Metas Curriculares de História e Geografia de Portugal (5º e 6º
anos) – Apreciação crítica da Associação de Professores de
História à proposta em discussão pública

O documento apresentado é uma versão simplificada do Plano de Organização
do ensino-Aprendizagem, datado de 1991.
A carga horária da disciplina de História e Geografia de Portugal alterou-se
com a última revisão curricular em muitas escolas. Era, com efeito, de 90 minutos
+ 45 minutos. Mas, infelizmente, várias foram as escolas que de uma forma
incompreensível optaram por atribuir 45 minutos a Inglês e, por isso, História e
Geografia de Portugal passou a dispor apenas de 90 minutos semanais.
A extensão programática (que permanece na proposta) parece ser um entrave à
aplicação/concretização com sucesso destas metas;
É evidente a mudança de terminologia mas não houve uma alteração de
conjunto que vise a boa e efetiva melhoria da lecionação da disciplina de História e
Geografia de Portugal;
A definição dos descritores, por vezes complexa, nem sempre se adequa à
faixa etária a que se destina. É preciso não esquecer que a adaptação da maioria das
crianças ao 5º ano de escolaridade não é fácil, uma vez que o sistema de ensino no
ciclo anterior é baseado na monodocência;
Há alguma ambição no tratamento de alguns temas, nomeadamente o 2.5
(p. 9): “Reconhecer as interações (religiosas, culturais, militares e políticas) entre o
mundo muçulmano e o mundo cristão na Península Ibérica, salientando a resistência
e “reconquista” e a cooperação entre as duas civilizações”; 1.3 (p. 10): “Relacionar os
avanços e recuos da “reconquista” cristã (e o agudizar do conflito) com as Cruzadas à
Terra Santa e com a unidade ou desunião dos muçulmanos”; 1.4 (p. 10): “Reconhecer
a permanência de muçulmanos nos reinos cristãos e de cristãos na zona muçulmana,
salientando o aumento das perseguições, conversões forçadas e escravatura em
épocas de conflito”; 3.1. (p. 20): “Enumerar medidas tomadas ao nível do ensino,
destacando os seus objetivos e limites, por comparação à realidade atual”
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