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DOMÍNIO/TEMAS

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

AVALIAÇÃO

O aluno deve ser capaz de:

Domínio:
Direitos Humanos
Temas:
1. Que significam as expressões “Eu
devo…” e “Tenho dever de …”?
2. Os meus direitos e os meus deveres
na família, dentro e fora da escola
3. O direito à diferença
4. A Escola e os valores (amizade,
cooperação,
solidariedade,
tolerância,
diferença,
respeito,
liberdade,
verdade/lealdade
e
justiça)

 Educar para os direitos humanos e as liberdades fundamentais, em todos os
aspetos da vida.
 Saber respeitar as diferenças dos outros.
 Promover atitudes e valores.
 Desenvolver o espírito crítico relativamente a injustiças sociais.
 Desenvolver comportamentos solidários, tendo em vista o bem comum.
 Promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como
oportunidade e como fonte de aprendizagem para todos.
 Conhecer os direitos da criança.
 Saber respeitar as diferenças dos outros.

▪

Fichas de trabalho individuais
e/ou de grupo;

▪

Trabalhos de
individuais;

▪

Grelhas de registo de observação
em contexto de sala de aula;

▪

Participação oral;

▪

Autoavaliação.

grupo

e/ou

Domínio:
Desenvolvimento Sustentável
Temas:
1. Consciencialização ambiental.
2. Compromisso pessoal com
mudança

a

 Promover o valor e o respeito pela natureza.
 Sensibilizar para a mudança de atitudes e de comportamentos face ao
ambiente.
 Impulsionar uma cidadania consciente.

Domínio:
Saúde

Temas:
1. Hábitos de vida saudável:
a) A importância de posturas corretas
do exercício físico e do repouso para
a saúde (estar bem sentado, brincar
ao ar livre, deitar cedo…).
b) Cuidados a ter com o seu corpo.
2. Alimentação saudável







Desenvolver hábitos de vida saudável.
Zelar pela higiene dos espaços de uso coletivo.
Promover atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis.
Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis.
Participar na vida em comunidade usando o sentido crítico e emissão de
juízos.
 Analisar e refletir sobre situações reais.

Domínio:
Media
Temas:
1. Os diferentes media
2. Segurança na internet

 Identificar, utilizar e decifrar os meios de comunicação, nomeadamente o
acesso e utilização das tecnologias de informação e comunicação.
 Despertar nos alunos a capacidade de análise crítica da informação
disponibilizada, numa perspetiva interdisciplinar e com recurso às
tecnologias de informação e comunicação.
 Desenvolver o espírito crítico como produtor e consumidor de media.
 Fomentar um comportamento ético e responsável no uso dos media.

Domínio:
Literacia financeira e educação para
o consumo
Temas:
1. O valor e o dinheiro
2. Os critérios do consumo individual
3. Estabelecer
prioridades
sem
comprometer o equilíbrio económico e
social

 Fomentar a escolha criteriosas de bens e produtos, contribuindo para
escolhas assertivas.
 Sensibilizar para as responsabilidades enquanto produtor e consumidor.
 Desenvolver atitudes sustentáveis e comportamentos solidários, tendo em
vista o bem comum.

Distribuição dos tempos letivos por Domínios:
Todos os domínios têm de ser tratados nos tempos letivos definidos para a disciplina.
O número de tempos a alocar a cada domínio fica ao critério do docente.
Esta divisão deve ter em conta o perfil da turma e o trabalho a realizar em cada domínio.
Um domínio poderá ser abordado num tempo letivo (por exemplo, num debate) e outro ser desenvolvido ao longo de vários tempos letivos (por exemplo, realização
de um trabalho e respetiva apresentação).

