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 Calendário Ano Letivo 2019/2020 

1 CALENDÁRIO 

O ano letivo terá início na 2ª feira, dia 9 de setembro de 2019, conforme o novo calendário escolar. 

A escola encerra na véspera de Natal, feriados nacionais e municipais e na terça-feira de Carnaval. 

As crianças e jovens inscritos neste ano letivo poderão frequentar o Colégio a partir de 2ª feira, 2 de 
setembro, sem atividades letivas 

* De acordo com o despacho n.º 5754-A/2019 de 18 de junho 

2 INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Tirando proveito da revisão legislativa para as escolas e conforme aprovado em conselho pedagógico, 

o Colégio Cesário Verde passará a funcionar por semestres por ser uma organização que se adequa ao 

projeto pedagógico inovador desenvolvido que nos diferencia. No Colégio Cesário Verde os alunos estão 

no centro de uma formação interdisciplinar, de componente artística, científica e tecnológica, que 

promove a criatividade, responsabilidade e convivência nos futuros profissionais do séc. XXI. Iremos 

ainda introduzir o currículo internacional do inglês validado pelo sistema Cambridge Assessment, 

aplicando esta vertente ao 1º ano do 1º ciclo em 2019/2020  
 

3 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  

1º semestre 2º semestre 

1 de outubro a 22 de janeiro 29 de janeiro a 18 de junho 

 

As atividades extracurriculares incluem uma sala de estudo e serão também de natureza desportiva 

(natação, judo e ginástica), artística (dança e música) e tecnológica (Inventors e Happy Code), com 

uma oferta detalhada a divulgar no início de setembro incluindo algumas atividades promocionais e 

informativas e as inscrições. 

Semestre 
letivo 

Nível Início Termo Interrupções letivas 

1.º 

Creche  
 Educação Pré-

escolar 
Ensino Básico 

9 de 
setembro 

22 de  janeiro 

30 e 31 de outubro (intercalar) 

23 de dezembro a 4 de janeiro (Natal) 

23 a 28 de janeiro (transição de 
semestre) 

2.º 

Creche  
 Educação Pré-

escolar 

Ensino Básico  -  1º e 
2º ciclo, 7º e 8º ano 

29 de 
janeiro 

18 de junho 
 

24 a 26 de fevereiro (Carnaval) 
 

30 de março a 13 de abril (Páscoa) 

 

EB 3º ciclo - 9.º ano 4 de junho 
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4 PROVAS DE AFERIÇÃO  

Ciclo Ano Disciplina Data Hora* 

1.º ciclo 2.º ano 

Educação Artística e Educação Física Entre 4 e 12 de maio  

Português e Estudo do Meio 
16 de junho, 

terça-feira 
10:00 

Matemática e Estudo do Meio 
18 de junho, 

quinta-feira 
10:00 

2.º ciclo 

5.º ano Produção e interação oral de inglês Entre 18 e 27 de maio  

5.º ano Português  
5 de junho, 

sexta-feira 
11:30 

5.º ano Inglês 
9 de junho 

terça-feira 
11:30 

3º ciclo 

8.º ano Matemática 
5 de junho, 

sexta-feira 
9:30 

8.º ano Inglês 
9 de junho 

terça-feira 
9:30 

 

* De acordo com o despacho n.º 5754-A/2019 de 18 de junho 

5 PROVAS FINAIS DE CICLO 

Ciclo / ano Disciplina fase Datas*  

 

3º ciclo 

 

9º ano 

PLNM 

Matemática  

Português e Português Língua Segunda 

  

1ª 

15, 19 e 26 de junho |  9:30 

Matemática  

PLNM, Português e Português Língua Segunda 

2ª 
20 e 22 de julho | 9:30 

* De acordo com o despacho n.º 5754-A/2019 de 18 de junho 

 


