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INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA 

Duração da prova:  90 minutos (+ 30 minutos de tolerância). 

Material 

autorizado: 

 Documento de identificação pessoal (Cartão de Cidadão, 

Bilhete de Identidade ou Passaporte); 

 Esferográfica/caneta preta ou azul de tinta indelével. 

Material não 

autorizado: 

 Para além do material autorizado, não é autorizado o uso de 

outro material. 

 ATENÇÃO: Qualquer telemóvel ou outro meio de 

comunicação móvel que, ligado ou desligado, seja detetado 

na posse do candidato determina a anulação da prova. 

Estrutura da 

prova: 

 A prova é constituída por duas partes, correspondentes a duas 

questões de desenvolvimento.  

 Cada parte vale 200 pontos.  

 A nota final será a média aritmética da pontuação das duas 

partes. 

 Apresente as respostas em folhas separadas. 

 Em cada uma das folhas, para além da folha de rosto, o texto 

produzido não deverá exceder duas páginas. 

 ATENÇÃO: Se não assinar as folhas de resposta a prova 

será anulada. 

Parâmetros de 

avaliação: 

 Adequação da resposta à questão formulada; 

 Conhecimentos; 

 Articulação de ideias; 

 Relevância das referências utilizadas; 

 Espírito crítico; 

 Correção formal. 

Correção:  Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta 

que não deve ser considerada. 

 Considera-se correta a grafia prevista em ambas as versões do 

Acordo Ortográfico. A utilização das duas grafias numa 

mesma prova será objeto de penalização. 

 ATENÇÃO: Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às 

respostas com letra ilegível. 
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PARTE 1 

Comente a afirmação de Paulo Freire, no livro “Pedagogia do Oprimido”, sobre a 

educação bancária que habitualmente se desenvolve em muitos contextos 

educativos e que promove a opressão entre os opressores, nomeadamente os 

educadores, que transmitem conhecimentos que não são relevantes para os 

educandos, decorrendo esta frase de uma forte defesa da educação 

problematizadora, como prática da liberdade e emancipatória, traduzindo-se  no 

conhecimento que cada um de nós constrói criticamente acerca do mundo. 

“Na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios aos 

que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da 

ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 

alienação da ignorância”. 

Referência 

Freire, P. (1970). Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.  

 

PARTE 2 

A partir da sua experiência, analise o seguinte trecho de António Nóvoa, na 

publicação intitulada “Evidentemente. Histórias da Educação”, acerca da escola e 

da história da escola, em Portugal e no mundo, na Modernidade e na atualidade, 

destacando as mudanças ocorridas e aquelas que ainda devem ocorrer, 

nomeadamente no que remete para o destaque às aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos (e não tanto no ensino). 

“Mas a escola não pode tudo. E, por isso, parece-me imprescindível que ela se 

reencontre como organização centrada na aprendizagem, partilhando com outras 

instâncias um trabalho educativo amplo. Não pretendo separar o que está, 

inevitavelmente, ligado. Pretendo, sim, valorizar uma educação escolar preocupada, 

fundamentalmente com a aprendizagem dos alunos”.  

Referência 

Nóvoa, A. (2005). Evidentemente. Histórias da Educação. Lisboa: Edições Asa. 


