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O projeto "Educação para os Valores" é dirigido aos alunos do 9º ano do ensino básico das 

escolas da rede pública do Município do Porto. 

 

Este projeto é promovido pelo Pelouro do Conhecimento e Coesão Social da Câmara 

Municipal do Porto e pelo Serviço de Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto, em colaboração com a Fundação Ciência e Desenvolvimento e está a ser 

implementado desde 2009/2010, tendo associado uma significativa componente de 

estudo/investigação, a cargo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto bem como 

adaptação das unidades temáticas a uma turma de CEF e a uma turma de NEE num 

Agrupamento de Escolas com referência em Educação Bilingue de Alunos Surdos. 

 

EDUCAÇÃO PARA OS VALORES 

Introdução 



Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva; 

Promoção dos valores humanistas, desenvolvimento de capacidades de comunicação e 

de um pensamento crítico; 

Fomentar o exercício de uma autonomia responsável, criando condições para  

     a concretização de escolhas saudáveis; 

Sensibilizar e formar jovens de forma a incentivá-los a uma participação ativa na 

prossecução da melhoria das suas competências sociais, emocionais, cognitivas, 

comportamentais e éticas; 

Alertar o aluno para as grandes causas como o combate à violência e às desigualdades 

económicas e sociais, a injustiça, a desumanização das sociedades competitivas e 

consumistas, a destruição do património, a defesa do meio ambiente e envolvê-lo em 

projetos de solidariedade nacional e internacional; 

Formar cidadãos conscientes, responsáveis e participativos numa sociedade democrática. 

EDUCAÇÃO PARA OS VALORES 

Objetivos 



O projeto "Educação para os Valores" surgiu com base na 

constatação de que os constantes desafios verificados na 

sociedade moderna, ao nível sociocultural, exigem respostas 

cada vez mais eficientes e eficazes das Instituições. A escola, 

enquanto Instituição complementar da função educativa das 

famílias e com um papel fundamental nas atitudes de respeito 

dos valores deve incluir, no processo de ensino-aprendizagem, 

a aquisição de um conjunto de competências significativas e 

estruturantes, ao nível do desenvolvimento pessoal, social, 

afetivo e cultural de cada jovem. 

O projeto constitui uma mais-valia na formação de valores nas 

escolas do 3.º ciclo do ensino básico. Trata-se de um projeto 

multidimensional e pluridisciplinar que se desenvolve através 

da implementação de 10 unidades temáticas específicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este projeto, baseado em conceitos fundamentais para a 

consolidação de soluções face a uma crise de valores e de 

referências, só alcançou sucesso com a mobilização, 

implicação e participação da comunidade educativa. 

O Projeto “Educação para os Valores” foi ainda distinguido 

com o 1º prémio na categoria Comunidade e 

Parceria/Protocolos na Candidatura ao Prémio de 

Reconhecimento à Educação 2011- Prémio “Ensino de Futuro”. 

EDUCAÇÃO PARA OS VALORES 

Desenvolvimento 



2009-2013: 

2414 alunos 

EDUCAÇÃO PARA OS VALORES 

Avaliação 



Com o projeto “Educação para os Valores” pretendeu-se que os alunos adquirissem e vivenciassem os 

valores humanistas, em colaboração efetiva no bem comum. Acreditamos que uma Educação para os 

Valores é indispensável à realização do indivíduo.  

Este Projeto assumiu-se como inovador, conduzindo a um processo recíproco de enriquecimento, 

fomentando a aquisição de comportamentos e ferramentas hoje, para “marcar” o jovem adulto e ativo 

de amanhã! 

No próximo dia 22 de maio vai decorrer o  Seminário do projeto “Educação para os Valores” no auditório 

da Biblioteca Municipal Almeida Garrett. Neste Seminário pretende-se apresentar o balanço de 4 anos 

de implementação, bem como proporcionar reflexões críticas acerca dos valores fundamentais e 

orientadores da sociedade atual, fomentando o debate entre diferentes especialistas e comunidade 

educativa numa atitude de partilha de diversas perspetivas e experiências. 

Parceiros do Programa 

EDUCAÇÃO PARA OS VALORES 

Conclusões 


