
PARECER DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA 

Projeto de Lei n.º 38/XIII/1ª, BE, Revogação da Prova de Avaliação de Conhecimentos e 

Competências - PACC e o Projeto de Lei n.º 46/XIII/1ª, PCP, Estabelece os requisitos para o 

acesso à profissão docente e garante a anulação dos efeitos da Prova de Avaliação de 

Capacidades e Conhecimentos 

A Direção da Associação de Professores de Geografia considera que a Prova em questão não 

avalia as competências necessárias a um futuro professor de Geografia em domínios tão 

importantes como a elaboração, aplicação e avaliação de diversas metodologias fundamentais 

ao ensino da Geografia, tais como: o trabalho de campo, a utilização de SIGs em sala de aula, o 

uso de simulações e jogos educativos, a análise científica e crítica sobre imagens (de vários 

tipos desde fotografias às imagens de satélite), gráficos, quadros e mapas, enfim, 

metodologias de ensino-aprendizagem da geografia que permitam um papel ativo do aluno no 

seu aprender. Portanto, esta prova não avalia competências didáticas fundamentais.  

Esta prova limita-se a avaliar, de forma pouco eficaz, um conjunto aleatório de conhecimentos, 

não se debruçando sobre competências científicas fundamentais para que o docente de 

Geografia desenvolva situações de aprendizagem que evidenciem a importância dos jovens 

adquirirem uma literacia geográfica que lhes permita um conhecimento da dimensão espacial, 

na sua multidimensionalidade, multifuncionalidade e perspetiva multiescalar.  

Assim sendo, a Direção da Associação de Professores de Geografia concorda com a revogação 

desta prova (Projeto de Lei n.º 38/XIII/1ª e Projeto DL 46/XIII/1ª), considerando a pertinência 

urgente da realização de um amplo debate sobre as competências dos professores para o 

século XXI em geral e para os de Geografia em particular e forma de monitorização de 

formação inicial e contínua de professores no sentido do seu contínuo aperfeiçoamento 

(Projeto DL  46/XIII/1ª) 

 

Lisboa, 13 de Janeiro de 2016 

A Presidente da Direção 

 

(Emília Sande Lemos)  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39820
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39820
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39829

