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A Associação de Professores de História (APH), considera esta prova como
sendo equilibrada e exequível para os alunos a que se destina, abrangendo uma
quantidade razoável dos conteúdos leccionados.
A quantidade e a qualidade dos documentos fornecidos é, também, equilibrada,
notando-se uma preocupação em apresentar documentos de vários tipos (escritos,
imagens, gráficos), não sendo estes demasiado densos, confusos ou extensos.
Outra nota positiva é a preocupação de que uma parte substancial das
respostas dos alunos possa ser construída a partir de uma análise cuidada dos
documentos fornecidos, correspondendo os critérios de avaliação a essa
preocupação.
Quanto a notas menos positivas, temos a assinalar o facto de continuar a não
existir nenhuma questão sobre identificação de fontes e o facto de não haver nenhuma
questão em que se efectue cruzamento de opiniões/visões diversas sobre uma mesma
problemática.
Na resposta à questão 2 do Grupo I, consideramos que a sua formulação
deveria ter sido “Explicite, com base no documento 2, e nos seus conhecimentos
sobre o fontismo, três das características da política económica deste período”, pois
da forma como esta questão está formulada e tendo em conta o documento, poderá
dar azo à convicção de que a resposta se deve referir apenas aos progressos
materiais.
No Grupo III, questão 2, lamentamos que não exista nenhum documento de
apoio específico. A referência feita ao documento relativo à questão 1 do mesmo
grupo pode confundir os alunos, já que consideramos a ligação pouco evidente,
especialmente para alunos deste nível de ensino.
Considerámos uma boa ideia, no exame de História B da 1ª fase, a existência de uma
linha estruturante entre os diferentes temas (no caso desse exame, a análise de
períodos de ruptura e crise). Seria talvez de considerar tentar prosseguir esse tipo de
trabalho, já que este permite uma maior focagem por parte do aluno.
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