
 
 
De: CONFAP [mailto:geral@confap.pt]  
Enviada: terça-feira, 21 de Junho de 2016 14:18 
Para: Comissão 8ª - CEC XIII <8CEC@ar.parlamento.pt> 
Assunto: RE: Petição n.º 109/XIII/1.ª 
 
Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência  
Deputado Alexandre Quintanilha 
  
Tendo analisado a presente petição entendemos ser de fazer exactamente o oposto, isto é, o calendário dos outros 
níveis de ensino é que deviam ser ajustados ao do pré-escolar, com exceção, obviamente, dos anos em que são 
elaborados exames. 
 
Este tema/assunto relaciona-se com o tema do calendário escolar, assunto relativamente ao qual já temos 
manifestado opinião diversa do que aqui se pretende através da petição. 
 
O nosso entendimento é que a interrupção de Verão é demasiado longa. Este período de tempo de interrupção 
letiva, assim tão longo, em nada beneficia os alunos e os seus ritmos e processos de aprendizagem. Podiam ser 
aumentadas as interrupções ao longo do ano de forma a diminuir o período de férias de verão (no máximo não devia 
exceder um mês, um mês e meio). 
 
Por outro lado, e outra questão que se coloca, é a de que a Escola enquanto instituição da comunidade deverá estar 
ao serviço da mesma. Entendemos como necessário que funcione também como resposta social de vigilância e 
segurança para as crianças e jovens que não possuem outras alternativas. Não se pretende mais aulas ou mais 
tempo de sala de aula ou sequer mais tempo letivo. Apenas e tão só se entende que o espaço escola pode e deve 
oferecer-se como alternativa para ocupação de férias das crianças e jovens, nomeadamente com actividades 
desportivas, lazer, artes, música. Para cumprir esse objectivo a Escola poderá e deverá elaborar parcerias e 
protocolos com outras instituições da comunidade, atento o facto dos professores estarem em serviço de exames e 
posteriormente em férias. 
 
Neste sentido somos também de opinião que a organização do ano letivo tem que ser repensada de modo a 
equilibrar o tempo com o ensino, as aprendizagens e outras necessidades sócio educativas. Tal implica ainda a 
necessidade de repensar meios e recursos para se evoluir na resposta educativa pública, inclusiva e global. 
 
Melhores Cumprimentos 
O Conselho Executivo 
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