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Comunidade 
escolar  
não aprova 
proposta  
de calendário 
letivo
EDUCAÇÃO  Alunos do 1.º ciclo são os que 
terminam mais tarde o ano escolar. Diretores, 
professores e sindicatos querem calendário 
idêntico para todos os anos não-sujeitos a exame.

TEXTO CYNTHIA VALENTE

OMinistério da Educação 
ainda não publicou o 
despacho do Calendário 
Escolar para 2022/2023 e 

2023/2024, mas já deu a conhecer 
uma proposta, sugerindo um térmi-
no do ano letivo no último dia útil de 
junho (30 de junho de 2023 e 28 de 
junho 2024), para os alunos do 1.º ci-
clo. Os do 2.º ciclo, 3.º ciclo e Secun-
dário (exceto 9.º, 11.º e 12.º anos su-
jeitos a exame), acabarão as aulas a 
14 de junho, mais de duas semanas 
antes dos alunos de 1.º ciclo (antiga 
escola primária). Uma proposta “re-
provada” pela comunidade escolar 
e que já levou à criação de uma peti-
ção pública, com cerca de sete mil 
assinaturas. “É discriminatório, não 
se compreende o objetivo desta di-
ferença e é ainda perturbador da 
vida das famílias e das escolas”, pode 
ler-se no documento. 

A edição de 2019 da publicação 
da OCDE Education at a Glance 
alertou para o facto de as crianças 
portuguesas terem mais 1200 ho-
ras de aulas do que o resto dos paí-
ses da Europa. Os alunos passam, 
ao todo, 5460 horas em sala de 
aula durante o 1.º ciclo, um núme-
ro acima das 4258 horas da média 
da União Europeia. “Chamo a 
atenção para o facto de este estu-
do ter sido feito com o calendário 
pré-pandémico. Este problema 
agudiza com este novo calendário 
que parece agora se ter tornado 
norma”, explica Alberto Veronesi, 
professor de 1.º ciclo. 

O docente diz não encontrar 

qualquer benefício no prolonga-
mento escolar. “Não percebo qual 
o valor que acrescenta a estes alu-
nos. A desvantagem principal pa-
rece-me ser, sobretudo, a desmo-
tivação com que encaram a pró-
pria rotina escolar a partir de 
determinada altura. Saturados 
que ficam os alunos e os professo-
res, não encontro forma de se dar 
o processo de ensino-aprendiza-
gem”, sublinha. 

Crianças sem tempo livre 
Sofia Chamusca, coordenadora 
pedagógica (creche, pré-escolar e 
1.º ciclo), do Colégio Júlio Dinis, 
no Porto, também não consegue 
apontar vantagens para os alunos 

do 1.º ciclo e não encontra justifi-
cação para que estes sejam os úl-
timos a terminar o ano letivo.  

“Não é possível concordar, nem 
é muito fácil de compreender. Só 
seria passível de entender se exis-
tisse uma redução expressiva de 
número de horas de aula por dia 
durante o ano letivo”, explica. 

Já desvantagens, a responsável 
diz serem muitas. “As crianças já 
vivem diariamente com um horá-
rio de aulas muitíssimo completo 
e, muitas vezes, ainda preenchido 
com atividades extracurriculares. 
Não existe tempo livre. Julgo que 
só daqui a alguns anos consegui-
remos aferir que efeito terá nos 
nossos futuros jovens esta falta de 
tempo para não fazer nada, para 
inventar o que fazer. Todo o tem-
po das crianças está direcionado, 
com objetivos. Prolongar o perío-
do de aulas retira ainda mais a 
possibilidade de inventar, de des-
ligar da rotina”, afirma. 

Opinião partilhada por Alberto 
Veronesi, que diz estar em causa o 
bem-estar emocional das crian-
ças. “É sabido que o bem-estar 
emocional está sobretudo relacio-
nado com o equilíbrio entre o físi-
co, o social, o profissional, o psico-
lógico: se um destes cede por algu-
ma razão, obviamente afeta o 
bem-estar emocional. Se os alu-
nos são expostos a uma carga ho-
rária enorme no seu dia a dia, e 
ainda lhes acrescentam o número 
de dias, algum destes pilares do 
equilíbrio emocional cederá e, ob-

Professores e dirigentes escolares 
alertam para o facto de os alunos 
mais jovens passarem demasiado 
tempo em aulas.

viamente, terá repercussões dire-
tas no seu bem-estar”, sustenta. 

No que se refere à saúde mental 
das crianças, Sofia Chamusca 
pede para que não sejam vistas 
como “mini-adultos”. A saúde 
emocional também é essencial e 
as crianças de 1.º ciclo não podem 
ser pensadas como mini-adultos 
que estão a trabalhar. São crian-
ças a viver uma fase maravilhosa 
de descoberta e devem ter tempo 
para serem livres e poderem fazer 
opções com o tempo livre de que 
usufruem”, conclui. 

A coordenadora pedagógica do 
Colégio Júlio Dinis alerta para o 
“cansaço notório” das crianças na 
fase final do ano letivo, em junho, 

“O ME sabe que o prolongamento do ano letivo não tem benefícios 
para as nossas crianças mais pequenas, por isso nem sequer apresenta 
qualquer justificação e/ou estudo científico-pedagógico”, lamenta 
André Pestana, coordenador nacional do Sindicato de Todos os 
Profissionais da Educação (S.T.O.P). O S.T.O.P não concorda com a 
proposta para os calendários escolares de 2022/2023 e 2023/2024 
sustentando que “maior quantidade não se traduz necessariamente em 
maior qualidade”. “Isso é evidente sobretudo nas idades onde 
manifestamente as crianças têm mais dificuldade em manter a 
concentração (1.º ciclo e pré-escolar). As crianças já passam 
demasiado tempo em salas de aulas, e brincar, sobretudo ao ar livre, é 
fundamental para o seu crescimento físico-psíquico saudável. Em 
Portugal desafia-se o princípio generalizado na Europa de que o 
número de dias de aulas deveria aumentar à medida que se avança na 
idade e nos percursos escolares”, conclui André Pestana.

Sindicato lamenta falta  
de explicação por parte do ME

Sofia Chamusca 
lembra que  
“as crianças já vivem 
diariamente com  
um horário de aula 
muitíssimo  
completo e, muitas 
vezes, ainda preenchido  
com atividades 
extracurriculares. 
Não existe  
tempo livre”. 

resultado de maior carga de con-
teúdos lecionados, se compara-
dos com o que “os pais tiveram em 
fase idêntica do percurso escolar”.  

Segundo Sofia Chamusca, ao 
cansaço, calor, aproximação das 
férias e consequente agitação do 
final do ano letivo, soma-se a “in-
compreensão por parte das crian-
ças por saberem que os alunos 
mais velhos já estão de férias e eles 
ainda não”. O ideal seria, diz, que 
as aulas “terminassem em mea-
dos de junho e, diariamente, os in-
tervalos crescessem para, assim, 
equilibrar um pouco mais o tem-
po dentro de sala de aula”. 

Contudo, explica, as famílias po-
deriam não aceitar de bom grado 
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um calendário escolar igual ao de 
outros ciclos. “As famílias não que-
rem tempo livre no horário dos fi-
lhos. Muitas vezes perguntam que 
resposta a escola irá dar quando há 
uma tarde livre”, lamenta. 

“É o bem-estar emocional 
das crianças que importa” 
Filinto Lima, presidente da Asso-
ciação Nacional de Diretores de 
Agrupamentos de Escolas Públi-
cas (ANDAEP) pede “idênticos 
períodos de lecionação para os 
anos de escolaridade não-sujeitos 
a exames finais”. 

“Os alunos portugueses, no 1.º ci-
clo, passam efetivamente muito 
tempo na escola”, afirma. No entan-
to, o responsável explica que o pon-
to central da questão se prende 
com o “equilíbrio na distribuição do 
tempo”. “As crianças do 1.º ciclo en-
contram-se entre as que possuem 
maior número de dias de aula na 
União Europeia. Contudo, de acor-
do com a publicação da Comissão 
Europeia Eurydice, 2021, The Orga-
nisation of School Time in Europe, 
Primary and General Secondary 
Education – 2021/22, [eles] estão en-
tre os que possuem maior interrup-
ção de verão. Temos, assim, uma 
maior concentração de dias/sema-
nas de aulas sem interrupção, o que 
pode contribuir para uma satura-
ção e cansaço”, prossegue. 

Na opinião do presidente da 
ANDAEP, a “problemática” deve-
ria centrar-se na saúde mental: “É 
o bem-estar emocional das crian-

Crianças 
passam  
mais de cinco 
horas em sala 
de aula por dia

Arlindo Ferreira, diretor do Agru-
pamento de Escolas Cego do 

Maio (Póvoa de Varzim e autor do 
blogue ArLindo (um dos mais lidos 
na área da setor da Educação) de-
fende uma “carga horária do 1.º ci-
clo igual à do 2.º ciclo (22 horas se-
manais)” e “aulas a acabar na mes-
ma altura, no final do 3.º período”. O 
responsável não concorda com a 
proposta de calendário escolar do 
ME e afirma que “uma semana a 
mais ou a menos até pode parecer 
que não faz diferença”, mas o can-
saço que “toda a comunidade esco-
lar apresenta é real”. 

“O final de um ano letivo deveria 
ser leve e prazeroso para todos, 
contudo torna-se desgastante. Os 
alunos ficam mais irrequietos, 
como é natural, e muitas vezes os 
seus irmãos já estão de férias e eles 
ainda têm de ir à escola”, conta, re-
lembrando o tempo que os alunos 
passam em sala de aula. “Não é fá-
cil, nem recomendável, manter os 
alunos na sala de aula cinco horas 
ou mais todos os dias”, alerta. Para 
Arlindo Ferreira, o conceito de “es-
cola a tempo inteiro, até às 17.30”, 
que “surgiu para dar resposta às ne-
cessidades das famílias”, deveria ser 
revisto, pois “não há necessidade de 
tanto tempo”.  

“Mas aí é o governo que tem uma 
palavra a dizer. Assim sendo, há ne-
cessidade de criar novos apoios 
para as famílias, as escolas não po-
dem ser lugares onde ‘se toma con-
ta’ de meninos e meninas, e penso 
que a solução está na ‘jornada con-
tínua’ para pais com alunos até aos 
10 anos. Como é fácil de ver, au-
mentar o tempo dos alunos nas es-
colas em atividades letivas e de en-
riquecimento curricular não é solu-
ção, sabendo-se também que 
muitas vezes este tempo é prolon-
gado e os alunos ainda permane-
cem na escola em regime de ATL”, 
esclarece. CC.V. 
dnot@dn.pt

Para Filinto Lima  
“a escola ideal teria por 
volta dos 170 dias de 
aulas e as interrupções 
letivas deveriam ser 
ponderadas em função 
dos ciclos de trabalho  
e atividades que 
evitassem a saturação”.  

ças que importa”. 
Filinto Lima alerta também para 

a dificuldade de gestão de horários 
porque “há muitas famílias que, 
em razão deste desfasamento, 
com filhos matriculados em vários 
níveis de ensino, experimentam 
dificuldades em organizar-se para 
corresponder às novas rotinas”. 
Para Filinto Lima, “a escola ideal 
teria por volta dos 170 dias de au-
las e as interrupções letivas deve-
riam ser ponderadas em função 
dos ciclos de trabalho e atividades 
que evitassem a saturação”. 

Ver as crianças “como tal” 
A saturação das crianças é tam-
bém o que leva Luís Sottomaior 
Braga, professor de História e es-
pecializado em gestão e adminis-
tração escolar, a pedir que as crian-
ças sejam vistas “como tal”. “As 
crianças não são máquinas e a pri-
mavera e verão, em termos orgâni-
cos, têm efeitos neles. E isso tem 
efeitos na capacidade de aprender 
com ânimo e vontade”, conta, pe-
dindo “mais moderação no esticar 
no ano escolar e também na carga 
horária, que é muita, até por com-
paração com outros países”. 

O Diário de Notícias contactou 
o ME, mas até ao fecho desta edi-
ção não obteve qualquer esclare-
cimento sobre o que motivou a 
manutenção do prolongamento 
do ano para o 1.º ciclo, medida im-
plementada no decorrer da pan-
demia. 
dnot@dn.pt

Seis instituições de ensino 
processadas  
por inflacionarem notas

Seis escolas (três públi-
cas e três privadas) fo-
ram, este ano letivo, 
alvo de 12 processos 

disciplinares relacionados com 
a atribuição de notas, principal-
mente por “falta de rigor na apli-
cação dos critérios de avaliação 
das disciplinas do secundário”. 

A informação foi avançada à 
Lusa pelo gabinete do Ministé-
rio da Educação (ME), quando 
questionado sobre a interven-
ção junto aos estabelecimentos 
de ensino que sistematicamen-
te inflacionam as notas dos alu-
nos do secundário, uma prática 
que pode permitir a um estu-
dante passar à frente no acesso 
ao ensino superior. 

Em declarações à Lusa, o ME 
revelou que a Inspeção-Geral 
da Educação e Ciência (IGEC) 
interveio “preventivamente em 
78 agrupamentos de esco-
las/escolas não-agrupadas (66) 
e estabelecimentos de ensino 
particulares e cooperativos 
(12)”. O objetivo destas ações 
era “promover a melhoria das 
práticas de avaliação”, acrescen-
ta a tutela. 

Além de passarem a ser uma 
presença mais regular nas esco-
las, os inspetores de educação 
instauraram “12 processos dis-
ciplinares”, isto porque, expli-
cou o ministério, “previamente, 
tinham sido instruídos seis pro-
cessos de inquérito que deram 
origem aos 12 disciplinares em 
três escolas públicas e em três 
estabelecimentos de ensino 
particular e cooperativo”. 

Segundo a tutela, “na maior 
parte dos casos, o objeto dos 

processos consistiu na falta de 
rigor na aplicação dos critérios 
de avaliação das disciplinas do 
ensino secundário”, sendo que 
todos os processos estão ainda 
em fase de instrução.  

Nos dois últimos anos, o mi-
nistério não apresentou novos 
dados sobre as escolas que in-
flacionam as notas, devido às al-
terações das regras de conclu-
são do ensino secundário pro-
vocadas pela pandemia, que 
tornou impossível calcular esse 
indicador. 

Em 2020, os exames passaram 
a ser aplicados exclusivamente 
para efeitos de acesso ao ensino 
superior e nas disciplinas esco-
lhidas por cada aluno, tornando 
impossível calcular o indicador 
de alinhamento das classifica-
ções. Desde 2015 que o ministé-
rio divulgava esse indicador que 
compara as notas internas dos 
alunos de cada escola com as 
classificações atribuídas por to-
das as outras escolas do país a 
alunos que tiveram resultados 
semelhantes nos exames nacio-
nais. Através da comparação, 
feita ao longo de cinco anos, era 
possível identificar os estabele-
cimentos de ensino que esta-
vam a inflacionar as notas. 

Segundo uma análise feita 
pela Lusa aos dados disponibili-
zados pelo ME, todos os anos, 
cerca de duas dezenas de esco-
las eram sistematicamente 
identificadas como estando a 
dar notas acima do que deveria. 
Invariavelmente, a maioria dos 
estabelecimentos era privada e 
situava-se no norte do país. 
DN/LUSA

EDUCAÇÃO Segundo o ministério, três escolas 
públicas e outras tantas privadas mostraram  
“falta de rigor na aplicação dos critérios de avaliação”.

Os dados foram divulgados pelo ministério liderado 
por João Costa.
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