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I – INTRODUÇÃO 
 

O Plano de Recuperação de Aprendizagens Escola+ 21/23, no âmbito da medida 1.2.8. - Calendário escolar, tornou 

possível a reorganização do calendário escolar e a divisão do ano letivo, com planeamento semestral, em dois 

períodos letivos. 

A medida de alteração do calendário escolar, doravante denominada semestralidade, constitui uma medida 

organizacional e pedagógica potenciadora de um conjunto de práticas inovadoras que se encontram em curso 

nestas unidades orgânicas. 

Pretende-se que esta reorganização possa ser facilitadora ou indutora de uma mudança nos processos de ensino e 

de aprendizagem, nas práticas avaliativas, na desburocratização dos processos avaliativos, na articulação 

interdisciplinar, de modo a potenciar aprendizagens a partir de problemas/temas, e na distribuição mais equilibrada 

dos períodos letivos e dos momentos de pausa letiva. 

A adoção do calendário escolar com organização semestral, prevista no despacho que aprova o calendário escolar 

(Despacho n.º 8356/2022, de 8 de julho), implica uma estreita articulação com o Município de Guimarães, 

designadamente ao nível logístico (transportes escolares, fornecimento de refeições, …). 

 
II – FUNDAMENTAÇÃO 

 
No exercício da autonomia e flexibilidade curricular, enquanto faculdade de gestão do currículo conferida às escolas, 

a reorganização do calendário escolar revela-se como uma medida eminentemente pedagógica e articulada. 

No início do ano letivo de 2021/22, avançou-se para o Projeto MAIA, procurando melhorar práticas pedagógicas, no 

domínio da avaliação, com vista a melhorar e a maximizar as aprendizagens dos alunos. 

A proposta de semestralidade potencia a valorização da avaliação formativa, favorece o aumento do feedback aos 

alunos e famílias, reforça os momentos de avaliação e a diversificação de processos de recolha de informação. 

Neste sentido, estas unidades orgânicas assumem a gestão do calendário escolar como uma ferramenta estratégica 

de gestão pedagógica, pelo que, no cumprimento da sua missão, propõe-se adotar a organização semestral em 

todos os níveis de ensino a partir do ano letivo de 2023/2024. A presente proposta, adaptada ao ano letivo de 

2023/2024, pretende que as respetivas comunidades educativas incorporem, desde já, as regras relativas ao 

funcionamento das atividades educativas e letivas, nomeadamente, o início e o termo das mesmas, os períodos de 

interrupção, respeitando cabalmente o número de dias de atividade letiva e o calendário de realização das provas de 

aferição e dos exames nacionais dos Ensinos Básico e Secundário. 

Por outro lado, a organização semestral possibilita um maior equilíbrio e coerência temporal do ano letivo, criando 

mais interrupções letivas, o que diminui a pressão sobre os alunos, melhorando o clima de escola e o ethos 

organizacional. 

Com a semestralização pretende-se potenciar os processos de inovação, principalmente o Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE), adequando-os aos contextos e desafios atuais da nossa sociedade. 

Grosso modo, poder-se-ão elencar alguns dos benefícios que se nos afiguram possíveis e consequentes, com a 

adoção da semestralidade: 

i. Inovação na abordagem/ formas de avaliação das aprendizagens; 

ii. Gestão (mais) flexível do currículo; 
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iii. Aumento da frequência de reportes aos alunos e famílias; 

iv. Potenciação da operacionalização do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO); 

v. Reforço das metodologias ativas e do trabalho experimental (mais centrados no aluno); 

vi. Melhoria do sucesso educativo dos alunos e manutenção das taxas de retenção/ abandono escolar; 

vii. Reforço de estratégias de diferenciação pedagógica e de apoio individualizado; 

viii. Otimização da estrutura organizacional; 

ix. Agilização do trabalho das estruturas de gestão intermédia; 

x. Fomento do trabalho colaborativo através de equipas educativas constituídas; 

xi. Introdução de novos processos na gestão e coordenação pedagógica. 

 
III – CALENDÁRIO DA SEMESTRALIDADE | MOMENTOS DE REPORTE DE AVALIAÇÃO 

A semestralidade vem alinhar os momentos de avaliação das disciplinas anuais com as disciplinas de 

funcionamento semestral, que são realizados em reuniões de Conselhos de Docentes e ou de Conselhos de Turma. 

Pressupõe quatro momentos de reportes aos alunos e aos pais/encarregados de educação, sendo dois os reportes 

de avaliação intermédia e dois os de avaliação sumativa, com fins formativos e classificativos. 

A investigação mostra que a avaliação pode ser uma poderosa ferramenta ao serviço das aprendizagens dos 

alunos, desde que realizada de modo a monitorizar as aprendizagens de forma contínua e sistemática, 

proporcionando aos discentes e aos professores feedback fundamental para a otimização dos processos de ensino 

e aprendizagem. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE AVALIAÇÃO - REPORTES 

Conjugam-se nos quadros seguintes os momentos de reporte, a calendarização e o funcionamento. 
 

Organização dos Momentos de Avaliação - Reportes 

1.º 
Semestre 

Momentos Calendarização 
Funcionamento 

Avaliação das disciplinas anuais e semestrais 

12 set. 
 
a 
 

02 fev. 

1.º Reporte 

27 a 28 de 
novembro 

 
 

(Pausa de 
Outono) 

Na Educação Pré-escolar e 1.º CEB a avaliação é de carácter 
descritivo, com elaboração de uma síntese descritiva global de 
cada criança/aluno onde constam pontos fortes e aspetos a 
melhorar. 
No 2.º, 3.º CEB e Secundário a avaliação é de caráter 
qualitativo, através da atribuição de menção qualitativa / 
elaboração de uma síntese descritiva em cada disciplina.  
A informação coligida será dada a conhecer aos pais e 
encarregados de educação através da plataforma INOVAR ou 
presencialmente. 

2.º Reporte  
 

(Conselhos de 
Docentes/ 

Turma) 

5 a 7 de 
fevereiro 

 
 

(Pausa de 
Inverno) 

Avaliação do 1.º semestre: 
- Disciplina anual (avaliação semestral); 
- Disciplina semestral.  

Avaliação de carácter descritivo/qualitativo no 1.º CEB, com a 
exceção da Educação Pré-escolar e do 1.º ano, que é apenas 
descritivo. 
No 2.º, 3.º CEB e Secundário a avaliação é de caráter 
quantitativo, com publicação em pauta. 
A avaliação é dada a conhecer aos pais e encarregados de 
educação através da plataforma INOVAR e/ ou 
presencialmente. 
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Organização dos Momentos de Avaliação - Reportes 

2.º Semestre Momentos Calendarização 
Funcionamento 

Avaliação das disciplinas anuais e 
semestrais 

14 fev. 

a 

 
4 jun. 

(9.º, 11.º e 12.º) 
 

14 jun. 
(5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º) 

 
28 jun. 

(1.º ciclo) 
 

14 jul. 
(EFP) 

3.º Reporte 

27 a 28 de 
março 

 
 

(Pausa da 
Páscoa) 

Na Educação Pré-escolar e 1.º CEB a avaliação é de carácter 
descritivo, com elaboração de uma síntese descritiva global 
de cada criança/aluno onde constam pontos fortes e aspetos 
a melhorar. 
No 2.º, 3.º CEB e Secundário a avaliação é de caráter 
qualitativo, através da atribuição de menção qualitativa / 
elaboração de uma síntese descritiva em cada disciplina.  
A informação coligida será dada a conhecer aos pais e 
encarregados de educação através da plataforma INOVAR ou 
presencialmente. 

 
 

4.º Reporte  

(Conselhos de 
Docentes/ 

Turma) 

A partir de 4  
de junho 

 
 

Avaliações 
externas e 

férias de verão 

Avaliação do 2.º semestre: 
- Disciplina anual (avaliação semestral / final); 
- Disciplina semestral (avaliação final).  

Na Educação Pré-escolar a avaliação é de carácter 
descritivo. No 1.º CEB a avaliação é de carácter 
descritivo/qualitativo. 
No 2.º, 3.º CEB e Secundário a avaliação é de caráter 
quantitativo, com publicação em pauta. 
A avaliação é dada a conhecer aos pais e encarregados de 
educação através da plataforma INOVAR e/ ou 
presencialmente. 

 
INTERRUPÇÕES LETIVAS: 

 

1.º Semestre 2.º Semestre 

27 a 30 de novembro 2023 (Intercalar e Pausa de Outono) 

21 de dezembro 2023 a 2 de janeiro 2024 (Pausa de Natal) 

5 a 7 de fevereiro 2024 (Sumativa) 

8 a 13 de fevereiro 2024 (Pausa de Inverno e Carnaval) 

27 a 28 de março 2024 (Intercalar) 

1 a 5 de abril 2024 (Pausa da Páscoa) 

 

A decisão de reunião intercalar formal é da responsabilidade do Conselho de Turma, sustentada no reporte de 

informação fornecido pelos docentes nos 5 dias anteriores, convocada pelo diretor de turma. 

A semestralidade do calendário escolar para o ano letivo 2023/2024 está sistematizada no anexo I deste documento. 

 
PRESSUPOSTOS DA AVALIAÇÃO: EQUIDADE E EFICÁCIA | FORMATIVA - SUMATIVA 

O referencial para o processo avaliativo tem em conta as Aprendizagens Essenciais das várias disciplinas e as 

áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A avaliação apresenta-se como um meio privilegiado para promover e melhorar as aprendizagens. Assim, 

considerando os princípios e propósitos estabelecidos no Domínio da Avaliação Pedagógica, pretende-se 

estabelecer, amiúde, sistematicidade de reporte informativo, permitindo aos alunos autorregular as suas 

aprendizagens. 

A diversificação de processos de recolha de informação, a avaliação formativa e a qualidade do feedback que é 

fornecido aos alunos e encarregados de educação, balizado por critérios de ponderação claros e descritores de 

competências explícitos, conferem qualidade à avaliação interna, tornam a avaliação mais transparente e estamos 

em crer que estarão em linha com a avaliação externa, desconstruindo o argumento dos exames nacionais como 

constrangimento à mudança de práticas de avaliação. 
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A avaliação formativa tem de ser “a pedra de toque” dum processo integrante e indissociável do ensino e da 

aprendizagem, um processo rigoroso, de forma a permitir recolher informação de elevada qualidade acerca do que, 

em cada momento, os alunos sabem e são capazes de fazer. Deste modo, os professores poderão dar um feedback 

que ajude os alunos a ultrapassar as suas eventuais dificuldades. Isto significa que uma tarefa que se propõe numa 

sala de aula deverá permitir que o aluno aprenda, o professor ensine e que ambos avaliem o trabalho realizado, o 

que naturalmente exige uma aposta na diversificação dos processos de recolha de informação e o seu reporte. 

Instituir vários momentos de avaliação, com base na diversificação dos processos de recolha de informação 

(Técnicas e Instrumentos: Inquéritos, Observação, Análise de Conteúdo e Testagem), torna o juízo avaliativo global 

mais credível, consistente e rigoroso. «As tarefas propostas aos alunos deverão: a) servir para aprender; b) servir 

para ensinar; e c) servir para avaliar». 

A alternância dos momentos de avaliação formativa/sumativa deve potenciar o trabalho colaborativo e a reflexão dos 

docentes ao nível dos departamentos, das áreas disciplinares, das Equipas Educativas do 2.º e 3.º ciclos, dos 

Conselhos de Ano e dos Conselhos Turma, numa lógica de desburocratização dos processos avaliativos. 

Importa ter em conta que as interrupções letivas dos alunos devem ser entendidas como espaços temporais de 

descanso e diversificação de atividades pessoais, dos alunos e das respetivas famílias, pelo que as datas dos 

momentos de avaliação, que têm registo formal na plataforma do INOVAR, não devem ser agendados para datas 

imediatamente posteriores aos momentos de interrupção letiva. 

 
PROCESSOS DE ENVOLVIMENTO | PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO E TOMADA DE DECISÃO 

Na assunção de uma cultura de responsabilidade partilhada mobilizando todos os agentes educativos, o 

envolvimento dos diferentes atores sociais da Comunidade Educativa revela-se fundamental no processo de 

reflexão e análise crítica da conceção e das finalidades. Conscientes de que a reorganização do calendário escolar 

introduz alguma mudança na habitual organização da vida dos alunos e suas famílias, haverá a preocupação de 

avaliar com os parceiros o impacto da mesma, onde a semestralidade deverá ser apresentada como uma das 

medidas que se pretende implementar e que, conjugada com outras, irá certamente permitir melhoria da qualidade 

pedagógica das unidades orgânicas envolvidas. 

Este documento de projeto de Semestralização, direcionado para o ano letivo de 2023/2024, foi elaborado por um 

grupo de trabalho com um representante de cada uma das unidades orgânicas envolvidas do Agrupamento de 

Escolas das Taipas, da Escola Secundária de Caldas das Taipas, do Agrupamento de Escolas de Briteiros e do 

Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso. Teve como base de trabalho o documento elaborado no 

Agrupamento de Escolas das Taipas resultante do debate e da auscultação realizada à respetiva Comunidade 

Educativa. 

Ao longo de 2022/23, devem ser auscultados ao nível da organização semestral do próximo ano letivo: i) os 

departamentos curriculares, nomeadamente nas dinâmicas da avaliação pedagógica e das implicações nas 

didáticas respetivas; ii) os Conselhos Pedagógicos nomeadamente nas dinâmicas da avaliação pedagógica; iii) As 

Associações de Pais/Encarregados de Educação; iv) as Associações de Estudantes; v) os Conselhos Gerais. 

Foi dado parecer favorável pelo Município de Guimarães ao processo de organização do ano letivo em semestres, 

nomeadamente ao nível das implicações nos transportes e nas refeições escolares. 

O grupo de trabalho reunirá posteriormente para elaborar uma proposta conjunta de documento de semestralização 

a aplicar em 2023/2024. Sem prejuízo de eventuais averbamentos específicos ao documento, cada Conselho 

Pedagógico deve submeter o respetivo resultado da proposta de semestralização à aprovação do Conselho Geral. 
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ANEXO I – CALENDÁRIO ESCOLAR SEMESTRAL PARA 2023 / 2024 
 

 
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abril Maio Junho 

S     
1 Ano Novo 

  
1   

T 2 2 

Q 1 Santos 3 3 1 Trabalhador 

Q 2 4 1  4 2 

S 1 3 1 Independência 5 2  1 5  3 

S 2 4 2 6 3  2 6  4 1 

D 3 1 5 3 7 4 3 7  5 2 

S 4 2 6 4 8 5 Sumativa1º 4 8 6 3 

T 5 3 7 5 9 6 Sumativa1º 5 9  7 4 Fim 9 11 12 

Q 6 4 8 6 10 7 Sumativa1º 6 10 8 5 

Q 7 5 República 9 7 11 8 7 11 9 6 

S 8 6 10 8 Conceição 12 9 8 12 10 7  

S 9 7 11 9 13 10 9 13 11 8  

D 10 8 12 10 14 11 10 14 12 9 

S 11 9 13 11 15 12 11 15 13 10 Portugal 

T 12 InícioAulas 10 14 12 16 13 Carnaval 12 16 14 11 

Q 13  11 15 13 17 14 13 17 15 12 

Q 14  12 16 14 18 15 14 18 16 13 

S 15 13 17 15 19 16 15 19 17 14 Fim 5678 10 

S 16 14 18 16 20 17 16 20 18 15 

D 17 15 19 17 21 18 17 21 19 16 

S 18 16 20 18 22 19 18 22 20 17 

T 19 17 21 19 23 20  19 23 21 18 

Q 20 18 22 20 24 21  20 24 22 19 

Q 21 19 23 21 25 22 21 25 Liberdade 23 20 

S 22 20 24 22 26 23 22 26 24 21 

S 23 21 25  23 27 24 23 27 25 22 

D 24 22 26 24 28 25 24 28 26 23 

S 25 23 27 Intercalar 25 Natal 29 26 25  29 27 24 S. Mamede 

T 26 24 28 Intercalar 26 30 27 26  30 28 25 

Q 27 25 29 27 31 28 27 Intercalar  29 26 

Q 28 26 30 28    29 28 Intercalar 30 27 

S 29 27 

 

29 
 

29 6.ªf-Santa 31 Corpo Deus 28 Fim P1234 

S 30 28 30 30  29 

D 
 

29 31 31 Páscoa 30  

S 30 

 

 
 

T 31 
 


