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Conferência Nacional de Voluntariado
e Bancos do Voluntariado - RUTIS



Objetivos

• Distinguir escolas que através do seu projeto 
educativo valorizem a educação para o voluntariado;

Direção Geral da Educação



Lei n.º 71/98, de 3 de novembro



Princípios do Voluntariado:



Princípios do Voluntariado:



É o indivíduo que de forma livre, desinteressada e 
responsável se compromete, de acordo com as 
suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a 
realizar ações de voluntariado no âmbito de uma
organização promotora.



Oferta Complementar – 1.º, 2.º e 3.º CEB

Visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas,
solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em
diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista,
crítico e criativo, tendo como referência os valores dos direitos
humanos

A educação para a cidadania 

2.º e 3.º CEB – a disciplina de Oferta Complementar é de frequência 

obrigatória para os alunos desde que criada pela escola.

Ensino Secundário – é transversal às disciplinas



Educação Dimensão 
Europeia da 

Educação

Educação 
Igualdade 
de Género

Educação 
Risco

Educação 
Empreendedorismo

Educação 
Rodoviária

Educação 
Intercultural

Educação 
Voluntariado

Educação 
Financeira

Educação 
Ambiental para a 
Sustentabilidade

Educação 
Consumidor

Educação 
Segurança 

Defesa e Paz

Educação 
Direitos 

Humanos

Educação 
Saúde e 

Sexualidade

Áreas de Educação Para a Cidadania



Referenciais

Dimensão Europeia da Educação 

Educação Ambiental para a Sustentabilidade

Educação Financeira 

Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz

Guiões de Educação Género e Cidadania

Educação para o Risco

Educação para o Desenvolvimento

Educação para os Media

Educação Rodoviária



Educação para os Media

• Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 
Universidade do Minho

• Projeto “Público na Escola”

Dimensão Europeia da Educação 

• Direção-Geral dos Assuntos Europeus
• Ministério dos Negócios Estrangeiros
• Centro de Informação Europeia Jacques Delors 

Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação)
• Embaixadora eTwinning

Educação para o Risco
• Autoridade Nacional de Proteção Civil)
• PSP/DGEstE

Referenciais – colaboração



Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e  Ensino Secundário

Referenciais

Introdução

Temas, subtemas e objetivos nos diferentes níveis de educação e ciclo 
de ensino

Resultados de Aprendizagem por tema

Descritores de Desempenho por tema, nível de educação e ciclo de 
ensino

Estrutura



TEMAS SUBTEMAS OBJETIVOS Pré-escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Secundário

Portugal, a Europa e o Mundo

Diversidade e unidade europeia

 Localizar a Europa no Mundo X X X X X

 Localizar os vários Estados europeus X X X X

 Identificar as raízes e heranças da cultura e identidade

europeias

X X X X X

 Conhecer as diferenças geográficas, históricas, linguísticas

e socioculturais da Europa

X X X X X

 Reconhecer que a União Europeia (UE) não inclui todos os

Estados europeus

X X X X X

 Reconhecer a diversidade linguística e cultural da Europa

como um património a preservar

X X X X X

 Identificar os principais testemunhos do património natural

dos países europeus

X X X X X

Portugal e os portugueses na Europa e no Mundo

 Localizar Portugal na Europa e no Mundo X X X X X

 Conhecer a diáspora portuguesa na Europa e no Mundo X X X X X

 Identificar as principais etapas de integração de Portugal na

comunidade europeia e mundial no contexto de um

processo iniciado depois da II Guerra Mundial

X X

 Relacionar a integração de Portugal na Europa e no

Mundo, nos séculos XX e XXI com o pós 25 de Abril

X X X X

 Reconhecer a importância da Comunidade dos Países de

Língua Portuguesa (CPLP) na afirmação crescente da

língua portuguesa no Mundo

X X X

Referencial Dimensão Europeia da Educação



SUBTEMA Diversidade e unidade europeia

DESCRITORES DE DESEMPENHO
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EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR

1.º CICLO 2.º CICLO 3.º CICLO SECUNDÁRIO

Reconhecer a Europa 
no planisfério.

Reconhecer os 
oceanos que banham 
a Europa.

Localizar a Europa e os 
outros continentes no 
planisfério.

Identificar os 

oceanos que 

banham a 

Europa.

Localizar a Europa e os 
outros continentes no 
planisfério.

Identificar os 

oceanos que 

banham a 

Europa.

Identificar os limites 
do continente 
europeu.

Localizar as principais 
formas de relevo e os 
grandes rios da 
Europa.

Localizar a Europa e 
os outros 
continentes no 
planisfério.

Identificar os 

oceanos no 

planisfério.

Identificar os limites 
do continente 
europeu.

Localizar as principais 
formas de relevo e os 
grandes rios da 
Europa.

Localizar as principais 

penínsulas 

europeias.

Localizar a Europa e 
os outros 
continentes no 
planisfério.

Identificar os 

oceanos no 

planisfério.

Identificar os limites 
do continente 
europeu.

Localizar as principais 
formas de relevo e os 
grandes rios da 
Europa.

Localizar as principais 

penínsulas 

europeias.

TEMA 1: PORTUGAL, A EUROPA E O MUNDO
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Protocolos

Publico alvo - 2.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário

Fundação EDP

O Programa Escolas Solidárias foi criado para responder aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Abrange temas aos quais a escola pode dar resposta nas
comunidades onde está inserida:

. erradicar a pobreza e a fome;

. promover a sustentabilidade económica;

. garantir mais Educação, melhor Saúde;

. cuidar das comunidades mais vulneráveis;

. promover a inclusão de todo o ser humano;

. fomentar a sustentabilidade ambiental;

. apoiar o desenvolvimento humano noutras regiões do mundo



AMI

Publico alvo - 3.º Ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário

Protocolos

O projeto “Linka-te aos Outros” pretende promover o voluntariado, 
através da intervenção social, tendo os jovens como protagonistas, 
identificando as necessidades nas suas comunidades locais.

O objetivo é apoiar soluções solidárias apresentadas e implementadas 
pelos estudantes, transformando-os em agentes ativos de mudança 
social.



Programa YoungVolunTeam

Pretende incentivar e desenvolver projetos de voluntariado em meio 
escolar e a promover e valorizar uma cultura do voluntariado como 
expressão de cidadania junto dos alunos.

Publico alvo - Ensino Secundário

Protocolos

Caixa Geral de Depósitos



Nobre Casa de Cidadania

Nobre Casa de Cidadania é um projeto que pretende identificar, 

reconhecer e distinguir cidadãos que se notabilizam pela 

realização de Atos Nobres

Este projeto está estruturado em 3 fases, que decorrem umas das 

outras:

Reconhecer e Distinguir 

Educar (1.º CEB)

Eternizar

Protocolos



Obrigada pela atenção

http://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-voluntariado

Conceição Baptista
Helena Isabel Gil

http://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-voluntariado

