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Valorizar a aprendizagem centrada no aluno, promovendo o seu papel ativo 
e crítico na construção do conhecimento 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

Linguagens e 
textos 

Informação e 
comunicação 

Pensamento 
crítico e 

pensamento 
criativo 

Sensibilidade 
estética e 
artística 

Relacionamento 

Interpessoal 

Consciência e 
domínio do 

corpo 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 

Saber 
científico, 
técnico e 

tecnológico 

Bem estar, 
saúde e 

ambiente 

Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória 

Perfil do aluno  
para o século XXI 



• Cidadania e Desenvolvimento 

 

http://www.esqm.pt/index.php?pg=1 
 

http://www.esqm.pt/index.php?pg=1


PERFIL 
do  
ALUNO 

1 

Leitura e análise dos 

princípios, das áreas 

de competência e 

valores implícitos no 

Perfil do Aluno. 

 

Elaboração de um 

texto, no máximo de 

100 palavras. 

2 

Reflexão: 

“Momentos em que 

te sentes bem na 

escola” 

 

Enumera alguns 

exemplos 

3 

“Como deve a escola 

(no seu todo) 

reorganizar-se para 

que todos os alunos 

se sintam motivados 

para o sucesso?” 

 

Exemplificar, por 

escrito. 

 
Nota: Não só ao nível de 

resultados, mas numa visão de 

escola do futuro 

4 

Atividades e tarefas 

a desenvolver pelos 

alunos e professores 

para alcançar o 

“Perfil do Aluno” 

Assembleia de turma - Tarefas 



PERFIL 
do  
ALUNO 

 
 
"O perfil do aluno remete-
nos para múltiplos 
princípios, valores e áreas 
de competência". 
Não se centra nos testes e 
boas notas, mas visa 
desenvolver a autonomia, o 
saber, a capacidade de 
investigar, de expor ideias e 
de respeito e aceitação dos 
outros 

Prepara-nos para o futuro   

como cidadãos ativos” 

 

 

Quando tenho boas 
notas; 
No convívio com os 
outros; 
Nas disciplinas  
interessantes; 
Nas aulas práticas, 
porque aprendemos 
sozinhos, com autonomia 
e faz-nos pensar; 
Momentos de troca de 
experiências e ideias. 

Turmas específicas em 
função das capacidades de 
aprendizagem; 

Os professores deveriam 
ser submetidos a entrevista 
antes de dar aulas; 

A escola deveria ter 
autonomia para gerir o seu 
corpo docente; 

Cada aula deveria ter no 
máximo 60 min e depois 
intervalo; 

Os alunos deviam 
escolher as suas 
disciplinas; 

O currículo não devia 
ser fixo; 

Estamos demasiado 
tempo na escola. 

  

O que dizem os alunos… 



 
 

 

 

Ficha de Autoavaliação de Cidadania e Desenvolvimento  

____º Ano –  2017/18 
 

Ens ino Secundário  
 

Nome: ________________________________________________________   Nº: ________  Tª:_______ 
 

 
 

 
Objetivos:   - Desenvolver competências pessoais e sociais 

- Promover pensamento crítico 
- Desenvolver competências de participação ativa 
- Desenvolver conhecimentos em áreas não formais 

 
 
 

 

Princípios/Aprendizagens 1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

I S B MB I S B MB I S B MB 

Apliquei os conhecimentos adquiridos              
Refleti sobre as temáticas             

Organizei o diário de bordo/portefólio/dossier             
Fui autónomo na realização das tarefas             
Envolvi-me nas tarefas propostas             
Dialoguei e respeitei as opiniões contrárias             
Participei e cooperei com os outros na 
prossecução de objetivos comuns 

            

Apresento ideias e projetos criativos             
Consegui envolver outros em experiências de 
solidariedade e ações cívicas. 

            

             
             
             

          I- Insuficiente     S- Suficiente     B- Bom    MB- Muito Bom 
 

Classificação Proposta 
1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

   

 

O que valeu a pena/ o que foi importante nas 
atividades que desenvolvi: 

 
 
 
 

  

O que gostarias que tivesse sido diferente: 

 
 
 
 

  

Assinatura do Aluno 
 
 

  

Fóruns de Discussão. 

Voluntariado. 



CIDADANIA - FILMES EM CARTAZ 
Uma reflexão humanista sobre discriminação e inclusão: 
 

  Temáticas associadas:                 

• Superação das diferenças                  

•Imigração ilegal                                 

•Xenofobia e racismo 
•Famílias não-tradicionais 

•Famílias monoparentais 



PAFC - Escola Secundária Quinta do Marquês 

 

  

 

Partilha de 
horário  
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