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A crítica que a APH costuma fazer à extensão das provas face ao tempo proposto não 

se coloca, novamente, este ano letivo, dado que o IAVE, invocando a pandemia provocada 

pelo Covid-19, alterou o número de itens a contabilizar para 13 na prova de História da Cultura 

e das Artes: 10 itens obrigatórios, entre os quais se encontra a questão de desenvolvimento e 

3 escolhidos num total de 5 questões de composição.  

A APH manifesta a sua discordância, à semelhança de anos anteriores, com as opções 

de valoração dos itens de seleção e os de composição, sejam estes de construção curta, 

restrita ou extensa. A APH critica a desvalorização dos itens de composição, relembrando-se 

mais uma vez a exigência que implica a análise de fontes/obras de arte e a construção de texto 

explicativo que manifeste essa análise, destacando-se em particular o caso dos itens que 

pedem a comparação/cotejamento de fontes históricas com perspetivas diversas ou obras de 

arte de períodos artísticos diversos. Continua a criticar-se a valoração do item de 

desenvolvimento pela desproporcionalidade da sua cotação (20 pontos) face aos restantes 

itens, tendo em atenção o tipo de raciocínio exigido e o nível de competências específicas e de 

conteúdos a mobilizar (basta consultar-se os critérios de classificação para se perceber a 

complexidade que a construção dessa questão exige). Acresce ainda que menos se entende a 

permanência desta situação se tivermos em atenção que no exame nacional da disciplina de 

Português a questão de produção de texto é cotada com 44 pontos, sendo equiparável à 

exigência que o item de desenvolvimento do exame de História da Cultura e das Artes 

apresenta, pedindo-se uma análise aprofundada de 3 ou 4 fontes/obras artísticas de natureza 

diversa.  

Alertamos ainda para o facto de que o IAVE não deveria disponibilizar as instruções de 

realização, cotação e critérios gerais de classificação, das provas, apenas no final do ano letivo. 

 

 

A Associação de Professores de História  

Lisboa, 14 de julho de 2021 


