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PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  

FINAL DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

 

 

 

 

1. Conhecer os principais documentos relativos aos direitos humanos (versões simplificadas) e refletir 

sobre os seus princípios fundamentais. 

2. Perceber que os direitos humanos são uma construção que se pode completar e atualizar e as 

dificuldades que se colocam à sua adoção. 

3. Questionar as suas opiniões e pontos de vista por confronto com outros. 

4. Analisar e propor regras e comportamentos tendo em conta princípios de justiça e equidade. 

5. Assumir os direitos e deveres que lhe competem no contexto da família, da escola e da comunidade. 

6. Participar na gestão executiva e pedagógica da escola. 

7. Colaborar em projetos e dinâmicas que promovam o convívio e a compreensão intercultural. 

8. Contribuir para identificar soluções face a fenómenos de discriminação ou de estereotipia. 

9. Resistir à pressão de outros, recusando participar em ações que infrinjam os seus direitos ou de 

outros. 

10. Valorizar o voluntariado e o associativismo como forma de organização dos indivíduos em torno de 

objetivos comuns. 

11. Cooperar para prevenir, resolver e mediar conflitos. 

12. Conhecer projetos de cooperação internacional que visem a melhoria das condições de vida das 

populações e dos cidadãos. 

13. Identificar processos de construção da Democracia em Portugal e no Mundo. 

14. Compreender como se concretizam e articulam os vários “territórios” de cidadania (local, nacional, 

regional e global). 

15. Perceber a importância da Constituição da República Portuguesa. 

16. Conhecer as principais instituições democráticas da União Europeia. 

17. Saber como reclamar quando os seus direitos de cidadania são lesados. 

18. Avaliar criticamente mensagens mediáticas, compreendendo o seu carácter construído e tomando 

consciência das opções subjacentes (de quem produz e de quem recebe). 

19. Identificar formas como os media podem influenciar a nossa imagem do mundo e da vida política e 

como nós podemos intervir de modo a influenciá-los, nomeadamente através da produção de 

mensagens. 

20. Gerir equilibradamente o seu consumo de media. 

21. Reconhecer e recusar situações de abuso mediático (cyberbullying e outras) e compreender suas 

implicações jurídicas. 

22. Conhecer e contribuir para a defesa do património coletivo. 

23. Contribuir para a preservação, consumo e criação de bens e produtos culturais. 

24. Analisar os bens e produtos culturais tendo em conta a sua dimensão histórica. 

25. Compreender que comportamentos de risco podem comprometer seu projeto de vida pessoal e 

social. 

26. Tomar decisões esclarecidas sobre consumo ou poupança. 

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

catástrofe, incêndio terramoto..." 

 
 


