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TEMAS/PROBLEMAS 

DO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 
Ana Antunes



EQUIPA E 

PARCERIAS
Conselho 
de Turma  

Biblioteca 
Escolar

Rede de escolas 
da Unesco 
(direitos 

humanos)

Conselho de Prevenção da 
Corrupção – Rede de Escolas 

contra a corrupção

Programa 
de 

Mentoria

Estratégia de 
Educação para 

a Cidadania

Projeto 
Engenheiras 
Por um Dia



OBJETIVOS

• Adquirir informações seguras e relevantes para a compreensão dos problemas e dos

desafios que se colocam às sociedades contemporâneas.

• Desenvolver um pensamento autónomo e emancipado que, por integração progressiva

e criteriosa dos saberes parcelares, permita a elaboração de sínteses reflexivas

pessoais, construtivas e abertas.

• Desenvolver uma consciência crítica e responsável que, mediante a análise

fundamentada da experiência, atenta aos desafios e aos riscos do presente, tome a seu

cargo o cuidado ético pelo futuro.



AÇÕES A DESENVOLVER – INÍCIO DO ANO LETIVO

Cada aluno escolhe um tema de acordo com as suas preocupações pessoais e societais:

1.Erradicação da pobreza;

2. Estatuto moral dos animais;

3. Responsabilidade ambiental ;

4. Problemas éticos na interrupção da vida humana ;

5. Fundamento ético e político de direitos humanos universais ;

6. Guerra e paz ;

7. Igualdade e discriminação ;

8. Cidadania e participação política ;

9. Os limites entre o público e privado .



AÇÕES A DESENVOLVER – AO LONGO DO 1º E 2º PERÍODO

Ao longo do ano letivo – elabora um portefólio em formato digital com os contributos de todas 

as disciplinas (interdisciplinaridade) onde inclui:

• Notícias dos media

• Publicações das redes sociais

• Ilustrações pessoais em diferentes suportes

• Textos

• Estatísticas

• Evocação de dias nacionais e internacionais

• Participação em concursos nacionais e em projetos da escola ou da comunidade.



INTERDISCIPLINARIDADE - DAC

Física – concurso 
Factos

Português- “Farsa de 
Inês Pereira”

Filosofia-
responsabilidade 

ambiental

Línguas – problemas 
ambientais

Biologia – diversidade 
biológica e extinção e 

conservação das 
espécies



AÇÕES A DESENVOLVER – 3º PERÍODO

➢Elaboração de um ensaio filosófico e de um produto final a definir por aluno ou grupo de alunos.

➢Exposição coletiva, título a definir pelos alunos.



RECURSOS A MOBILIZAR

Televisão

Redes 
Sociais

Livros /revistas 
pessoais ou da 
Biblioteca da 

escola

Recursos 
humanos e físicos 
da comunidade 

escolar

Rádios



COMPETÊNCIAS  DO PERFIL DO ALUNO À SAÍDA 

DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA

• Linguagens e textos.

• Informação e comunicação.

• Raciocínio e resolução de problemas.

• Pensamento crítico e pensamento criativo.

• Relacionamento interpessoal.

• Desenvolvimento pessoal e autonomia.

• Bem-estar, saúde e ambiente.

• Saber científico, técnico e tecnológico.

• Consciência e domínio do corpo.





DOMÍNIOS – CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO



IMPACTOS ESPERADOS – CONHECIMENTOS ATITUDES E 

VALORES

Pretende-se que o aluno saiba:

• Apresentar com clareza o problema que a debater;

• Apresentar com clareza a posição defendida;

• Argumentar a favor da posição defendida;

• Avaliar criticamente os argumentos expostos;

• Responder às questões levantadas pela avaliação crítica;

• Extrair a conclusão do debate desenvolvido ao longo do ensaio;

• Usar uma linguagem clara;

• Conduzir logicamente as ideias apresentadas;

• Pensar de maneira autónoma e crítica;

• Relacionar conhecimentos e resolução de problemas do mundo.



AVALIAÇÃO



INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Competências pessoais e sociais, o aluno :

1- É autónomo na realização das atividades;

2- Ouve, discute e aceita diferentes opiniões;

3- Utiliza regras de participação democrática na tomada de decisões;

4- Respeita e defende a opinião do grupo;

5- Tem uma atitude responsável nas atividades escolares em que participa.



INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Pensamento crítico e criativo

1- Identifica problemas;

2- Apresenta sugestões para os resolver;

3- Recolhe e organiza informação necessária;

4- Utiliza ferramentas adequadas para transmitir informação;

5- Avalia criticamente o seu contributo e o dos pares.



INDICADORES DE AVALIAÇÃO

No trabalho projeto:

1- Colabora, dando ideias para a criação de um projeto de 

trabalho;

2- Colabora na definição das fases do projeto;

3- Executa e avalia as tarefas realizadas ao longo do projeto;

4- Participa na apresentação do projeto desenvolvido.



PROJETOS



PRODUTOS/INTERVENÇÃO 

NA COMUNIDADE














