
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
  
Comportamentos aditivos e 

dependências 

1. Introdução à temática 
“Comportamentos aditivos e 
dependências” 
Sessão a dinamizar por técnico do 
CRI - “Comportamentos aditivos e 
dependências”  
 
Afetos e educação para a 

sexualidade 

1. Métodos Contracetivos 
2. Gravidez na Adolescência 
Sessões de sensibilização a 
dinamizar pela UCC Farol do 
Mondego 
3. Relações interpessoais: 
a. Os adolescentes e os 
amigos 
i. Amor e Amizade 
ii. Sentimentos e emoções 
b. Assertividade  

 
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 
 
1. Promoção do 
reconhecimento e da valorização 
da diversidade como fonte de 
aprendizagem para todos. 
2. Multiculturalidade das 
sociedades atuais. 
3. Desenvolvimento da 
capacidade de comunicação e 
incentivo à interacção social. 
(8.º ano em Geografia) 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A 
SUSTENTABILIDADE 
 
1. Comportamentos 
sociais e consequências 
ambientais (Consumo e 
consumismo) 
a. Respeito pela Natureza 
b. Agressões ao ambiente 
e suas repercussões na extinção 
das espécies 
c. Tempo que a natureza 
leva a processar os diferentes 
resíduos 
d. A política dos 5R 
Sessão dinamizada por técnicos 
do Sermare - Marefoz 
(3.º período) 
22 de maio – Dia Internacional 
da Biodiversidade 
24 de maio – Dia Europeu dos 
Parques Naturais 
5 de junho – Dia Mundial do 
Ambiente 
8 de junho – Dia Mundial dos 
Oceanos 
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(Questionar se é leccionado no 
7.º ano em História?) 
b. Conceitos 
fundamentais para a cidadania  
(Sessão a dinamizar pela AVA) 
2. Direitos Humanos  
a. Direito à vida 
b. Direito ao trabalho 
c. Direito à diferença 
d. Direito à dignidade 
e. Direito à liberdade 
religiosa 
(10 de dezembro – Dia 
Internacional dos Direitos 
Humanos) 
(Sessão a dinamizar por 
encarregada de educação) 

i. Aspetos do 
comportamento (passivo, 
assertivo e passivo) 
c. Comportamento  
i. Tomada de decisões 
ii. Resolução de 
conflitos/divergências.  
d. A Família 
i. Comunicação pais-filhos  
Palestra com Psicólogo – 
grupo/turma 
15 de maio – Dia Internacional da 
Família 
 
 
 

 

Atividades a 

desenvolver 

  

Apresentação 

Autoavaliação 

 

 
Figueira da Foz, 11 de setembro de 2017 

A coordenadora da disciplina: 
Júlia Seiça 

 


