Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio
Planificação Anual das Atividades Letivas
Departamento Curricular/Ciclo: 1º Ciclo

Disciplina/Oferta Complementar: Educação Para a Cidadania

Ano de escolaridade: 1ºano

Ano letivo: 2015/2016

Perfil do aluno à saída do 1º ciclo:
Participar na vida sala de aula, da escola e da comunidade de forma crítica, responsável e solidária; Realizar atividades por iniciativa própria e estabelecer uma
metodologia personalizada de trabalho, organização de tarefas e métodos de estudo; Cooperar com os outros e colaborar nas atividades desenvolvidas em grupo;
Reconhecer a diversidade cultural ou outra, respeitando e aceitando a diferença; Prestar atenção e comentar acontecimentos e problemas do quotidiano mostrando
curiosidade, envolvimento e capacidade de reflexão; Manifestar a capacidade de encontrar estratégias de resolução de problemas; Utilizar diferentes saberes e
conhecimentos científicos e tecnológicos adequados à observação, e compreensão do meio ambiente natural e social; Pesquisar, selecionar, organizar e interpretar
informação para a utilizar adequadamente na resolução de questões, necessidades, problemas e conceção de projetos; Identificar e analisar criticamente algumas
intervenções humanas no meio e adotar comportamentos de defesa e conservação do património cultural e natural; Demonstrar gosto pela arte como forma de
apreender o mundo, recorrendo a referências e conhecimentos próprios de cada área artística; Manifestar hábitos de vida saudáveis, mostrando gosto pela prática da
atividade física, respeito pelas normas de segurança pessoal e do uso coletivo dos espaços; Utilizar corretamente e de forma adequada a língua portuguesa nas diversas
áreas do saber e em diferentes contextos; Utilizar de forma correta linguagens das diferentes áreas do saber, para expressar o próprio pensamento, uma informação,
uma ideia ou uma intenção.

Temas/Conteúdos/
Domínios

Objetivos

Dotar os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a
fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bemestar físico, social e mental.
Providenciar informações rigorosas relacionadas com a proteção da
situações de comunicação criadas nas diversas áreas do saber e em diferentes contextos; Utilizar de forma correta linguagens das diferentes
saúde e a prevenção do risco, nomeadamente na área da sexualidade,
expressar o próprio pensamento, uma informação, uma ideia ou uma intenção.
da violência, do comportamento alimentar, do consumo de substâncias,

Educação para a Saúde e a Sexualidade

Instrumentos
de avaliação
- Observação do
interesse e empenho
dos alunos
áreas
do saber,
para
- Trabalho
individual
ou de grupo

do sedentarismo e dos acidentes em contexto escolar e doméstico.

Educação Rodoviária

Promover comportamentos cívicos e mudar hábitos sociais, de forma a
reduzir a sinistralidade rodoviária.
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