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EDUCAÇÃO PARA A SOLIDARIEDADE E PARA OS DIREITOS HUMANOS 

1. CONTEXTUALIZAÇAO DO PROJECTO

Ao abrigo do Despacho nº 19308/20081,  no âmbito das ANC e no que diz respeito à Formação 

Cívica,  a  Coordenação  do  2º  Ano  de  Escolaridade,  do  Agrupamento  de  Escolas  de  Estarreja, 

deliberou que,  no segundo período escolar,  seriam trabalhadas as  temáticas  “Educação para  a 

Solidariedade”  e “Educação  para  os  Direitos  Humanos”.  As  temáticas  encontram-se,  ainda, 

enquadradas  pelo  Projecto  Educativo  da  Escola,  especificamente  no  âmbito  das  “Metas  a 

Curto/Médio prazo da Escola”, numa perspectiva de Educação para a Cidadania.

Assumindo que as duas temáticas estão intrinsecamente ligadas, a docente decidiu explorar as 

mesmas,  na  perspectiva  de  Trabalho  de  Projecto,  o  qual  designou  como  “Educação  para  a 

Solidariedade e para os Direitos Humanos”.

Para a sua consecução foram organizadas situações de aprendizagem a implementar, dentro e fora 

da sala de aula, em parceria com a Unidade de Apoio à Multideficiência (UAM), nos 45 minutos 

semanais dedicados à área Formação Cívica e/ou noutros tempos de acordo com a disponibilidade 

da UAM.

As actividades apresentadas foram concebidas/planeadas tendo em conta o contexto onde vão ser 

implementadas e numa perspectiva de  “dentro para fora/do que está perto dos alunos para  

situações mais globais”, ou seja, começando por situações concretas e próximas do quotidiano 

dos alunos, nomeadamente: (i) situações existentes na turma e que importa explorar de forma a que 

os alunos compreendam algumas das dimensões do que é “Solidariedade/Ser Solidário” (conceito 

muito subjectivo e abstracto para alunos de 7/8 anos); (ii) da Unidade de Apoio à Multideficiência, a 

funcionar no mesmo bloco da sala de aula dos alunos em causa  e (iii) a nível de escola, Nacional 

e/ou Mundial.

São essas actividades que serão apresentadas no ponto 3 deste documento.

2.COMPETÊNCIAS GERAIS A DESENVOLVER PELOS ALUNOS

Como competências gerais a desenvolver pelos alunos, assumem-se as definidas na planificação do 

2º Ano de escolaridade, no que concerne à área Formação Cívica.

 Cultivar nos alunos o respeito pelos outros e o espírito de solidariedade;

 Desenvolver o sentido de cidadania, envolvendo os alunos em iniciativas ligadas ao exercício 

de uma cidadania consciente e responsável;
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 Promover o respeito pela diferença e pela igualdade de oportunidades;

 Incentivar o intercâmbio/partilha de experiências entre escolas/turmas.

3. EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM A CONTEMPLAR

Para exploração do projecto propõe-se as seguintes actividades:

Actividade  1  -  Levantamento  das  ideias  prévias  dos  alunos  relativamente  ao  conceito 

“Solidariedade”.

Actividade  2  -  Exploração  do  conceito  “Solidariedade/Ser  Solidário”  apresentando  situações 

concretas e escolha de slogan para o projecto.

Actividade  3  -  Escrita  individual  de  textos,  pelos  alunos,  relatando  situações  em  que  foram 

solidários  com   alguém  (utilizando  para  isso  a  escrita  de  textos  no  caderno  Diário  e/ou  no 

Magalhães,  o  seu  envio  por  correio  electrónico  e  a  sua  colocação  no  blogue  da  turma: 

2ªA_construindosonhosesaberes).

Actividade  4  -  Escolha  de  diferentes  domínios  de  trabalho  no  âmbito  da  solidariedade  para 

exploração em grupo através da realização de cartazes e pintura de telas.

Actividade 5 - Pesquisa sobre documentos como: (i) Declaração Universal dos Direitos do Homem; 

(ii)  Declaração Universal dos Direitos da Criança; (iii)  Regulamento Interno da Escola (direitos e 

deveres dos alunos):

  leitura e explicitação de alguns pontos dos diferentes documentos;

 elaboração de cartazes sobre os mesmos;

 elaboração de um friso cronológico da elaboração dos mesmos e exploração de algumas das 

razões que lhes estiveram subjacentes.

Actividade 6 - Situações de aprendizagem envolvendo a Unidade de Ensino Especial (UAM) e, por 

isso, estão distribuídas por várias sessões em diferentes dias: 

1º Sessão – 10 de Fevereiro - Sessão de esclarecimento feita pela Professora Paula Pereira, no 

âmbito do que é a Multideficiência, aos alunos do 2º A .

2ª Sessão – 14 de Fevereiro - Visita às instalações da UAM para audição de uma história contada 

pelas professoras responsáveis pela Unidade;

3ª Sessão - Semanas de 21 a 25 de Fevereiro e 28 de Fevereiro a 4 de Março – Acompanhamento 

dos alunos da UAM nos seus recreios, feito por dois/três alunos da turma do 2ºA e envolvendo todos 
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os alunos da turma.

4ª Sessão – Visita dos alunos da UAM para audição de uma canção cantada pelos alunos do 2º A, 

dramatização de lengalengas...

5ª Sessão – Maio – Colaboração na actividade realizada pela UAM, no âmbito do protocolo com a 

CERCIESTA (história sensorial a dinamizar na biblioteca).

Actividade 7 – 3 Março - Visita da turma do 2º A à Cerciesta e participação nas diferentes 

oficinas.

      3.1 Objectivos das actividades

Estando consciente das dificuldades inerentes à compreensão, por todos os alunos envolvidos no 

projecto, dos conceitos que envolvem a exploração das temáticas, definiram-se para o mesmo os 

seguintes objectivos:

 Promover  acções  de  solidariedade  para  com  alunos  com  maiores  dificuldades  de 

aprendizagem (apoio na leitura de textos, na escrita de textos, no Estudo Acompanhado...).

 Aproximar dos alunos da turma a outros alunos que frequentam o mesmo espaço educativo, 

mas que têm necessidades específicas (em sala de aula e na UAM).

 Prestar, individualmente ou como grupo, apoio em acções concretas aos alunos  da UAM.

 Promover o respeito pelo meio ambiente numa perspectiva de Sustentabilidade (sala de aula, 

recreios, escola...).

 Desenvolver a compreensão do mundo social e da sua complexidade.

  3.2 Calendarização das actividades

As diferentes actividades propostas a realizar,  em sala  de aula,  coincidirão com os 45 minutos 

semanais dedicados à área de Formação Cívica2, podendo ser também realizadas no âmbito das 

Expressões  (Plástica,  Musical...).  Aquelas  que  envolvem  a  parceria  com  a  UAM,  serão 

implementadas de forma a não perturbar as rotinas dos respectivos alunos, nem do seu bem-estar, 

pelo que, poderão ser sempre sujeitas a alterações quer na sua Calendarização, quer no respectivo 

horário.

2 O horário da Formação Cívica é à 5ª feira, das 15:45h às 16:30h, horário que dificilmente é compatível com as 
necessidades dos alunos da UAM, pelo que nos dias de trabalho conjunto ter-se-á em atenção o horário 
proposto pela professora Paula Pereira.
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CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES 

Semana
Mês de Janeiro 2011

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

3 a 7 Actividade 1

10 a 14 Actividade 2

17 a 21 Actividade 3

24 a 28 Actividade 4

31 a 4 Fev. Actividade 4

Mês de Fevereiro 2011 – Actividade 6

7 a 11 Sessão de 
esclarecimento

Na sala C7

14 a 18 Visita da turma 
2ºA à UAM

21 a 25
(10:30h/10:40h)

Acompanhamento dos alunos da UAM na hora do recreio, feito por 2/3 alunos do 2º A

28 a 4 Março
(10:30h/10:40h)

Acompanhamento dos alunos da UAM na hora do 
recreio, feito por 2/3 alunos do 2º A

Visita à CERCI
10:30h

Acompanhamento dos 
alunos da UAM na hora 
do recreio, feito por 2/3 

alunos do 2º A

Mês de Março 2011

7 a 11 CARNAVAL Actividade 5

14 a 18 Actividade 5

21 a 25 Actividade 5

28 a 1 Abril Actividade 5

Mês de Maio 2011

Data a definir 

 3.3 Intervenientes no projecto

São intervenientes no projecto:

 Os alunos do 2º Ano de escolaridade da turma A e os alunos da UAM.

 As professoras Isabel Almeida e Paula Pereira.

 Alunos e professores da Cerciesta

 Outros....
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4. Divulgação do projecto

A divulgação do projecto será feita através dos trabalhos realizados pelos alunos, da sua 

exposição  nas  duas  salas  de  aula  (C7  e  UAM)  e  no  blogue 

2ºA_construindosonhosesaberes.

Janeiro de 2011

A Docente

Maria Isabel Tavares de Oliveira Marques de Almeida
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