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342968 – Escola Básica 2º e 3º Ciclos Roque Gameiro 

 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  

  FINAL DO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO (6º ANO) 

 

 

1 Conhecer a existência de textos fundamentais relativos aos direitos humanos, designadamente a 

Convenção dos Direitos da Criança. 

2. Participar em debates, respeitando as regras do debate democrático, fundamentando as suas opiniões e 

respeitando as dos outros. 

3. Analisar criticamente o seu desempenho, relativamente às regras estabelecidas. 

4. Analisar e propor regras adequadas ao contexto. 

5. Assumir direitos e responsabilidades cívicas na turma e na escola. 

6. Procurar atingir consensos em contexto de representação. 

7. Reconhecer e apreciar a fundamental semelhança de todos os seres humanos e a sua diversidade. 

8. Reconhecer e recusar situações de discriminação. 

9. Reconhecer a existência de estereótipos e suas possíveis consequências negativas. 

10. Resistir a pressões em situações discriminatórias 

11. Trabalhar em equipa e envolver-se em atividades coletivas, refletindo sobre questões que lhes estejam 

associadas. 

12. Resolver conflitos de forma positiva e agir face à agressão. 

13. Identificar e compreender situações de desigualdade socioeconómica entre diversas regiões do mundo. 

14. Utilizar e dar sentido a marcos cronológicos significativos da história de Portugal, designadamente 

ligados à construção da Democracia. 

15. Compreender o conceito de República soberana e identificar os princípios em que assenta. 

16.Saber quais as principais instituições democráticas do Estado português. 

17.Interpretar mensagens mediáticas, compreendendo como os media* podem influenciar modos de ver a 

realidade e precavendo-se contra riscos de manipulação. 

18. Perceber como os diferentes media* informam e formam a opinião dos cidadãos e assumir o papel de 

produtores. 

19. Fazer escolhas de consumo mediático em função de critérios de que tem consciência. 

20. Tomar medidas de prevenção relativamente aos riscos associados à utilização dos media*. 

21. Respeitar e cuidar do património coletivo da escola e da comunidade. 

22. Desenvolver hábitos de consumo e de criação de bens e produtos culturais. 

23. Valorizar comportamentos de vida saudável, compreendendo suas consequências positivas e negativas. 

24. Gerir as finanças pessoais e participar na gestão financeira de iniciativas e projetos. 

25. Compreender a necessidade de agir de forma cívica quando confrontado com uma situação de 

catástrofe (incêndio e terramoto). 

 


