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 NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS ASSOCIADOS, AOS PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO 

 

O próximo ano letivo vai trazer duas alterações que certamente vão interferir com a 

dinâmica familiar:  

1. Flexibilização do horário letivo com as AECs, no primeiro ciclo; 

2. Semestralidade do calendário letivo, em todos os ciclos de ensino; 

Sobre estes dois temas, a discussão pública não começou hoje, mas é quando as medidas 

vão para o terreno que se levantam as maiores questões sobre a sua aplicabilidade, 

vantagens, desvantagens e eventualmente sobre o porquê das opções que são tomadas, 

mesmo que estas resultem de um franco e aberto debate.  

Tendo a FEDAPAGAIA, ouvido atempadamente a comunidade educativa sobre estes 

temas, nas reuniões realizadas em todos os Agrupamentos, em reunião com os 

diretores e nas suas reuniões públicas, face às questões que nos têm sido colocadas 

por diversos meios, esta nota visa esclarecer as nossas Associadas, os Pais e 

Encarregados de Educação, acerca das medidas a implementar no próximo ano letivo, 

bem como todo o processo de discussão que levou à sua implementação, face às 

implicações no processo de aprendizagem do aluno e na dinâmica das famílias. 

1. Assim sendo, e começando pela alteração mais recente que visa implementar 

uma tarde de flexibilização da componente letiva do 1º ciclo, no próximo ano 

letivo, esta federação trouxe o tema para o debate aberto na sua Reunião 

Pública no inicio do ano letivo anterior, em novembro de 2021, no auditório do 

Cineteatro Eduardo Brazão com Presidente da Autarquia e responsável pelo 

pelouro da Educação, onde partindo da disrupção às AEC causadas pela faltas 

de professores AEC, refletimos sobre a importância das Atividades de 

Enriquecimento Curricular na formação socioeducativa do aluno. Foi consensual 

nessa reunião e é também uma realidade do resto país, que o modelo está 

esgotado e que será necessário rever o modelo para garantir, não só a 

disponibilidade destas atividades, mas, também, a sua qualidade. 

Sendo o tema uma preocupação antiga desta federação, quer pela referida 

falta de professores, quer pelos inúmeros pedidos de ajuda de pais a quem era 

solicitado para irem buscar as suas crianças às 15h30, por não haver professor, 
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ou ainda pela informação dos pais que contratavam ATLs externos para irem 

buscar os seus filhos por não reconhecerem qualidade a estas atividades na 

escola, este assunto tinha já sido refletido em reunião com os Diretores dos 

Agrupamentos de Escolas de Gaia antes desta reunião pública, em novembro, 

como tivemos oportunidade de noticiar na altura “…estiveram na mesa temas 

como a Transferência de Competências; o modelo das AEC´s e as mudanças a 

equacionar no seu funcionamento. ”  

Considerando a necessidade de rever este modelo, a necessidade de colmatar 

as questões atrás expostas, esta federação apoia a iniciativa do município de 

solicitar às escolas a flexibilização de uma tarde por semana, procurando desta 

forma atrair profissionais mais dedicados e não apenas profissionais disponíveis 

para aceitar uma hora de trabalho, apenas enquanto não aparece uma 

qualquer outra oportunidade que seja ligeiramente melhor.  

O modelo da Escola a Tempo Inteiro define para o 1º ciclo do ensino básico o 

horário escolar das 9h00 às 17h30, horário em que a escola é responsável pelas 

crianças à sua guarda para atividades não só letivas como não letivas, tem como 

objetivo garantir o bem-estar, o ensino básico e o desenvolvimento 

socioeducativo da criança. 

O modelo atual das Atividades de Enriquecimento Curricular foi desenvolvido 

como forma de completar a formação letiva dos nossos filhos com um 

complemento não letivo em que, de forma lúdica, possam conhecer mais do 

mundo para além da matemática, português e estudo do meio.  

Sabemos que muitos pais, proporcionam aos seus filhos atividades 

extracurriculares como desporto, música, línguas, etc. mas há uma grande 

maioria dos pais deste país que por razões profissionais não pode ir buscar os 

seus filhos às 15h30, que não tem condições financeiras para delegar essa 

competência nos ATL privados mas que, têm o mesmo direito de acordo com o 

Artigo 74.º da Constituição da República: 

       “1. Todos têm o direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de 
oportunidades de acesso e êxito escolar. 
       2. O ensino deve contribuir para superação de desigualdades económicas, sociais e 
culturais, habilitar os cidadãos a participar democraticamente numa sociedade livre e 
promover a compreensão mútua, a tolerância e o espírito de solidariedade.” 
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Pelo que consideramos que uma oferta facultativa de atividades deste tipo a 

partir da escola é fundamental para garantir a igualdade de desenvolvimento 

para todos os alunos.  

Este modelo das AEC, que pode ser desenvolvido pelas escolas, associações de 

pais, empresas privadas ou, como é o caso de Gaia, pelos municípios apresenta-

se esgotado em todo o país pelas dificuldades que apresenta na captação de 

técnicos qualificados para dinamizarem as atividades, em especial pelo curto 

horário e consequente curta retribuição que oferecem. 

As AEC podem ser um recurso adicional para superar desigualdades, ou podem 

ser apenas um “espaço para garantir que as crianças têm quem olhe por elas”. O 

nosso papel enquanto dirigentes do movimento associativo parental (MAP) é 

dizer o queremos para toda a comunidade educativa de Gaia e não apenas 

para os nossos filhos. Reconhecemos o excelente trabalho da escola pública, na 

qualidade dos seus profissionais e na riqueza da sua diversidade, sem que isso 

limite a nossa obrigação de identificar o que não serve o superior interesse do 

aluno e das famílias, sem influências de grupos, mobilizados por outros 

interesses.  

Alguns pais e encarregados de educação têm questionado se a flexibilização 

destas atividades é legal. Transcrevemos por isso a resposta da DGE nas 

perguntas frequentes sobre as AEC: 
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É grande a diversidade de horários em que estas atividades se desenvolvem 

em escolas por todo o país e até em Gaia, no passado, as AEC já decorreram 

em outros horários que não o de final de dia.  

Recebemos também questões sobre a pedagogia da medida em que é 

considerado não ser aceitável um aluno de 4ºano ter expressão musical ou 

artística antes do currículo do 1º ciclo (português, matemática ou estudo do 

meio). A título de reflexão alguns meses depois, já no 5º ano, vão ter essa mesma 

realidade em contexto letivo. 

Podemos também usar o exemplo do inglês, robótica e outras ofertas específicas 

de cada agrupamento que decorriam durante o período letivo, mas não o 

integrando, fazendo com que há vários anos as nossas crianças saíssem às 17h30 

em alguns dias. O sucesso da experiência do inglês fez com que fosse integrado 

no curriculum letivo, mas não especificamente antes das disciplinas base. 

Apesar de termos apoiado e incentivado esta alteração, pelas razões expostas, 

esta decisão foi uma escolha de cada um dos Agrupamentos de Escolas de Gaia. 

Os pais, professores e funcionários desses agrupamentos foram chamados a 

pronunciar-se através dos seus representantes nos conselhos gerais e nos 

conselhos pedagógicos no caso dos professores. Todos tiveram a oportunidade 

de optar por manter tudo como até agora – a saída dos professores titulares e 

dos alunos cujos pais os podem ir buscar às 15h30 – ou flexibilizar uma tarde 

por semana em que todos terminam às 17h30, permitindo ao município enquanto 

entidade gestora, atrair e fixar os professores e outros técnicos de AEC ao 

poder atribuir-lhes mais horas de trabalho. Dos 14 agrupamentos de escolas, 

apenas um não aceitou flexibilizar uma tarde por semana. Está no seu direito 

assim como estão no seu direito os outros 13 que, individualmente, tomaram 

opção diferente, e que é nosso entender a mais acertada. 

As fraquezas do sistema estão identificadas há muito tempo e não pelo 

município, ou pelas escolas de Gaia nem pela FEDAPAGAIA. É a própria Direção 

Geral de Educação (DGE) que no seu relatório de acompanhamento das AEC 

no final do ano letivo 2015/16, referia já a existência de alguns 

condicionalismos à sua boa consecução, que sugeria então deverem ser 

identificados e analisados, tendo em consideração alguns dos princípios base 

que as regem, nomeadamente: 
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 O carácter lúdico das AEC; 

 A seleção das atividades a oferecer em função da idade dos alunos, do 

contexto local e do perfil dos profissionais que as asseguram; 

 A gestão flexível dos espaços e do tempo permitindo uma adequação da 

planificação e implementação das atividades. 

Referia ainda nesse relatório que as AEC eram reconhecidas como promotoras 

do reforço das aprendizagens curriculares, da melhoria das competências 

sociais e da autonomia dos alunos, evidenciando os pontos fortes e fracos do 

modelo atual: 

 

Nesta matéria, como em muitas outras da educação, podemos continuar apenas 

a dizer que funciona mal, como este relatório nos dizia já em 2015, ou podemos 

refletir e encontrar formas de superar os pontos fracos.  

Todos sabemos que a mudança gera resistência e não sabemos se esta mudança 

será a solução, mas estamos convictos que a resistência à mudança do atual 

modelo AEC é o melhor caminho para a construção de “armazéns” de alunos que 

não têm fora da escola a possibilidade de enriquecer o seu curriculum.  

O Conselho Executivo desta federação sabe bem que não é por aqui que os 

seus associados querem ir por isso deu voz a quem procura na escola uma 

resposta de qualidade, mas capaz de garantir a igualdade de oportunidades 
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de êxito escolar e de superar as desigualdades enriquecendo as vivencias 

lúdicas dos alunos. 

 

 
2. Relativamente à semestralidade do calendário letivo, em todos os ciclos de 

ensino, à semelhança do tema anterior, teve em cada um dos Agrupamentos e 

Escolas não agrupadas de Gaia, a sua análise, discussão e deliberação em 

Conselhos Geral e Pedagógico onde os pais, professores e funcionários estão 

representados e aí deram a sua opinião e votaram em conformidade com ela. 

A discussão desta forma de organizar o ano letivo, não é uma imposição legal.  

Resulta do processo de Autonomia e Flexibilidade Curricular que o Ministério 

conferiu às escolas.  

Em Gaia a reflexão do tema iniciou-se no final do ano letivo 2019/20 e em 

2020/21 uma das escolas não agrupadas de Gaia adotou já essa forma de 

organização do ano letivo.  

Com este tema na ordem do dia em Gaia, a FEDAPAGAIA analisou a 

informação disponível sobre esta nova forma de organização do ano letivo, 

acompanhou outros municípios com esta nova realidade, nomeadamente S. João 

da Madeira, com dois anos de experiência e Santa Maria da Feira com um ano. 

No último ano letivo, acompanhamos também de forma muito próxima a 

implementação na Escola Secundaria Almeida Garrett em Gaia. 

Por iniciativa do município o tema foi discutido em novembro de 2021 no 

Conselho Municipal de Educação (CME) e os Pais, representados pela 

FEDAPAGAIA, defenderam que: 

a) sendo esta decisão, uma deliberação do Conselho Geral de cada escola, 

deveria ser esclarecedora e participada, envolvendo os professores e 

os pais; 

b) tendo esta decisão um potencial impacto pedagógico na organização 

do tempo letivo e na forma de avaliar os alunos, deveria contar com a 

anuência dos professores, relativamente à disponibilidade para a 

implementação e adequação dos processos necessários; 

c) tendo esta decisão um impacto significativo na organização das famílias 

um grande impacto, a decisão deveria célere e comunicada 
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atempadamente aos pais e encarregados de educação, procurando 

ainda sensibilizar os Diretores das Escolas para importância de garantir 

um só sistema em Gaia, por forma a não dificultar as dinâmicas 

familiares com a eventual situação de ter filhos em regime de 

trimestralidade e simultaneamente filhos em regime de semestralidade. 

No passado mês de junho, em reunião do Conselho Municipal de Educação  foi 

comunicado que, por deliberação de todos os Conselhos Gerais dos 

Agrupamentos e Escolas não Agrupadas do Ensino Público de Vila Nova de 

Gaia, o ano letivo de 2022/23 será organizado em dois semestres, deixando 

de haver os tradicionais 3 períodos, até aqui habituais. 

Uma vez mais, os representantes dos pais neste órgão, alertaram os Diretores 

para a importância de fazer chegar a informação aos pais sobre esta alteração 

para a semestralidade com a maior brevidade possível, antes de setembro. 

Esta alteração terá implicações nas interrupções letivas e de acordo com o 

calendário, entretanto divulgado pelo ministério para o início e fim do ano letivo, 

ajustado à realidade semestral, o próximo ano letivo terá: 

o  

 Interrupções Letivas 

Semestre Início Termo  Início Termo 

1º 
16 de setembro 

de 2022 
27 de janeiro de 2023 

1ª 

23 novembro 

2022 

25 novembro 

2022 

Avaliação Intermédia 

2ª 

23 dezembro 

2022 

2 janeiro 

2023 

Interrupção do Natal 

3ª 

30 janeiro 

2023 

3 fevereiro 

2023 

Interrupção entre semestres 

Avaliação sumativa 

2º 
6 de fevereiro de 

2023 
7 de junho de 2023 4ª 

20 fevereiro 

2023 

21 fevereiro 

2023 
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(9º, 11º e 12º) 

14 de junho de 2023 

(5º a 8º e 10º) 
Interrupção Carnaval 

30 de junho de 2023 

(pré-escolar e 1º ciclo) 
5ª 

6 abril 

2023 

14 abril 

2023 

Páscoa 

 

Sobre o forma como vai ser organizado o calendário escolar, haverá uma pausa 

para avaliação qualitativa dos alunos sensivelmente a meio de cada semestre. 

No final de cada semestre a avaliação dos alunos será quantitativa, à 

semelhança do que acontecia com os períodos. 

Relativamente aos dois tipos de avaliação a quantitativa é aquela que os alunos 

tinham normalmente no final dos períodos anteriormente. A avaliação 

qualitativa é uma informação dos professores aos Encarregados de Educação 

acerca da aquisição de conhecimentos do aluno face ao expetável. Desta forma 

os pais poderão saber – sensivelmente a meio de cada período – quais as forças 

e dificuldades dos seus filhos em cada disciplina e trabalhar com eles na 

superação das dificuldades antes do final do semestre. 

As férias do Natal e Páscoa terão uma duração menor do que anteriormente, 

de modo que, o número de dias de atividade letiva seja exatamente o mesmo 

dos horários em trimestralidade. 

 
Apesar da Federação, à semelhança das Associações de Pais de cada escola, 

ser uma estrutura estritamente voluntária, onde cada elemento dos seus Órgãos 

Sociais prescinde do seu tempo pessoal de forma abnegada, sabemos que 

contribuímos para melhorar o sucesso educativo das crianças e estamos 

orgulhosos do trabalho realizado ao termos conseguido dar voz aos nossos 

associados e termos evidenciado a perspetiva dos Pais acerca das alterações 

que entrarão em vigor no próximo ano letivo. 

O Conselho Executivo desta Federação foi interventivo em todos estes processos, 

participou ativamente na sua discussão como o podem demonstrar as atas do 

Conselho Municipal de Educação (CME) e elogia a forma como o Município 
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fomentou a discussão destes temas nos Conselhos Gerais das Escolas, único órgão 

das escolas onde os pais têm representação neste momento, promovendo 

consensos, mas disponível para acolher as suas diferenças.  

Caros Pais, continuaremos a trabalhar para que os nossos filhos tenham acesso 

a uma educação de qualidade com as melhores ferramentas pedagógicas 

possíveis à disposição dos Professores, Assistentes Operacionais e das escolas 

em geral. É por uma escola inclusiva, que permita que todas as crianças tenham 

as melhores hipóteses de sucesso e felicidade no seu percurso escolar, que 

trabalhamos. 

 

Saudações associativas, 

P/ Órgãos Sociais da FEDAPAGAIA, 

José Cardoso 
 (Presidente do CE) 


