Proposta para o plano de Atividades 2017 – Direção / CDRs
Pretende-se continuar a proporcionar várias modalidades de formação em áreas específicas do conhecimento histórico a professores que
lecionam as disciplinas de História e Geografia de Portugal, História do 3º ciclo, História A, História B ou História da Cultura e das Artes – ver
Formação contínua de

Plano de Formação da APH.

Professores

Mantém-se a parceria iniciada no ano anterior com o Padrão dos Descobrimentos desta feita na área do racismo e da cidadania; foram

(ver Plano de Formação)

estabelecidas parcerias com outras instituições museológicas e universidades, com o intuito de desenvolver formações ligadas a projetos
desenvolvidos por estas instituições.
Tentou-se diversificar a oferta formativa tendo por base as propostas que os associados fazem, todos os anos, por ocasião do Congresso Anual.
1.

Em 2017, o encontro anual internacional da rede Eustory (em que participam representantes de 25 países), patrocinado pela
fundação Koerber, terá lugar em Portugal, sendo o mesmo organizado pela APH. Este encontro realizar-se-á entre 18 e 21 de maio,
no Padrão dos Descobrimentos (ao abrigo da parceria estabelecida com esta instituição museológica) e na sede da APH. Neste
encontro, em que estarão presentes, igualmente, representantes da Real Maestranza de Caballería de Ronda, financiadores do
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concurso ibérico –. No âmbito deste encontro, será dada formação aos professores estrangeiros visitantes sobre o período do

EUSTORY

Estado Novo em Portugal, assim como uma contextualização histórica do edifício onde decorrerá o encontro (Padrão dos
Descobrimentos).
2.

Divulgação, a nível nacional, do concurso Eustory, subordinado ao tema bianual, Património Histórico. Esta divulgação, à
semelhança de anos anteriores, será efetuada junto de várias escolas, através de diversas vias.

Congresso

A História (mal?) contada nas salas de aulas, a realizar no Porto, nos dias 27, 28, 29 de outubro 2017.

Belmonte, Rota sefardita, junho;
Colóquios

Rota dos Refugiados da Guerra Civil Espanhola (em colaboração com a APEHG - Asociación Española del Profesorado de Historia y Geografía).
Nacionais:
Visitas guiadas por técnicos da Santa Casa da Misericórdia:


Visitas de Estudo/
Passeios e outras Actividades científico-pedagógicas

A definir
Outras visitas nacionais:



Fevereiro, Miró, Fundação de Serralves, Porto (CDR Porto).



Março, Rota do românico do Tâmega e Sousa (CDR, Porto)



22 de abril, Rota dos escravos, Lagos.



06 de maio, Capital do gótico, Santarém.



Setembro, Arquitetura industrial, Porto de Leixões, Porto (CDR, Porto).

Internacionais


Bulgária e Roménia – 08/04/2017 a 17/04/2017



Myanmar – agosto de 2017

Parceria APH / Euroclio


Continuação na participação no Projeto Teaching Europe e na 24 º Conferência anual da EUROCLIO em San
Sebastian, País Basco, Espanha)
Um número – publicação de relatório de estágio em ensino da história.

Ebook

Disponibilização online do Ebook.
Um número anual – publicação de artigos de historiadores, de especialistas em
educação, de professores e de alunos, preferencialmente sobre as temáticas
Revista AmPHora
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dos congressos. A revista AmPHora vai passar a ser publicada em janeiro,
passando a ser distribuída gratuitamente aos sócios, juntamente com a

Publicações

Circular Informação.
Três números: janeiro, maio e setembro
Circular/Informação

Distribuição gratuita aos sócios.
Tentar aumentar e diversificar o número de recursos disponíveis online, nomeadamente os links com utilidade para os

Recursos web

professores na sua prática letiva. Em 2016 foram digitalizados e colocados para consulta, na Área Reservada da página
online da APH, diversos relatórios de estágio correspondentes aos primórdios desta prática (ano letivo de 1971/72)


Ministério da Educação/ Direções

com a Importância da História no Currículo Nacional, da formação inicial de professores, do Perfil do Professor

Gerais

de História e da Avaliação de Professores.


Política
Educativa

Colaborar com o MEC e Direcções Gerais, dando pareceres que nos sejam solicitados, nas áreas relacionadas

Prossecução e conclusão do trabalho em equipas relativo à definição do Currículo Essencial, iniciado em
outubro de 2016.

Conselho Consultivo do IAVE



Participação em reuniões para as quais a APH é convocada/convidada.



A APH participa diretamente nesse Conselho Consultivo.



Participação nas reuniões para que a APH é convocada, dando parecer sobre os exames nacionais e propondo
os ajustamentos necessários a uma melhor articulação entre as provas de exame de História e respetivos
critérios de correção e o programa da disciplina.

Protocolos/parcerias/colaborações
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MEC / DGE



Academia de Ciências de Lisboa;



American Corners Portugal;



Associação 25 de Abril;



Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo;



Asociación Española del Profesorado de Historia y Geografía;



Câmara Municipal do Porto;



Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica;



Centro de História da Universidade de Lisboa;



Centro de Investigação em Educação, Universidade do Minho;



Departamento de História da Universidade Lusófona;



EUROCLIO;



EUSTORY;



Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra;



FCSH, Universidade Nova de Lisboa;



ICSH, Universidade Nova de Lisboa;



Instituto de Estudos Islâmicos Al-Muhaibid, Ciências da Religião, da Universidade Lusófona;



ISLA;



Leya Editora;



MNAA;



Museu da Presidência da República;



Padrão dos Descobrimentos;



Porto Editora;



Presidência do Conselho de Ministros - Palácio Foz;



Real Maestranza de Caballería de Ronda;



Santa Casa da Misericórdia;



Teatro Aberto;



WORLDISCOVERIES

