
 
 
 
 

Fundamentos 

O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, estabelece o currículo dos ensinos básico e 

secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das 

aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e 

desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. O Despacho nº 

8356/2022, de 8 de julho consagra esta organização alternativa, desde que sejam 

cumpridos os requisitos previstos. Implica a semestralização do calendário escolar, em 

Quarteira, em articulação dos dois agrupamentos, e após consulta à autarquia. 

 
 
 
 
 
 

Como? 

 O ano escolar é organizado em 2 semestres, com 2 momentos de avaliação sumativa. 

 Haverá momentos intercalares a meio dos semestres (em novembro e abril), com 

avaliação descritiva e/ ou qualitativa, com informação aos encarregados de educação 

sobre o desempenho escolar dos alunos. 

 Ao longo do ano haverá feedback regular aos alunos e às famílias. 

 No Natal e na Páscoa haverá paragem das atividades letivas. 

Porquê? 

 Para potenciar a mudança nas práticas pedagógicas e reforçar as práticas de avaliação 

formativa das aprendizagens. 

 Para promover mais o trabalho interdisciplinar e baseado na metodologia de projeto 

/temas. 

 Para distribuir de forma mais equilibrada os períodos letivos e os períodos de pausa 

letiva. 

 Para reduzir burocracia desnecessária e que não acrescenta valor ao processo educativo 
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Documentos, debates e exemplos de agrupamentos de escolas com organização do ano escolar por semestres: 

Costa, Estela (2020). Estudo Sobre a organização do Calendário escolar. In: 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Estudos_Relatorios/estudo_de_avaliacao_da_reorganizacao_do_calendario_esco
lar.pdf 

Escolas do Município de Odivelas. In: https://www.cm-

odivelas.pt/cmodivelas/uploads/document/file/8337/calendario_escolar_2021_2022

semestres_atualizado_1712021.pdf  

DGE – Organização Semestral do Calendário Escola. In: 

https://www.youtube.com/watch?v=bs8eWve7drk 

FCEUP - Que organização do calendário escolar? A semestralidade e a organização do trabalho 
pedagógico. In: https://www.youtube.com/watch?v=LlFPs288Fsg 
Plano Escola 21|23. In: https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/128-calendario-escolar 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652962/details/normal?l=1
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https://www.cm-odivelas.pt/cmodivelas/uploads/document/file/8337/calendario_escolar_2021_2022semestres_atualizado_1712021.pdf
https://www.cm-odivelas.pt/cmodivelas/uploads/document/file/8337/calendario_escolar_2021_2022semestres_atualizado_1712021.pdf
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