
 

Agrupamento de Escola da Zona Urbana da 
Figueira da Foz 

Ano letivo 2021/2022 

Cidadania e Desenvolvimento (CD) 

Orientações Curriculares – 1º ano 1º Ciclo 

 

 Domínios Objetivos Proposta de atividades 
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Direitos Humanos Reconhecer os valores: amor, 
igualdade, amizade, cidadania, 
solidariedade e respeito; 

Incentivar o aluno a valorizar e a 
respeitar a diversidade; 

Situar o aluno no dia-a-dia presente 
para que se sinta integrado; 

Conhecer os Direitos Humanos. 

Cartazes dos Direitos Humanos 

Jogo dos Valores 

Audição de Histórias do Tema: 

Valores e Direitos 

Ilustrações diversas 

Campanhas de solidariedade 

… 

Igualdade de 

Género 

  

Interculturalidade  
Promover a inclusão escolar; 
Conhecer a realidade cultural da 
sua turma/ano/escola; 
Acolher e celebrar a diversidade 
cultural; 
Conhecer outras 
experiências/vivências culturais. 
 
 

Realização de jogos 

fomentadores da integração das 

crianças (jogo das língua, jogos de 

roda…) 

Atividades de audição/entoação 

e dança de “Músicas do Mundo” 

Audição e partilha de histórias 

(alunos ou pais) 

Partilha de canções tradicionais 

(…) 

 

Desenvolvimento 
Sustentável 

  

Educação Ambiental Valorizar a importância do 
ambiente; 

Reconhecer sons, cheiros, 
sabores e cores da natureza; 

Identificar seres vivos no 
ambiente; 

Caracterizar /classificar alguns 
seres vivos (fauna e flora) do 
ambiente local. 

Saída de campo para descoberta 

e identificação de seres vivos e 

seu habitat 

Experiências em contextos 

diversificados 

Jogos sobre o ambiente e sobre 

os sentidos 

Audição de histórias do tema: 

Ambiente 

… 

Saúde   
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Sexualidade   

Media   

Instituições e 
participação 
democrática 

  

Literacia financeira e 
educação para o 
consumo 

  



Segurança rodoviária Saber ser peão; 

Conhecer regras de segurança 

como peão; 

Identificar sinais de trânsito 

luminosos; 

Identificar alguns sinais de 

trânsito verticais. 

Saída de campo: Um dia na rua como 
peão 

Atividade com a Escola Segura - PSP 

Construção de sinais com materiais 
reutilizáveis 

jogos Rodoviários 

ilustrações diversas 

… 

Risco Identificar algumas situações de 

Risco (incêndio, tremor de terra, 

tempestades,…); 

Saber reagir nas situações de 

risco abordadas; 

Conhecer o Plano de Evacuação 

da escola; 

Realizar simulacros. 

 

 Atividade com a proteção Civil  

Ilustrações / Cartazes com situações de 
Risco 

Visualização de filmes ou imagens de 
situações de Risco 

… 
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Empreendedorismo  

 

 

 

Mundo do Trabalho   

 Segurança, Defesa 
e Paz 

  

 Bem‐estar animal 
(Projeto PATA) 

 Conhecer e divulgar os direitos dos 

animais;  

Elaborar informação específica e 

genérica sobre os animais com 

enfoque no seu bem-estar;  

 Sensibilizar a comunidade 

educativa para a adoção responsável 

de animais abandonados e/ou da 

APPAF, GADAFF, CRAFF; 

 Incentivar o apadrinhamento de 

animais. (…) 

- Pesquisas sobre os direitos dos 
animais 
- Audição de histórias  alusivas 
ao tema 
-Comemoraçãodo dia do animal; 
 (…) 

 Voluntariado   

  Outro   

 


