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Uma iniciativa:                                                                                                                                         Cofinanciamento: 

MEMÓRIA DA CONVERSA “SINERGIAS DAS 2 ÀS 3” 
OS DESAFIOS DE CIDADANIA & DESENVOLVIMENTO 
19 DE OUTUBRO DE 2020, VIA ZOOM 

 
 
 
Enquadramento 
 
Nos dias 9 e 30 de setembro e 19 de outubro de 2020 decorreram, via zoom, três conversas 

“Sinergias das 2 às 3” dedicadas ao tema dos “Desafios da componente curricular de 
Cidadania e Desenvolvimento”. Estas conversas foram promovidas pela Comunidade Sinergias 

ED e nela participaram 39 pessoas ao longo das 3 sessões, incluindo da Comunidade Sinergias 

ED e várias pessoas ligadas a esta área de intervenção educativa. 

Este percurso reflexivo pretendeu constituir-se enquanto contributo para a reflexão e ação em 

torno da pertinência e da validade da existência da disciplina e da área da Educação para a 

Cidadania na Escola, na sequência do debate que nasceu a partir do Manifesto intitulado “Em 

defesa das liberdades de educação” que reclama “a objeção de consciência” à disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento (C&D). 

Neste documento encontrarão o conjunto das principais conclusões e ideias resultantes da 

segunda e terceira sessões sobre Cidadania e Desenvolvimento dinamizadas no “Sinergias das 2 

às 3” nos dias 30 de setembro e 19 de outubro de 2020, nas quais se pretendeu chegar a algumas 

orientações mais concretas, e que poderão constituir ferramentas importantes para eventuais 

trabalhos futuros nesta área. A sistematização destas conclusões apresentada abaixo encontra-

se, por isso, dividida em passos, de modo a facilitar a leitura e a ação. 
 
 

1.º passo:  

Identificar os agentes/atores/instituições essenciais para o trabalho no contexto da 
Educação para a Cidadania: 

Numa perspetiva ecossistémica, elencam-se de seguida os agentes/atores/instituições 
identificados pelo grupo e considerados essenciais no contexto da Educação para a Cidadania. 
Salienta-se também uma das principais conclusões do grupo e que consiste na constatação da 
urgência de trabalhar a Cidadania de forma transversal e interligada, quer em termos de 
conteúdos, quer em termos de alcance da Comunidade Educativa no seu todo (estudante, jovens, 
pessoal não docente, família, sociedade civil, etc.). 
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2.º passo:  
Identificar áreas possíveis de ação: 
As propostas elencadas encontram-se divididas em 2 grandes grupos:  

• um primeiro grupo direcionado para o trabalho que pode ser desenvolvido com e dentro 
das escolas e aqui designado “Educação para a Cidadania – Transformação a partir das 
escolas”. 

• e um segundo grupo focado no contributo do ensino superior nesta área e aqui denominado 
“Educação para a Cidadania - Transformação a partir do ensino superior”. 

 

Educação para a Cidadania - Transformação a partir das escolas 
 
1. Disseminação de Experiências 
1.1. Disseminar o que já existe 

• Potenciar e utilizar a ação e reflexão produzidos em projetos que já estejam a decorrer e 
que envolvem as escolas para dar visibilidade ao que está a ser feito: 

1. Projeto “EDxperimentar: Laboratórios de Cidadania Global & 
Desenvolvimento em meio escolar”, promovido pela Fundação Gonçalo da 
Silveira (FGS), em parceria com a Coolabora, a Mandacaru e a Casa Velha e que 
promove duas atividades principais: 1) Formação de docentes e também agentes 
da OSC que depois desemboca em laboratórios onde é possível experimentar e/ou 
reinventar iniciativas e projetos com a lente da ED. Aqui é um espaço onde há 
liberdade para se propor experimentar iniciativas novas, como as que foram 
propostas no último “Sinergias das 2 às 3” (podcasts, videoblogues, etc..); 2) 
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Influência política através de um trabalho em conjunto com decisores políticos 
tentando perspectivar e trabalhar o papel das escolas, procurando assim a 
mudança de políticas públicas. 

2. Projeto "Educação para a Cidadania", uma iniciativa implementada pela FGS, 
em consórcio com o Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da 
Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto (CEDH-UCP), que 
tem também como objetivo a influência nas políticas públicas na área da Educação 
para a Cidadania e a experimentação e aprendizagem a partir do trabalho dos 
consórcios (ONG/escolas) envolvidos. 

• Potenciar a ligação e a valorização da Educação para a Cidadania junto da Comunidade: 
1. É necessário valorizar o trabalho feito também a partir da Comunidade na área da 

Cidadania fora do contexto escolar. Por exemplo, a Casa da Esquina (Coimbra) 
procura juntamente com outras entidades, através de por exemplo iniciativas como 
os mercados de trocas com crianças ou a ocupação de espaços públicos por parte 
dos jovens e/ou estudantes. 

• Potenciar a partilha de práticas na área da Cidadania, no espaço da educação formal, com 
o website da DGE dedicado à Autonomia e Flexibilização Curricular 
(https://afc.dge.mec.pt/), bem como o site da Educação para a Cidadania 
(https://cidadania.dge.mec.pt/).  

 

1.2. Criação de novos conteúdos 
• Criar conteúdos diversificados que possam ser disseminados de uma forma alargada - 

audiovisuais (podcasts, videoblogues), ""mitos e factos"" sobre Educação para a Cidadania 
ou outros (concursos de fotografia e de escrita). Para tal, é necessário ver as novas 
tecnologias como instrumento e recurso para promoção de iniciativas inovadoras junto de 
jovens e não apenas explorá-las como plataforma de transmissão e disseminação.  

• Formação e Capacitação: 
1. Ciclo Webinários da ANIMAR em torno da Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania: no primeiro webinário destaca-se de forma muito positiva, a participação 
de alunos/as que normalmente estão afastados/as destas discussões e ainda a 
participação de um membro do Grupo de Trabalho que propôs a ENEC, o que 
permitiu desmistificar algumas ideias e temáticas e, através de partilhas de 
iniciativas levadas a cabo com a OSC, auxiliar os docentes para uma melhor 
abordagem da ENEC. Com este ciclo de webinários pretende-se ainda envolver a 
família e outros profissionais que não sejam docentes mas que estejam em contacto 
direto com crianças e jovens. 

2. Bolsa de formadores do Conselho Nacional de Juventude que é composta por 
associações juvenis portuguesas. Poderia resultar interessante uma rede de 
diálogo e intercâmbio para o levantamento de boas práticas na área da Cidadania 
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junto com as associações (desde ONGA, escuteiros, etc.) assim como com as 
escolas que implementam iniciativas na área da Cidadania. 

3. Espaços de diálogo / Partilha de práticas / Comunidades de práticas 
• Partilha de processos entre as escolas e agrupamentos escolares de 

vários contextos que já definiram a sua estratégia na área da Cidadania 
para partilha de experiências e potenciar várias redes de ação. Outra 
hipótese seria a experimentação de recursos em conjunto. 

• Construção colaborativa entre docentes e estudantes de uma narrativa 
que explorasse 2 domínios da Cidadania. Fruto dessa narrativa eram 
planeadas atividades que pudessem resultar interessantes implementá-las 
no seio da comunidade escolar. 

• A ANIMAR tem um conjunto de materiais lúdico-pedagógicos sobre 
desenvolvimento local, que aborda por inerência temáticas ligadas à 
Educação para a Cidadania (https://www.animar-dl.pt/roteiro-educacao-dl) 
e que estão livremente disponíveis. O jogo ser uma ferramenta para 
trabalhar a Cidadania em várias faixas etárias e uma forma diferenciada 
de capacitação e demonstração da desta área. 

 

Educação para a Cidadania - Transformação a partir do ensino superior 
 

• Unidade Curricular da Universidade de Aveiro de “Inclusão e Cidadania” ou 
“Cidadania e Inclusão” 

• Enquadramento mais geral desta UC: 
• Nasce a partir de um projeto Horizonte 2020 que trabalha a questão da 

Igualdade de Género no ensino superior; 
• Contudo, pretende-se que não fique só colada a esta questão, daí ter-se 

aberto o nome para “Inclusão e Cidadania”; 
• Será uma disciplina optativa para todas as pós-graduações e mestrados da 

UAveiro e que irá começar a ser implementada a partir do próximo ano letivo; 
• A UC está integrada no Departamento de Ciências Sociais, Política e 

Território. 
• O desafio atual associado a esta UC é o de pensar as matérias e desenhar o seu 

currículo, bem como identificar quem poderá vir a ser ator/agente nesta UC. 
• Prazo para pensar e estruturar a UC é até ao final do 1º semestre para depois ser 

apresentada à Universidade de Aveiro para apreciação. 
 

• Próximos passos sobre como avançar: 
• a Sara Diogo, da UAveiro, irá apresentar na próxima reunião do projeto a 

Comunidade Sinergias ED e propor o seu envolvimento; 
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• irá depois articular com a equipa do projeto Sinergias ED a melhor forma de 
envolver a Comunidade Sinergias ED (os membros interessados) na 
construção dos conteúdos (uma hipótese levantada foi a UAveiro marcar 
depois um momento de “Sinergias das 2 às 3” para apresentar a ideia e ver 
quem se quer agregar/juntar neste caminho). 

• Ideias mais transversais: 
• Objetivo seria envolver na criação da UC elementos das OSC e da 

academia, para se poder ter, para além da visão da academia, uma visão 
da sociedade civil sobre os vários conteúdos, no espírito do Sinergias ED. 

• Produção de conhecimento sobre ENEC e a partir da experiência de docentes 
• Possibilidade de um próximo número da Revista Sinergias ser dedicado à Educação 

para a Cidadania ou à ENEC, criando uma call que pedisse artigos escritos a partir 
das práticas, idealmente, colaborativos entre docentes, OSC e academia. 

• La Salete falou de vários textos que recebeu de professores e professoras em 
resposta ao seu texto do Ponto SJ e que trazem pontos de vista sobre a questão 
da Cidadania e Desenvolvimento - talvez se pudesse fazer algo a partir daqui. 
Talvez motivar outros/as professores/as a escrever mais e disseminá-los de alguma 
forma a definir. 


