
E agora, o que vais escolher seguir no Ensino Secundário?    

Vais atrás dos outros, ou equacionas o que te poderá ser útil  

no futuro profissional e pessoal? 
 
 
Opção pela disciplina de História nos cursos  
Científico-Humanísticos que não são de Línguas e Humanidades 

Curso de Ciências Socioeconómicas  

É fundamental o conhecimento aprofundado e sequencial da aplicação das diferentes doutrinas 
económicas e das consequências ao longo do tempo (o que só a análise diacrónica da História 
permite constatar) para que os futuros economistas não sejam meros tecnocratas peritos em 
inserir dados em folhas de excel. Assim, recomenda-se que os alunos ponderem vivamente a 
pertinência da sua inscrição em História B, no 10.º ano, sem menosprezo de outras opções. 

Curso de Artes Visuais  

É fundamental o conhecimento aprofundado e sequencial de toda a arte ao longo do tempo, 
desde as artes ditas maiores, arquitetura, pintura e escultura, até às ditas menores. Só assim é 
possivel preparar futuros engenheiros, arquitetos, ou mesmo designers, capazes de responder 
com obras de arte que conciliam técnicas e materiais convencionais com os da atualidade com 
um equilibrio sedutor em vez de meras impressões existentes em arquivos de software, 
permitindo ainda as abordagens do cinema e da cultura do espaço virtual.  

Num país em que o turismo está a desempenhar um peso crescente na economia, os técnicos de 
restauro começam a ser solicitados para manter o nossso património em bom estado, não só 
enquanto ato de cidadania, identidade cultural, mas também para desse modo atrairmos imensos 
turistas que procuram o que é único. Assim, recomenda-se que os alunos ponderem vivamente a 
pertinência da sua inscrição em História da Cultura e das Artes, no 10.º ano, sem menosprezo 
de outras opções. A Escola Secundária de Tondela é a única que a Sul de Viseu proporciona esta 
possibilidade a alunos que a têm frequentado, vindo de concelhos limítrofes, além de estar muito 
bem cotada nos rankings nacionais. 

Opção pelo curso de Línguas e Humanidades 

As profissões do futuro estão em constante mudança e os gurus do 
saber referem que quem está agora a estudar pode começar a 
interiorizar a ideia de poder vir a ter que exercer entre 12 a 24 
profissões durante a sua vida ativa. Ora, somente a História ajuda a 
compreender melhor o que muda e o que permanece, ajudando-nos a 
lidar com a informação e a prepararmo-nos para os desafios e 
mudanças que a sociedade nos coloca. A sociedade não se resume 
ao cientismo e aos seus números, ela lida com pessoas que só terão 
emprego em funções que não podem ser desempenhadas por 
máquinas programadas. 

Também só teremos futuro se questionarmos o que estamos a fazer 
agora, pois estamos a construir o futuro. Por isso seria bom termos 
cidadãos, políticos e gestores com uma sólida formação em História, a 
tal disciplina que é multifacetada e tem as aplicações que aparecem 
nesta imagem gentilmente cedida pela Porto Editora. Para mais 
informações, sugerimos a consulta da apresentação em 
http://www.aetomazribeiro.net/joomla/files/departamentos/ciencias-
sociais/historia/missao_9_final.ppt. 


