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ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA  

Ano Letivo 2022/2023 
 

EXPERIÊNCIA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: Semestralização do 

Calendário Escolar 
Balanço feito em Conselho Pedagógico: 

Pontos positivos: 

 Em geral o balanço feito pelos departamentos foi positivo no trabalho diário em sala 
de aula; 

 É um modelo mais adequado à avaliação formativa; 

 Permitiu uma melhor gestão dos conteúdos; 

 O trabalho foi melhorando ao longo do ano letivo; 

 Permitiu uma maior diversificação de instrumentos de avaliação; 

 Há mais um momento de pausa para os alunos; 

 Diminuiu o volume de trabalho dos diretores de turma. 
 

Pontos negativos: 

 Em alguns momentos verificaram-se “picos de trabalho”, em especial no fim do 1º 
semestre; 

 Marcação excessiva de elementos de avaliação e imediatamente após as 
interrupções letivas; 

 Pode haver a ideia de que há menos oportunidade para superar o insucesso; 

 Complexa gestão familiar; 

 Não se verificou muito interesse dos EE pela informação intercalar. 
 

Recomendações do Conselho Pedagógico: 

 O número de instrumentos de avaliação a aplicar a cada turma deve ser alvo de reflexão 

em cada grupo de trabalho; 

 A marcação dos instrumentos de avaliação deve ser feita cuidadosamente, de forma a 

não sobrecarregar em demasia algumas semanas do calendário; 

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

instrumentos avaliativos em formatos tradicionais; 

 As avaliações intercalares assumem uma importância redobrada, devendo haver um 

registo obrigatório na plataforma informática de uma síntese descritiva por aluno, uma 

vez por semestre, acompanhado de uma menção qualitativa; 

 As informações intercalares devem ser de ampla divulgação junto dos Encarregados de 

Educação e dos alunos; 

 Deve ser dado aos alunos feedback regular da sua situação escolar.  

 



 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS 
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA 

 
 

CALENDÁRIO ESCOLAR 2022-23 - ESMA 

Ano letivo 2022/2023 Datas 
Dias uteis de 

aulas 

Início 1º Semestre De 12 de setembro a 16 de dezembro 66 dias 

Interrupção do Natal De 19 dezembro a 2 de janeiro  

Continuação 1º Semestre De 3 a 24 de janeiro 16 dias 

Total 1º semestre: 82 dias úteis 

Avaliação 1ºsemestre 25, 26 e 27 janeiro   

Início 2º Semestre De 30  janeiro a 5 de abril 45 dias 

Interrupção do Carnaval De 20 a 22 de fevereiro  

Interrupção Páscoa De 6 a 14 de abril  

Continuação 2º Semestre De 17 abril a 7 junho (9º, 11º e 12º anos) 

ou 15 junho (7º, 8º e 10ºanos) 

35 ou 40 dias 

Total 2º semestre: 80 ou 85 dias úteis  

Total anual: 162 dias uteis (8º, 11º e 12º anos) ou 167 dias úteis (7º, 8º e 10º anos) 

 

AVALIAÇÃO INTERCALAR 

1º SEMESTRE Lançar até dia 10 de novembro de 2022 

Conselhos intercalares 1º semestre Obrigatórios para o 3º ciclo do ensino básico. 
Irão realizar-se entre 14 e 18 de novembro de 
2022. 
De carácter facultativo para os restantes níveis 
de ensino. Solicitar marcação de reunião até ao 
dia 11 de novembro de 2022 

Disponibilização para os Enc. Educação 14 de novembro de 2022 

  

2º SEMESTRE Lançar até ao dia 30 de março de 2023 

Conselhos intercalares 2º semestre De carácter facultativo. Caso se verifiquem, irão 
realizar-se de 3 a 5 de abril de 2023 (ou após a 
interrupção da Páscoa, caso seja necessário). 
Solicitar marcação de reunião até ao dia 31 de 
março de 2023.  

Disponibilização para os Enc. Educação 3 de abril de 2023 
 

06 de setembro de 2022 

 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

 

 Paula Decq Mota 


