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PROPOSTA CALENDÁRIO ESCOLAR 2014/2015 

Parecer do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) 

 

Introdução 

 

Tendo em atenção a proposta de Despacho sobre o Calendário Escolar 2014/2015, o SPM verifica 

que não existe uma verdadeira aproximação ao Calendário Nacional, tendo em conta as datas 

previstas para início e términus do ano letivo, nomeadamente nos estabelecimentos de educação e 

nas unidades de ensino estruturado, unidades de ensino especializado e instituições de educação 

especial. 

O SPM continua a defender como nos pareceres dados anteriormente sobre este assunto, que deve 

ser aplicado à Educação Pré-Escolar o mesmo calendário definido para o Ensino Básico para que haja 

uma efetiva e verdadeira articulação dos momentos de avaliação das aprendizagens das crianças do 

Pré-Escolar com o 1º Ciclo, como sempre foi reivindicação deste Sindicato e dos Educadores de 

Infância. É incompreensível que a RAM seja a única região do país que continua, através dos seus 

responsáveis pela Educação, a menorizar a importância e a função da educação pré-escolar, 

reduzindo-a ao mero apoio social à família. É imperiosa e necessária a uniformização dos períodos 

letivos em todos os setores e níveis de educação e ensino, no sentido de existirem as mesmas 

condições e os mesmos tempos de participação nas tarefas e atividades pedagógicas inerentes à 

função docente. 

No que diz respeito à Educação Especial e face à existência de equipas multidisciplinares de vários 

técnicos nas Unidades de Ensino Especializadas e Unidades de Ensino Estruturado, nas Instituições 

de Educação Especial, Centros de Actividades Ocupacionais e Socioeducativas, e considerando ainda 

que estas possam, em períodos não letivos, dar apoio às famílias, não possam, no entanto essas 

atividades ter um caráter de escolarização, mas sim um caráter socio-ocupacional. 

Como forma de redução de custos operacionais e redução da despesa, o SPM defende interrupções 

letivas iguais em todos os setores, desde o Pré-Escolar ao Ensino Secundário. 

De acordo com as normas estabelecidas na proposta de alteração do diploma de concursos, é 

alterado o conceito de horário anual que passa a ser o seguinte: “para efeitos do disposto no presente 

diploma, considera-se anual, aquele que corresponde ao intervalo entre o último dia estabelecido 

pelo calendário escolar para o início das aulas e 31 de agosto do mesmo ano escolar” (artigo 8º, 

ponto 6 da proposta supracitada) 

Tendo em conta as normas referidas e da análise da proposta de calendário escolar para o ano 

2014/2015 podemos constatar que o início do ano letivo tem datas diferentes (3 setembro/ 17 

setembro/ 22 de setembro) consoante os setores de educação e ensino, o que configura uma 
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ilegalidade para efeitos do conceito de duração anual do contrato, que a ser verificada merecerá uma 

contestação da parte do SPM. 

 

Propostas na especialidade 
 

Ponto 4 

A possibilidade de opção por parte das famílias de um período de não frequência de um mês, 

entre julho e setembro, apresenta-se como uma condição inviável, uma vez que colide com o usufruto 

por parte do pessoal docente do seu período de férias que, conforme estipulado no Estatuto da 

Carreira Docente, só poderá ocorrer entre o fim de ano letivo e o início do seguinte, bem como com as 

datas estipuladas pelo calendário escolar. 

 

Ponto 4.3 (proposta de adenda) 

“(…) período de cinco dias, seguidos ou interpolados(…)” 

 

Ponto 4.8 (proposta de alteração) 

 “Sem prejuízo do previsto no ponto 4.3, e para efeitos do disposto no número anterior, 

imediatamente após o final dos 1º, 2º e 3º períodos das atividades educativas, os 

educadores dispõem de um período no mínimo de 3 dias úteis para realizarem a avaliação das 

aprendizagens das crianças do respetivo grupo, que é obrigatoriamente coincidente com o 

período de avaliação estipulado para os outros níveis de ensino, com o objetivo de permitir a 

articulação entre educadores de infância e professores do 1º ciclo nesse processo avaliativo.” 

 

 Ponto 5 (proposta de alteração) – De forma a consubstanciar os princípios defendidos pelo 

SPM, propomos que o ano letivo para o 1º CEB tenha o seu início entre 17 e 22 de setembro. 

 

Ponto 5.1. Considerando que o termo das atividades letivas ocorrem a 26 de junho, seguindo-se o 

período de acompanhamento extraordinário até 3 de julho, podendo estender-se inclusive até duas 

semanas após o termo das mesmas, consideramos que este prolongamento não resolve as falhas de 

aprendizagem acumuladas ao longo de vários anos de escolaridade, numa fase de desgaste e pouca 

produtividade dos discentes.  

 

Ponto 12 (proposta de alteração) – De modo a não perturbar o normal funcionamento das 

atividades letivas do início do terceiro, propomos que a Semana do Desporto Escolar decorra entre 7 

e 10 de julho. 

 

Funchal, 03 de Julho de 2014 

A  Direção do SPM 
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