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O calendário das atividades educativas e letivas constitui um elemento indispensável à organização e planificação
do ano escolar, de forma a possibilitar o desenvolvimento do Projeto Educativo e a execução do Plano Anual de
Atividades, conciliando-se também o desenvolvimento do currículo com o interesse das crianças e dos alunos, bem
como com a organização da sua vida familiar.
Face ao impacto decorrente da pandemia nos alunos desde o ano letivo 2019/2020, com vista à recuperação das
aprendizagens, o calendário escolar acolhe a medida prevista no Plano 21I23 Escola+, de possibilidade de adoção
de uma organização semestral do ano letivo, caso seja esta a opção concelhia.
O presente documento está estruturado para uma organização do ano letivo em três trimestres.
No ensino básico as atividades letivas podem, durante um ou dois dias, ser substituídas por outras atividades
escolares de caráter formativo envolvendo os alunos, os pais e encarregados de educação (ponto 2.3).
Os momentos de avaliação, de final de período letivo ou outros, são concretizados de acordo com a legislação em
vigor, não podendo a sua calendarização prejudicar o calendário das atividades educativas e letivas (ponto 2.4).
Dia do Agrupamento de escolas festeja-se no Dia do estudante, a 24 de março de 2022.
A receção aos alunos far-se-á de forma faseada, nos dias 16 e 17 de setembro, a definir em cada estabelecimento
de educação e ensino, sem que daí resulte interrupção das atividades para os alunos que iniciam no dia 16/09. O 1.º
Período é constituído por 63 dias letivos, o 2.º Período por 64 dias letivos, o 3.º Período por 34 dias letivos para o 9.º
ano, 39 dias letivos para o 6.º, 7.º e 8.º ano, e 49 dias letivos para a educação pré-escolar e 1.º ciclo. Para as
disciplinas de organização semestral, o 1.º semestre termina a 4 de fevereiro de 2022.

Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico
Início das atividades letivas

Termo das atividades letivas

16 de setembro de 2021

30 de junho de 2022

1.º Período
Termo

17 de dezembro de 2021

Início

2.º Período
10 de janeiro de 2022

Termo

08 de abril de 2022
3.º Período

Início

19 de abril 2022

Termo

30 de junho 2022

Na programação das reuniões de avaliação é assegurada a articulação entre os educadores de infância e os
professores do 1.º ciclo, de modo a garantir o acompanhamento pedagógico das crianças no seu percurso entre
aqueles níveis de educação e ensino (ponto 2.5).
Durante os períodos de interrupção das atividades educativas e após o final do ano letivo, devem ser adotadas
medidas organizativas adequadas, em estreita articulação com as famílias e as autarquias, de modo a garantir o

atendimento das crianças, nomeadamente através das atividades de animação e de apoio à família (ponto 2.7).

2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico
Início

1.º Período
16 de setembro de 2021

Termo

17 de dezembro de 2021

Início

10 de janeiro de 2022

Termo

08 de abril de 2022

2.º Período

3.º Período
Início

19 de abril de 2022

Termo

07 de junho de 2022 – para alunos do 9.º ano

Termo

15 de junho de 2022 – para alunos do 2.º ciclo, 7.º e 8.º ano

Interrupção das atividades educativas e letivas da educação pré-escolar e do ensino básico
Interrupções

Datas

1.º

De 20 de dezembro de 2021 a 7 de janeiro de 2022

2.º

1 de março de 2022

3.º

De 11 de abril de 2022 a 18 de abril de 2022

Calendário de provas de aferição do ensino básico
Entre 2 e 11 de
maio

Sexta-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
Segunda-feira
3 de junho
8 de junho
15 de junho
120de junho
9h30 – 8.º ano
9h30 – 8.º ano
10h00 – 2.º ano
10h00 – 2.º ano
Português (85)
História
e
Geografia
Português
e
Estudo
Matemática e
2.º ano
Português Língua
(87)
do
Meio
(25)
Estudo
do Meio (26)
Educação Artística
Segunda (82)
(27)
11h30 – 5.º ano
Educação Física
Matemática e
(28)
Ciências Naturais
(58)
Entre 17 e 27 de
5.º ano – Educação Visual e Educação Tecnológica (53)
maio
8.º ano – Educação Física (84)
A disponibilização dos relatórios individuais de provas de aferição (RIPA), dos relatórios de escola de provas de
aferição (REPA) e dos resultados globais das provas de aferição tem lugar até ao início do ano letivo de 2022/2023

Calendário das provas finais de ciclo
1.ª fase

2.ª fase

Sexta-feira
17 de junho

Terça-feira
21 de junho

9h30 – 9.º ano
PLNM (93) (94)

9h30 – 9.º ano
Matemática (92)

Quinta-feira
23 de junho
9h30 – 9.º ano
Português (91)
Português Língua
Segunda (95)

Quarta-feira
20 de julho
9h30 – 9.º ano
Matemática (92)

Sexta-feira
22 de julho
9h30 – 9.º ano
Português (91)
Português Língua
Segunda (95)
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Afixação de pautas: 11 de julho.
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação:12 de
agosto
Período de aplicação da componente de produção e interação orais
de PLNM: de 17 de junho a 6 de julho.

PLNM (93) (94)
Afixação de pautas: 5 de agosto
Afixação dos resultados dos processos de
reapreciação: 29 de agosto.
Período de aplicação da componente de
produção e interação orais de PLNM e da
prova oral de Português: de 20 a 29 de julho.

Calendário das provas de equivalência à frequência do ensino básico

1.º ciclo

1.º Fase
6 de julho a 18 de julho

2.º ciclo

22 de junho a 8 de julho

3.º ciclo

17 de junho a 8 de julho

2.ª fase
21 a 29 de julho
20 a 29 de julho

Definido em reunião de Conselho Pedagógico realizada a 15 de julho de 2021
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