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PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTAR 

FORMAÇÃO CÍVICA – 1.º CICLO 

APROVADOS EM CONSELHO PEDAGÓGICO DE 25/07/2019 

 

Introdução 

Os Princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PA) confluem para a formação do indivíduo como cidadão 

participativo, iniciando o caminho do exercício da cidadania ao longo da vida. 

A componente de Oferta Complementar é destinada à criação de nova(s)s disciplina(s) para 

enriquecimento do currículo competindo à escola construir os respetivos documentos 

curriculares, para o 1.º ciclo (artigo 11.º, Despacho Normativo n. º10-B/2018). 

A abordagem curricular de Formação Cívica assume formas diversas, consoante as dinâmicas 

adotadas pela escola no âmbito da sua autonomia, nomeadamente através do desenvolvimento 

de projetos e atividades da sua iniciativa, em parceria com as famílias e entidades que intervêm 

neste âmbito, no quadro da relação entre a escola e a comunidade.  

A disciplina de Formação Cívica visa o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos como 

elemento fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos e 

intervenientes. 

A Oferta Complementar, Formação Cívica é considerada uma disciplina, por conseguinte a in-

formação resultante da avaliação sumativa materializa-se, no 1.º Ciclo, na atribuição de uma 

menção qualitativa acompanhada de apreciação descritiva (n.º 1/a, artigo 28.º, DL n.º 55/2018 

de 6 de julho). 

 

Intervenientes 

A operacionalização da oferta complementar de Formação Cívica é da responsabilidade do 

Professor Titular de Turma.  

A Oferta Complementar - Formação Cívica é de frequência obrigatória para os alunos. 

 

Objetivos Gerais 

 Estimular a participação dos alunos na vida da turma, da escola e da comunidade; 

 Cumprir regras dentro da sala de aula e na escola; 

 Respeitar os colegas e professores; 

 Responsabilizar-se pelos seus atos; 

 Desenvolver o gosto pelo trabalho em equipa; 
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 Cooperar em tarefas e projetos comuns; 

 Desenvolver atitudes de sociabilidade e responsabilidade ambiental; 

 Promover o desenvolvimento pessoal; 

 Promover o desenvolvimento relacional; 

 Promover atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de convivência que conduzam 

à formação de cidadãos autónomos, participativos e civicamente responsáveis; 

 Promover o desenvolvimento solidário; 

 Cumprir as linhas orientadoras do Projeto Educativo do Agrupamento. 

 

Aprendizagens Essenciais 

 Respeitar a diversidade cultural, religiosa, sexual, étnica e outras; 

 Desenvolver hábitos de reflexão; 

 Adquirir técnicas de trabalho; 

 Cooperar com os outros e trabalhar em grupo; 

 Usar corretamente a língua materna; 

 Promover a criatividade e o espírito crítico; 

 Fomentar o autoconhecimento; 

 Desenvolver hábitos de bem estar, saúde e ambiente. 

 

Metodologias de Trabalho 

Privilegiar metodologias ativas de trabalho: 

 Trabalho de grupo 

 Fichas de trabalho 

 Leitura e interpretação 

 Sessões de esclarecimento (Parceiros/Psicólogas/…) 

 Dramatizações 

 Visionamento de vídeos sobre as temáticas 

 Resposta a questionários 

 Trabalho de pesquisa (internet, documentos, revistas, …) 

 Visitas de estudo 

 Trabalho colaborativo 
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Critérios Gerais de Avaliação 

A avaliação da oferta complementar caracteriza-se por ser qualitativa, assentando numa 

avaliação formativa que valorize os processos de autorregulação.  

Os critérios de avaliação para a componente de Formação Cívica são definidos pela escola, e 

validados pelo Conselho Pedagógico. 

A avaliação sumativa é obtida tendo por base as seguintes ponderações entre os Instrumentos 

Base e os Instrumentos Complementares: 

 

 

ANOS Instrumentos Base Instrumentos Complementares 

1.º e 2.º anos 60% 40% 

3.º e 4.º anos 70% 30% 

 

Temas 

 Escola 

 Saúde e Higiene 

 Sociedade 

 

 


