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AVALIAÇÃO DA OPÇÃO  DE ARTICULAÇÃO DE CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO COM TIC NOS 2º E 3º CICLOS NO MESMO TEMPO LETIVO 
 

 

No âmbito da gestão do currículo de forma flexível e contextualizada, de acordo com as 

prioridades do Governo na área da educação, o Agrupamento optou, a partir de 2018/19, pela 

articulação de Cidadania e Desenvolvimento com TIC nos 2º e 3º ciclos de ensino, a funcionar 

no mesmo tempo letivo. 

Para tentar avaliar a implementação desta medida, a Equipa de Autoavaliação solicitou 

informações à Coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento que, disponibilizou os resultados 

da aplicação de um Inquérito a Docentes, Alunos dos 5º e 7º anos e Encarregados de Educação 

destes alunos, em dois anos consecutivos – 2018/19 e 2019/20. Fica, pois, esta avaliação a 

carecer dos resultados deste inquérito no presente ano letivo (o que será feito brevemente). 

Em 2017/18, responderam ao Inquérito 9 docentes, 15 alunos e 3 Encarregados de Educação. 

Em 2019/20, esse número sofreu um aumento significativo: 34 docentes, 76 alunos e 167 

Encarregados de Educação, o que se traduz numa amostra mais representativa. 

Optou-se por apresentar os resultados de forma binária, isto é, para cada um dos grupos 

inquiridos, os resultados dos dois anos letivos.  

Assim: 

Docentes 

Relativamente ao ano letivo 2017/18, 44% dos docentes considera (totalmente ou em parte) 

que a opção de articulação de Cidadania e Desenvolvimento com TIC, nos 2º e 3º ciclos, no 

mesmo tempo letivo foi benéfica. 

Este número subiu para 54% relativamente à mesma questão, no ano letivo 2019/20. 

Aqueles que discordam (totalmente ou em parte) desta afirmação são 22% em 2018/19 e 12% 

em 2019/20.  

Estes dados permitem inferir que há uma tendência positiva no que se refere à vantagem da 

articulação entre as duas disciplinas a funcionarem no mesmo tempo letivo. 

Parece-nos dever ter em consideração a percentagem elevada, nos dois anos letivos, de 

docentes sem opinião formada, 33% e 34%, respetivamente.  
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2018/19 - Docentes 

 

2019/20 - Docentes 

 

 

Alunos 

 

80% dos alunos inquiridos dos 5º e 7º anos, em 2018/19, reconheceu a utilidade do 

funcionamento em simultâneo de Cidadania e Desenvolvimento e TIC. 

Este número sofreu uma ligeira subida em 2019/20, tendo sido de 85%. 

Atendendo a estes resultados, segundo a perceção dos alunos, será benéfica a continuação 

desta opção. 
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2018/19 – Alunos 

 

2019/20 – Alunos 

 

 

 

Encarregados de Educação 

 

Em 2018/19, 100% dos Encarregados de Educação considerou benéfica para os seus educandos 

a articulação de Cidadania e TIC no mesmo tempo letivo. É de referir que esta percentagem diz 

respeito a 3 Encarregados de Educação. 

No ano 2019/20, a percentagem desce para 85%, tendo o número de respostas subido para 167. 
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De qualquer forma, também ao nível do grupo dos Encarregados de Educação há uma clara 

manifestação positiva da utilidade da opção pelo funcionamento no mesmo tempo letivo de 

Cidadania e Desenvolvimento e TIC. 

2018/19 – Encarregados de Educação 

 

2019/20 – Encarregados de Educação 

 

 

 

Este relatório deverá ser completado com a avaliação do presente ano letivo. 

 

 

A Equipa de Autoavaliação 

 


