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XVIII Edição XII Edição

Educação para a Cidadania



Implementados pelo CCEMS em parceria com a Direção Geral de

Educação, com o apoio pontual ou sistemático de outras entidades

oficiais (Assembleia da Republica, Instituto Português do Desporto e

da Juventude, Câmaras Municipais) e patrocinadores (empresas que

oferecem prémios).



Artistas Digitais

-Alunos do Pré-Escolar
-Alunos do 1.º Ciclo
-Alunos do 2.º Ciclo

Cineastas Digitais

-Alunos do 3.º Ciclo
-Alunos do Ensino Secundário

http://artistas.ccems.pt http://cineastas.ccems.pt

http://artistas.ccems.pt/
http://cineastas.ccems.pt/


Ambos os concursos são de âmbito nacional e procuram promover a
literacia digital dos alunos:

- Promover a utilização das TIC em contexto escolar (e não só);

-Desenvolver a criatividade e espírito crítico;

-Desenvolver capacidades de utilização das ferramentas de
processamento de texto e de imagem ou vídeo;

- Promover a leitura.

Tema genérico 2018/2019: Cidadania Europeia.

Parceria com Direção-Geral da Educação



 Relevância de temáticas relativas aos valores (amizade,
liberdade, família, ética desportiva, etc.) ;

 Expressão gráfica de uma ideia sobre o Mundo real ou imaginário
em que vivemos (o que quero para a minha escola, o meu super-
herói, uma cidade num planeta distante, etc.) com particular
destaque para temáticas ligadas à Escola e ao quotidiano escolar.

“Tradição” na temática da Cidadania/ Educação para a Cidadania.



Propõe que os alunos e alunas, na componente curricular de
Cidadania e Desenvolvimento, realizem aprendizagens através da
participação plural e responsável de todas e todos na construção de
si como cidadãs/ãos e de sociedades mais justas e inclusivas, no
quadro da democracia, do respeito pela diversidade e da defesa dos
Direitos Humanos.



1º Grupo: 
 Direitos Humanos; 
 Igualdade de Género; 
 Interculturalidade; 
 Desenvolvimento 

Sustentável; 
 Educação Ambiental; 
 Saúde.

2º Grupo: 
▪ Sexualidade; 
▪ Media; 
▪ Instituições e participação 

democrática.
▪ Literacia financeira e 

educação para o consumo; 
▪ Segurança rodoviária;
▪ Risco.

3º Grupo: 
 Empreendedorismo;
 Mundo do Trabalho;
 Segurança, Defesa e 

Paz; 
 Bem-estar animal;
 Voluntariado.



http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas

http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas


 2001/2002: Primavera, Verão, Carnaval , a Liberdade
 2003/2004: A Amizade é...
 2004/2005: Preservar a Natureza é ...
 2006/2007: O que desejo para o mundo…
 2007/2008: A família é…  / Ser Português é…
 2011/2012: A ética desportiva e os valores olímpicos
 2012/2013: Direitos da criança
 2014/2015: Desporto, Natureza e Vida Saudável
 2015/2016: Valores da democracia 
 2016/2017: Se acontecer saberei o que fazer 
 2017/2018: Sei uma história…/ Cenas da Leitura
 2018/2019: Ser Europeu é…/ Valores da Cidadania Europeia



 2011/2012: Ética Desportiva e Valores Olímpicos
 2012/2013: Ano Internacional da Cooperação pela Água/ 

Declaração Universal dos Direitos do Homem
 2013/2014: Ser diferente
 2014/2015: Vida saudável é …/ Desporto, Natureza e Vida Saudável
 2015/2016: Ser Democrata é…/ Os Valores da Democracia
 2016/2017: Se acontecer, saberei o que fazer… / Ser Solidário
 2017/2018: Ler é… / Cenas de Leitura
 2018/2019:  Ser Europeu é… / Valores da Europa



•Parceria: Direção-Geral da Educação

•Categorias e temas no ano letivo 2018/2019:

-Pré-escolar e 1ºCiclo: tema “Ser europeu é…” ;
-Categoria de 2.º CEB: tema “Valores da Cidadania Europeia”.

O prazo de envio dos trabalhos deste ano letivo é 2 de agosto.

Ano letivo 2018/2019                              
Tema: “Cidadania Europeia”



Desenhos submetidos até ao momento:

•Pré-Escolar: 218;    1ºCiclo - 1483;   2º Ciclo – 1077.

Pré-Escolar e 1ºCiclo: representação de dimensões inerentes à União Europeia,
nomeadamente as dimensões civil, política e social. Representação de uma
particularidade da Geografia, da História, da Arte, da Cultura, entre outros, de um
Estado-Membro.

Ano letivo 2018/2019
Tema: “Cidadania Europeia”

2ºCiclo: abordagem mais centrada na Cidadania Europeia.



Categorias e temas no ano letivo 2018/2019

-Vídeo Narrativas (de 3 a 6 minutos): Valores da Europa; 

- Vídeo Curtas (de 30 seg a 3 minutos): Tema Livre; 

-Nano Vídeos (Até 30 segundos): Ser Europeu é…

O prazo de envio dos trabalhos deste ano letivo é 3 de agosto.
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