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ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA  

Ano Letivo 2021/2022 
 

EXPERIÊNCIA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: 

Semestralização do Calendário Escolar 

 

Conclusões do Grupo de trabalho: 

 Facilita a implementação de novas estratégias pedagógico-didáticas; 

 Fomenta a articulação interdisciplinar e promove a melhoria das práticas 

avaliativas; 

 Transmite um maior equilíbrio na divisão de tempos letivos e de pausas, sendo 

percecionada como um aspeto que contribui para o bem-estar de todos os 

intervenientes.  

 

Recomendações do Conselho Pedagógico: 

 Na reorganização do calendário escolar em semestres, não criar disciplinas de carácter 

semestral; 

 É essencial uma pausa entre semestres, pois é benéfica para o bem-estar de alunos e 

professores; 

 As avaliações intercalares assumem uma importância redobrada neste modelo, pelo 

maior hiato temporal que abrangem, devendo haver um registo obrigatório na 

plataforma informática de uma síntese descritiva por aluno; 

 É fundamental a diversificação de instrumentos de avaliação e não o acréscimo de 

instrumentos avaliativos em formatos tradicionais. 

 

Considerações da Direção Regional de Educação: 

 A organização semestral da avaliação sumativa permite que todos os anos de 

escolaridade, sem exceção, possam beneficiar de uma verdadeira avaliação 

formativa, ao serviço da aprendizagem, i.e., uma avaliação que fornece ao professor, 

ao aluno, ao EE e restantes intervenientes, informações de qualidade sobre as 

aprendizagens realizadas e as competências desenvolvidas, procurando-se a 

sua melhoria. 

 Recomenda-se que os momentos de avaliação intercalar tenham apenas carácter 

descritivo, incidindo particularmente sobre a evolução dos alunos, os quais devem 
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dar feedback de qualidade, em que se informam alunos e pais/EE dos progressos 

alcançados e do que há ainda a melhorar no desenvolvimento das aprendizagens. 

 Os encarregados de educação dos alunos e respetivas associações de pais e 

encarregados de educação devem ser devidamente informados, à data de início do 

ano letivo, da implementação da avaliação sumativa com organização semestral. 

 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 - ESMA 

Ano letivo 2021/2022 Datas 
Dias uteis de 

aulas 

Início 1.º Semestre De 13 de setembro a 21 de dezembro 68 dias 

Interrupção do Natal De 22 dezembro a 2 de janeiro  

Continuação 1.º 

Semestre 

De 3 a 21 de janeiro 15 dias 

Total 1.º semestre: 83 dias úteis 

Avaliação 1.ºsemestre 24, 25 e 26 janeiro   

Pausa entre semestres De 24 a 28 de janeiro  

Início 2.º Semestre De 31  janeiro a 6 de abril 45 dias 

Interrupção do Carnaval De 28 fevereiro a 2 de março  

Interrupção Páscoa De 7 a 18 de abril  

Continuação 2º 

Semestre 

De 19 abril a 9 junho (exames) ou 15 

junho 

36 ou 39 dias 

Total 2.º semestre: 81 ou 84 dias úteis  

 
 

06 de setembro de 2021 

 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

 

____________________________ 

(Paula Decq Mota) 


