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Planificação/Critérios Ano 

Letivo 2021/2022  

  

Nível de Ensino: 1º ciclo    Disciplina: Cidadania Ativa    Ano: 4º    Curso: Regular  

  

Planificação Anual  

Semestre  Domínios/Temas  Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais  Tempos letivos  

1.º/2.º  

  
IGUALDADE DE GÉNERO  

  
Nós e a sociedade  

  
1.A igualdade no acesso à educação  
2. Iguais oportunidades no trabalho e na carreira profissional  
3.A igualdade no direito à saúde  
  

  
220 minutos  

1.º/2.º  

  
SAÚDE   

  
Hábitos de vida saudável  
  
Alimentação saudável  
  
Saúde do seu corpo  
  
Primeiros socorros  

  

  
1.Hábitos de vida saudável:  
-higiene corporal, exercício físico  
-atitudes proactivas e responsáveis para com o meio ambiente 
2.Alimentação saudável:  
- roda, higiene e validade dos alimentos dos alimentos  
-a importância da informação existente nos rótulos  
3. Os perigos do consumo de drogas, tabaco e álcool  
4. Materiais e normas dos primeiros socorros  
  

  
300 minutos  

1.º/2.º  

  
MEDIA  

  
Os Media na família e na sociedade  

  
1. Diferentes tipos de Media:  
- Televisão   
- Rádio  
- Jornais  
- Computador  
- Internet  
  

300 minutos  
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1.º/2.º  

  
RISCO  

  

  
1. Os diferentes riscos e formas de atuação:  
-Riscos naturais ( incêndios, inundações, sismos...)  

200 minutos  
  

  

Nota: A sequência dos domínios/temas/descritores pode ser alterada em função das atividades planificadas nos planos de 
turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação curricular e interdisciplinar.  
  

  

Critérios de Avaliação/Ponderação  

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes:  

Ainda está longe de um 

desempenho razoável  

Ainda não desempenha 

razoavelmente  

Desempenha 

razoavelmente  
Desempenha bem  Desempenha plenamente  

Insuficiente  Suficiente  Bom  Muito Bom  

Até 19%  Entre 20% e 46%  Entre 47% e 69%  Entre 70% e 89%  Entre 90% e 100%  

  

(Domínios/Sequências/Temas/Módulos e   
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes )/Descritores  Ponderação  Instrumentos de Avaliação  

 Risco em casa, na escola, no meio 

envolvente e sociedade  
-Perigos que envolva a integridade física ( assédio, aliciamento pessoal e 
redes sociais…)  
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IGUALDADE DE GÉNERO  

  
Igualdade no acesso à educação  

a. Reconhece que deve haver igualdade para todos, seja homem ou mulher.  
b. Sabe a importância de haver as mesmas oportunidades de educação para os dois 
géneros.  

Oportunidades no trabalho e na carreira profissional  
  

c. Sabe que existe igualdade no desempenho de várias funções laborais;  
d. Reconhece o mesmo valor nas funções desempenhadas por ambos os géneros.  
  

Conhecer o direito à saúde de igual modo  
e. Conhece a igualdade de direitos na saúde.  

25%  

Minifichas/fichas de trabalho  

Questões de aula  

Trabalhos práticos  

Observação direta  

Debates  

Trabalho individual ou a pares  

Trabalho em grupo  

Apresentações orais  

Folhetos/desdobráveis  

Cartazes  

Interpretação de imagens   

SAÚDE  
  

Hábitos de vida saudável  
25%  

Minifichas/fichas de trabalho  

Questões de aula  

 

a. Conhece a importância da higiene que deve ter com o seu corpo.  
b. Reconhece a importância do exercício físico para a saúde.  
  

Alimentação saudável  
c. Reconhece e identifica os elementos saudáveis na roda dos alimentos.  
d. Sabe como se faz a higienização dos alimentos e identifica validade dos mesmos.  
  

Os perigos do consumo de drogas, tabaco e álcool  
e. Consegue identificar situações de consumo excessivo de drogas, alcool e tabaco;  
f. Reconhece algumas doenças/acidentes provocados por estes produtos nocivos 
para a saúde.  
  

  
Materiais e normas dos primeiros socorros  

g. Identifica alguns materiais de primeiros socorros.  
h. Sabe utilizar alguns destes materiais em situações concretas.  
  

 Trabalhos práticos  

Observação direta  

Debates  

Trabalho individual ou a pares  

Trabalho em grupo  

Apresentações orais  

Folhetos/desdobráveis  

Cartazes  

Interpretação de imagens   
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MEDIA  
  

Os media na família e na sociedade  
  

a. Diferencia os diferentes tipos de media.  
b. Utiliza corretamente algumas formas de comunicação (internet, computador, 

entrevistas e notícias).  
20%  

Minifichas/fichas de trabalho  

Questões de aula  

Trabalhos práticos  

Observação direta  

Debates  

Trabalho individual ou a pares  

Trabalho em grupo  

Apresentações orais  

Folhetos/desdobráveis  

Cartazes  

Interpretação de imagens   

RISCO  
  

Risco em casa, na escola, no meio envolvente e sociedade  
  

a. Identifica diferentes tipos ricos naturais.  
b.Sabe alguns procedimentos a ter nestas situações de risco.  
c. Conhece algumas regras para se proteger em situações de perigo.  
  

20%  

Minifichas/fichas de trabalho  

Questões de aula  

Trabalhos práticos  

Observação direta  

Debates  

Trabalho individual ou a pares  

  Trabalho em grupo  

Apresentações orais  

Folhetos/desdobráveis  

Cartazes  

Interpretação de imagens   
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COMPETÊNCIAS  

  

a. Mostra responsabilidade e respeito por si e pelos outros na diversidade na 
diversidade humana.  
b. Mostra atitude participativa e colaborativa nas atividades desenvolvidas  
c. Mostra uma atitude crítica e reflexiva nas ações e opiniões.  

d. Revela espírito de interajuda e auxílio aos seus pares.  
e. Respeita regras de funcionamento da turma/escola.  
f. Manifesta autonomia pessoal centrada na equidade, na livre escolha e no 
bem comum.  

  

10%  

Observação direta  

Trabalho individual  

Trabalho a pares  

Trabalho em grupo  

Participação oral   

Cumprimento de tarefas  

Participação em debates  

  

  


