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Cidadania e Desenvolvimento: por um futuro com valores
Cidadania e Desenvolvimento é uma matéria lecionada aos alunos do 1º Ciclo da ABEI.
Neste artigo, falamos sobre o papel da escola nas questões da cidadania, inclusão e
promoção de valores para que as crianças venham a ser adultos responsáveis.

A relação que a criança cria com o mundo que a rodeia advém de um conjunto de
situações que fazem parte da sua rotina diária, do seu contexto familiar, conhecimento
cultural e perceção que esta tem da sociedade.
A escola tem um papel muito importante no desenvolvimento físico, social, histórico e
cultural da criança. O meio escolar deve responder às necessidades resultantes da
realidade em que a criança está inserida, convocando o sistema educativo para definir
um perfil que abrace todos os desafios impostos atualmente na sociedade. Neste
sentido é fundamental abraçar o desafio imposto na intencionalidade educativa para
que a criança consiga concluir a escolaridade obrigatória e se sinta inserida na
sociedade com todas as adversidades resultantes do seu dia-a-dia. Neste desafio, o
Sistema Educativo, constituído pelos professores, auxiliares e toda a restante
comunidade escolar, têm como objetivo comum prover as nossas crianças de
capacidades, conhecimentos, atitudes e valores que as tornem seres livres no seu
pensamento e ações, aptas nos desafios sociais, económicos e tecnológicos, e ativos
de forma consciente e informada no seu percurso de vida.
No caminho que se faz de mãos dadas com as crianças para as integrar e
consciencializar da sociedade é inevitável falar sobre inclusão. Escola, famílias e
crianças devem intervir de forma ativa na inclusão de todos por uma sociedade
feita de justiça, diversidade, igualdade, oportunidade e respeito pelo próximo. A
escola deve garantir uma preparada adequação dos jovens naquilo que se
espera de uma cidadania ativa, esclarecida e bem formada no desenvolvimento
de uma sociedade.
Num mundo em que a falta de tempo, a complexa e acelerada transformação da
atualidade, vincam o futuro de todos, é cada vez mais importante oferecer um meio
onde se reforce um desenvolvimento cognitivo e intelectual estável promovendo
alicerces para uma sociedade com valores para a cidadania. São os valores sociais,
culturais, afetivos e de comunidade que farão da nossa sociedade um mundo melhor.
Na ABEI trabalhamos com os nossos alunos os valores de cidadania, o saber ser e o
saber estar, ajudando as crianças a enquadrarem-se numa sociedade humana com
valores em todo o mundo.
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