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Objectivos / Competências
Esta disciplina prossegue os seguintes objetivos gerais:
1) Adquirir informação histórica sobre a formação e evolução dos sistemas educativos
contemporâneos na sua relação com o processo social de modernização, com principal incidência
no caso português;
2) Refletir sobre a construção do modelo escolar de educação e a generalização da cultura escolar nas
suas diversas dimensões.
3) Analisar as sociedades tendo em conta a dimensão temporal.
Pretende-se, mais especificamente, desenvolver competências aos seguintes níveis:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pesquisa de documentos históricos;
Análise e síntese de informação de natureza histórica;
Desenvolvimento de um trabalho autónomo;
Aprofundamento do espírito crítico;
Cooperação no âmbito de pequenos grupos;
Comunicação dos resultados da pesquisa.

Conteúdos programáticos (sinopse)
1. A modernização das sociedades e a construção do modelo escolar de educação; a formação do
Estado-Nação e a construção histórica dos sistemas educativos contemporâneos;
2. A construção da(s) Cultura(s) Escolar(es); cultura escolar e cultura de escola; memórias e património
da educação;
3. O processo de escolarização da sociedade portuguesa: caracterização de alguns momentos-chave
desse percurso (entre os séculos XVIII e XX): sistema escolar, políticas educativas e pensamento

pedagógico;
4. Educação na metrópole e nas colónias africanas.
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Métodos de ensino
A metodologia de ensino procurará articular a apresentação dos principais temas do programa por parte do
docente com a participação ativa e a realização de atividades por parte dos estudantes. O diálogo no espaço
da aula será uma estratégia privilegiada. Recorrer-se-á ao uso da plataforma moodle, tendo em vista a
compilação de textos, a realização de atividades e a concretização da avaliação. Será feito um
acompanhamento tutorial constante e individualizado do trabalho dos estudantes.
Regime Geral de Avaliação (Modalidades, elementos, calendarização, ponderação, etc.)
Ter-se-á como referência o ideal de avaliação contínua. Serão elaborados dois produtos escritos de
avaliação, uma prova presencial individual (50%) e um trabalho resultante de uma pesquisa histórica em
pequeno grupo, a ser apresentado e discutido em aula (50%).
Regime Alternativo de Avaliação (Modalidades, estudantes abrangidos, elementos, calendarização,
ponderação, etc.)
Aplica-se aos estudantes abrangidos pelos regimes especiais definidos pela legislação. A presença nas aulas
não é obrigatória, embora se torne necessária a realização de sessões regulares de trabalho com o docente
da disciplina. Como produto escrito será realizado um exame final.
Regras relativas à melhoria de nota
Realização de um exame final, a combinar com o docente da disciplina.

