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Calendário Ano Letivo 2021/2022 

1 CALENDÁRIO 

O ano letivo terá início na 2ª feira, dia 13 de setembro de 2021, conforme o novo calendário escolar. O colégio 
Cesário Verde funciona por semestres. 

O colégio encerra na véspera de Natal, feriados nacionais e municipais e terça-feira de Carnaval. 
No mês de agosto podemos acolher em modo livre alunos do 1º ciclo e crianças da creche e pré-escolar.  

As crianças e jovens inscritos neste ano letivo poderão frequentar o Colégio a partir de 4ª feira, 1 de setembro, sem 

atividades letivas. 

À semelhança do ano anterior, as medidas excecionais e temporárias de resposta a um estado de emergência de 

saúde pública no âmbito da pandemia da doença COVID-19, poderão obrigar à alteração do calendário escolar, nos 

termos determinados pelas autoridades de saúde e educação.  

* De acordo com o despacho nº 6726-A/2021 de 8 de julho 

Semestre 
letivo 

Nível Início Termo Interrupções letivas 

1.º 
Creche  

 Educação Pré-escolar 
Ensino Básico 

13 de 
setembro 

25 de  janeiro 

29 de outubro a 2 de novembro 
(intercalar) 

18 de dezembro a 2 de janeiro (Natal) 

 
26 a 30 de janeiro 

 (transição de semestre) 

2.º 

Creche  
Pré-escolar 

Ensino Básico              -  
1º ciclo  31 de 

janeiro 

30 de junho 28 de fevereiro a 2 de março (Carnaval) 
 
 

8 a 18 de abril (Páscoa) 
 

EB 2º ciclo e EB 3º ciclo 
7º e 8º ano  

15 de junho 

EB 3º ciclo - 9.º ano 7 de junho 
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2 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  

1º semestre 2º semestre 

6 de outubro a 25 de janeiro 31 de janeiro a 30 de junho 

 

As atividades extracurriculares incluem uma sala de estudo e preveem-se ser de natureza desportiva, artística, 

tecnológica e língua estrangeira, com uma oferta detalhada a divulgar no início de setembro incluindo algumas 

atividades promocionais e informativas e as inscrições.  
 

3 PROVAS DE AFERIÇÃO  

 

* De acordo com o despacho nº 6726-A/2021 de 8 de julho 

4 PROVAS FINAIS DE CICLO 

 

* De acordo com o despacho nº 6726-A/2021 de 8 de julho 

entre 2  e 11 de maio 3 de junho 8 de junho 15 de junho 20 de junho

Resultados divulgados até início do ano letivo seguinte.

Calendário das provas de aferição do ensino básico

2.º ano - Educação 

Artística (27)

Educação Física (28)

9h30 — 8.º ano

Matemática (85)                                 

                                                           

11h30 — 5.º ano

Matemática e Ciências 

9h30 — 8.º ano

História e Geografia 

(87)

10h00 — 2.º ano

Português e Estudo

do Meio (25)

10h00 — 2.º ano

Matemática e

e Estudo do Meio (26)

Entre 17 e 27 de maio
5.º ano —Educação Visual e Educação Tecnológica (53)

8.º ano - Educação Física (84)

21 de junho 23 de junho 20 de julho 22 de julho

9h30 — 9.º ano

Matemática (92)

9h30 — 9.º ano

Português (91)
9h30 — 9.º ano

Matemática (92)

9h30 — 9.º ano

Português (91)

Calendário das provas finais do 3.º ciclo

1ª fase 2ª fase

Afixação de pautas 13 de julho Afixação de pautas 5 de agosto

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 12 de agosto
Afixação dos resultados dos processos de 

reapreciação: 29 de agosto

Período de aplicação da componente de produção e interação orais de 

PLNM: de 17 de junho a 06 de julho.

Período de aplicação da componente de 

produção e interação orais de PLNM: de 20 a 

29 de julho.


