
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com este número de março, queremos dar destaque a áreas que 

promovem a formação integral dos nossos alunos.  

Começamos por algo muito abrangente, como é o caso da consciência ambiental, tão relevante 

para a formação dos cidadãos responsáveis que queremos ter no futuro. 

Olhamos, em seguida, para o estudo do meio, no 1º ciclo, e para a sua importância enquanto área 

que proporciona a articulação entre a escola e a vida, acionando um leque abrangente de saberes. 

Nesta sequência, terminamos com duas disciplinas que permitem a compreensão do mundo em 

que vivemos e do percurso que efetuámos para aqui chegar, ou seja: a história e a geografia.  

 

 

 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 

A educação é um processo eminentemente 

social que visa o desenvolvimento pleno do 

indivíduo. 

O desenvolvimento de uma consciência 

ambiental nas crianças e jovens é uma função 

essencial da escola. Esta consciência vai evoluindo 

e complexificando-se, ao longo da progressão 

escolar, pela integração de diferentes saberes 

disciplinares. Constrói-se, assim, uma visão 

sistémica da realidade que possibilita a ação de 

cada individuo em prol do bem comum. 

Esta ação, reflexo da consciência formada, 

é baseada na vivência proporcionada ao longo do 

percurso escolar de cada criança pelo ambiente 

escolar que a rodeia. Este pode incentivar a ação 

individual positiva, se proporcionar fontes de 

inspiração indutoras de comportamentos 

ambientalmente adequados. Daqui a importância 

do desenvolvimento no seio da escola de ações de 

promoção de valores ambientais, de que são 

exemplo, a plantação de espécies vegetais, a 

existência de uma horta escolar e a recolha de 

materiais para reciclagem. 

Assentes nos saberes disciplinares, estas 

ações contribuem para a construção de uma 

consciência ambiental alicerçada na ação 

concreta, potenciando o desenvolvimento da 

mesma consciência ao nível comunitário, ponto de 

partida para sociedades ambientalmente 

sustentáveis. 
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ESTUDO DO MEIO 

“Só um saudável e construtivo convívio entre áreas 

disciplinares diferentes pode proporcionar um 

trabalho efetivamente rigoroso e completo.”  

Botão (1999). 

Todas as crianças, quando iniciam a sua 

escolaridade, trazem um conjunto de experiências 

e saberes que foram acumulando no contacto com 

o meio que as rodeia (família, jardim de 

infância…). A Escola tem o papel de valorizar, 

reforçar, ampliar e iniciar a sistematização dessas 

experiências e saberes, de maneira a permitir, aos 

alunos, a realização de aprendizagens mais 

complexas e enriquecedoras. 

 A disciplina do Estudo do Meio permite o 

encontro de todas as outras áreas disciplinares 

(Português e Matemática) e áreas do programa 

(Expressões e Oferta Complementar), podendo ser 

o motivo e o motor para todas as aprendizagens 

como protagoniza o programa do 1º Ciclo. Nele, 

esta disciplina é onde convergem conceitos e 

métodos de várias disciplinas científicas como a 

História, a Geografia, as Ciências da Natureza e a 

Etnografia, entre outras, procurando-se, assim, 

contribuir para a compreensão progressiva das 

interrelações entre a Natureza e a Sociedade. 

Roldão (1995) encara o Estudo do Meio como uma 

área de abertura para o futuro e da qual, em larga 

medida, pode depender o sucesso dos alunos. 

Os diversos conteúdos permitem aos alunos, 

progressivamente, estruturar o conhecimento de si 

próprio, desenvolvendo atitudes de autoestima e 

de autoconhecimento e valorizando a sua 

identidade e raízes. Também os conduz a 

identificar elementos básicos do Meio Físico e do 

Meio Social envolvente, comparando e 

relacionando as suas principais características, a 

identificar problemas concretos relativos com o 

seu meio e colaborar em ações ligadas à melhoria 

do seu dia-a-dia. Ainda os ajuda a desenvolver e 

estruturar noções de espaço e de tempo e 

identificar elementos relativos à História e à 

Geografia de Portugal. Intrinsecamente aparecem 

as Ciências Experimentais, onde os alunos 

aprendem a utilizar alguns processos simples de 

conhecimento da realidade envolvente a partir da 

observação, da descrição, da formulação de 

perguntas e de problemas, dar algumas respostas 

exequíveis, ensaiar, verificar, sempre numa 

atitude de permanente pesquisa e 

experimentação. Igualmente possibilita aos alunos 

a utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) para desenvolver projetos, para 

pesquisa, para comunicar… 

Em suma, a disciplina do Estudo do Meio 

promove o desenvolvimento integral dos alunos e 

ainda fomenta competências vocacionadas para o 

desempenho consciente da cidadania. 

Responsável pelo departamento do 1º ciclo 

 

 

HISTÓRIA: CONCEITOS E PRECONCEITOS 

Existe ou não um pré-conceito contra a 

História? A resposta a esta pergunta é infelizmente 

positiva. Considerada por muitos como «uma 

disciplina chata», a História encontra-se 

erradamente associada a uma forma de ensino que 

se baseia na cronologia e na memorização de 

datas, nomes, factos e lugares.  

Se fosse assim, o estudo da História seria 

um suplício. Mas a verdade é que não é nem tem 

de ser. Apresentadas lado a lado com os 

acontecimentos, as datas estão lá para melhor 

compreendermos os mesmos. E é a sua 

compreensão que nos interessa. 

A Humanidade tem atrás de si uma longa 

caminhada na Terra. Mas o nosso percurso até hoje 
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não foi fácil, tal como não se adivinha fácil o 

percurso que se abre à nossa frente. Deparámo-nos 

sempre com encruzilhadas, que nos encheram de 

dúvidas sobre qual o melhor caminho a tomar. 

Errámos muito no passado, e desses erros colhemos 

preciosos ensinamentos.  

Vivemos duas guerras terríveis no século 

XX, guerras que ceifaram milhões de vidas e que 

foram o corolário de muitas outras guerras nos 

séculos anteriores, na martirizada Europa. Foi a 

reflexão histórica sobre essa realidade, e a decisão 

comum das nações europeias encontrarem um fim 

para esse flagelo cíclico, que conduziu à criação da 

União Europeia, uma federação de Estados-nações 

que muitos já designam como Estados Unidos da 

Europa. Alguém duvida de que as guerras do 

passado, cuja memória nos fazem estremecer, 

jamais se repetirão no futuro entre os 28 países da 

União Europeia?  

Esta é a verdadeira importância da História: 

estudar o passado, compreender o presente 

projetar um futuro melhor para a Humanidade, 

sem repetir os meus erros. 

Cícero, intelectual e orador romano, dizia-

nos que a História era mestra da vida. 

Compreendia ele que os exemplos do passado, os 

sucessos e as tragédias das gerações anteriores, 

nos permitiam extrair lições para o presente e para 

o futuro. Dois mil anos depois ainda não 

conseguimos compreender as suas palavras. 

Quando alguns negam a “utilidade da História” 

têm presente apenas uma “História utilitária”. A 

História não nos ensina a fazer telemóveis 

inteligentes, nem tablets com ecrãs de cristal 

líquido, nem iPads da quarta geração, mas pode 

ser um guia insubstituível para a vida prática.  

A História pode ajudar-nos a compreender a 

sociedade e o mundo, a perspetivar fenómenos 

políticos, a estabelecer pontes entre povos, países 

a culturas. A História pode ajudar-nos a 

compreender melhor muitos dos comportamentos 

atuais, tal como o racismo e a xenofobia, que 

nascem da deturpação histórica ou do seu 

desconhecimento. 

Mas esta é a escala científica da História, 

que podemos designar como macroscópica. Mas 

tudo o que aconteceu ou acontece é História, e 

cada um de nós escreve-a com os seus percursos 

de vida. E assim a História também se encontra 

presente no nosso dia-a-dia, numa escala não 

científica, que podemos designar por 

microscópica. Quem não conhece a História da sua 

rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu clube de 

futebol preferido (com os títulos conquistados, os 

nomes dos jogadores que se tornaram lendários, as 

datas e os lugares onde se disputaram as grandes 

finais)? E ao lado da História do futebol temos 

outras Histórias – a História dos Jogos Olímpicos, 

do ciclismo, do automobilismo, da aviação, da 

conquista do espaço, etc. 

A História é uma ciência, que tem por 

objeto o estudo do 

Homem em todas as 

suas realizações 

através dos tempos 

e que tenta 

compreender o 

Homem enquanto 

ser que constrói o 

seu tempo.  

É partindo 

desta perspetiva – a 

História “vista” co-

mo uma disciplina 

dinâmica de e para o Homem, logo com um forte 

pendor pedagógico – que o conselho curricular de 

História e Geografia de Portugal e de História 

equaciona e propõe as atividades a dinamizar com 

os seus alunos, nomeadamente: visitas de estudo e 

exposições em diversos espaços escolares de 

trabalhos elaborados ao longo do ano, pelos alunos 

dos diferentes níveis de ensino.    

Responsável pelo conselho curricular de 

história e de história e geografia de Portugal 

 



A IMPORTÂNCIA DA GEOGRAFIA 

A Geografia é uma ciência que permite ao 

aluno pensar e abordar os problemas do território 

de uma forma integradora e não segmentada. É a 

ciência de encruzilhada com todas as outras áreas 

do saber. “Chamando à atenção para os factos de 

ordem física, assento e condição da atividade dos 

grupos humanos, a Geografia é uma ponte lançada 

entre o espaço e o tempo, entre o natural e o 

humano, entre as Ciências Naturais e as Ciências 

Sociais, entre a história do mundo, da vida e do 

Homem, numa interdisciplinaridade geradora de 

reflexão.” (1) 

Todos os indivíduos estabelecem com o 

espaço elos de identidade que, sendo 

negligenciados, podem acarretar consequências 

graves para toda a sociedade. Daí que a Geografia 

seja essencial na formação base dos alunos, bem 

como na sua identificação com o espaço. Os 

conteúdos abordados fornecem ferramentas e 

desenvolvem capacidades que permitem aos 

jovens resolver um conjunto de problemas 

relacionados com o território, tornando-os capazes 

de intervir ativamente na sua construção. 

Na realidade, a Geografia trabalha 

competências cívicas essenciais para a formação 

de todos os cidadãos. Esta ciência auxilia na 

resposta a várias questões, como, por exemplo: 

onde construir hospitais, escolas, centros de dia? 

Só com o conhecimento aprofundado das 

caraterísticas demográficas da população é que a 

resposta será encontrada. Para estas e outras 

questões similares, é necessário um conhecimento 

geográfico abrangente. 

Vários outros ramos profissionais, desde a 

arquitetura, a engenharia e a gestão, necessitam 

de formação geográfica, uma vez que têm um 

papel ativo na gestão e no planeamento do 

território. 

Pensando que os alunos de hoje são os 

profissionais de amanhã, ensinar e cultivar o gosto 

pela Geografia é uma tarefa que nos compete 

enquanto profissionais da Educação. 

Curiosidades:  

Figuras públicas licenciadas em Geografia… 

Elisabete dos Santos Marques Jacinto OM 

(Montijo, 8 de Junho de 1964) é uma piloto de 

todo-terreno, com várias 

participações no Dakar, 

entre 1998 e 2009. É 

professora de Geografia, 

autora de manuais esco-

lares, coautora da BD Os Portugas no Dakar e 

autora do livro Irina no Master Rali.  

O Príncipe William de 

Gales concluiu os seus 

estudos na Universidade de 

St. Andrews, na Escócia, 

onde se formou em 

Geografia e recebeu o grau 

de Mestre das Artes, algo que nenhum outro 

herdeiro ao trono britânico ainda tinha alcançado. 

Responsável pelo conselho curricular de 

geografia 

-------------------------------- 
1 In O Ensino de Geografia, Orlando Ribeiro, Porto 

Editora, 2012, pág. 162 
 
 

 

 

 

 

Terminamos com votos de boas leituras! 

Estaremos de regresso em abril. 

 

Ana Paula Vieitos, Sandra Caseiro,  

Paulo Bonito, Graça Bastos,  

Teresa Marques e Ana Galrinho 

 

 

 


