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ALTERAÇÃO AO CALENDÁRIO ESCOLAR

Em virtude da situação pandémica que atravessamos, o calendário escolar foi alterado por
decisão do governo, sendo suspensas as atividades letivas desde o dia 22 de janeiro até ao dia
5 de fevereiro.
Acresce a esta decisão, considerando a informação disponível, que não haverá interrupção
das atividades letivas no carnaval e que serão, certamente, encurtadas as férias da Páscoa e
acrescentados alguns dias ao calendário escolar no final do ano letivo.
Assim, estando previsto, na nossa Escola, o final do 1º semestre para o próximo dia 12 de
fevereiro, o que acrescentaria apenas uma semana letiva às atividades já decorridas, conforme
deliberação do Conselho Pedagógico, em reunião realizada, para o efeito, em 26/01/2021, o 1º
semestre considera-se terminado na Escola Secundária de Amarante em 21 de janeiro de 2021,
iniciando-se o 2º semestre no próximo dia 8 de fevereiro/2021.
Esta decisão tem em conta o facto de não haver, a partir do dia 8 de fevereiro, interrupção
das atividades letivas, necessária para realização das reuniões de avaliação de final do 1º
semestre e, sobretudo, da semana letiva, que decorre de 8 a 12 de fevereiro, não ser significativa
para conclusão dos trabalhos calendarizados para data posterior à da suspensão das atividades
letivas.
Em conformidade, as reuniões de avaliação, inicialmente previstas para os dias 17, 18 e
19 de fevereiro, foram antecipadas para os dias 3, 4 e 5 de fevereiro por forma a não prejudicar
o regresso à atividade letiva, presencial ou não, sendo considerado para efeitos de avaliação o
trabalho desenvolvido até à data da suspensão das atividades.
Considerando que os alunos devem participar ativamente na sua avaliação, a Escola,
apesar dos atuais constrangimentos, recolherá os seus contributos, através de um processo
simplificado de autoavaliação, a realizar na plataforma Classroom, entre os dias 29 de janeiro e
1 de fevereiro, em documento que será disponibilizado pelos docentes das respetivas disciplinas.
Acreditando que esta é, no atual contexto, ainda que não isenta de intransponíveis efeitos
indesejados, a melhor resposta que podemos equacionar para minimizar os indesejáveis e
prejudiciais efeitos provocados pela Covid – 19 no setor educativo, e na nossa Escola em
particular, contamos com o apoio e empenho de todos para garantir a sua eficácia.
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