
 

Calendário Ano Letivo 2020- 2021 

 

Calendário Ano Letivo 2020/2021 

1 CALENDÁRIO 

O ano letivo terá início na 2ª feira, dia 14 de setembro de 2020, conforme o novo calendário escolar. 

O colégio Cesário Verde funciona por semestres. 

A escola encerra na véspera de Natal, feriados nacionais e municipais e na terça-feira de Carnaval. 
No mês de agosto o acolhimento em modo livre abrange apenas alunos do 1º ciclo no ensino básico e 
as crianças da creche e pré-escolar.  

As crianças e jovens inscritos neste ano letivo poderão frequentar o Colégio a partir de 3ª feira, 1 de 
setembro, sem atividades letivas. 

As atividades letivas estão programadas em modo presencial. Conforme previsto na Resolução do 
Conselho de Ministros nº 53 –D / 2020, no contexto de prevenção e resposta a um estado de 
emergência de saúde pública, mediante orientações oficiais, o colégio poderá ter de recorrer ao ensino 
à distância por turmas, ciclos ou grupos, nos termos determinados pelas autoridades de saúde. 

 

* De acordo com o despacho n.º 6906-B/2020 de 2 de julho 

2 INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS 

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. Em 2020_2021 o colégio prossegue a ambição de ser uma escola 

Semestre 
letivo 

Nível Início Termo Interrupções letivas 

1.º 

Creche  
 Educação Pré-

escolar 
Ensino Básico 

14 de 
setembro 

12 de  
fevereiro 

4, 5 e 6 de novembro (intercalar) 

21 de dezembro a 1 de janeiro 
(Natal) 

15 a 22 de fevereiro (Carnaval e 
transição de semestre) 

 

2.º 

Creche  
Pré-escolar 

Ensino Básico              
-  1º e 2º ciclo  23 de 

fevereiro 

30 de junho 
 
 

29 de março a 5 de abril (Páscoa) 
 

EB 3º ciclo, 7º e 8º 
ano 

15 de junho 

EB 3º ciclo - 9.º ano 9 de junho 
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internacional com ensino bilingue. Iremos introduzir o currículo internacional do inglês, validado pelo 

sistema Cambridge Assessment, no 1º e 2º ciclo e ao 7º ano do 3º ciclo em 2020/2021, no ensino da 

língua inglesa, e o ensino bilingue no Estudo do Meio (1º ciclo) e em Ciências da Natureza e Matemática 

(5º, 6º e 7º ano). Para a formação em TIC o colégio fez parceria com a Happy Code proporcionando aos 

alunos do 2º ao 9º ano do ensino básico uma aprendizagem STEAM através da metodologia Lean 

Education Technology. Numa perspetiva de novos estímulos e enquadramento do já desenvolvido papel 

das artes no nosso projeto educativo, o colégio integra como escola piloto o Plano Nacional das Artes.  
 

3 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  

1º semestre 2º semestre 

6 de outubro a 12 de fevereiro 23 de fevereiro 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.  
 

4 PROVAS DE AFERIÇÃO  

 

* De acordo com o despacho n.º 6906-B/2020 de 2 de julho 

5 PROVAS FINAIS DE CICLO 

 

 * De acordo com o despacho n.º 6906-B/2020 de 2 de julho 

3 e 11 de maio 4 de junho 8 de junho 16 de junho 18 de junho

10h00 — 2.º ano

Português

e Estudo do Meio (25)

2.º ano - Educação 

Artística (27)

Educação Física (28)

9h30 — 8.º ano

Matemática (86)

11h30 — 5.º ano

Português (55)

9h30 — 8.º ano

Inglês (81)

11h30 — 5.º ano

Inglês (51)

10h00 — 2.º ano

Matemática e Estudo

do Meio (26)

Entre 17 e 26 de maio
5.º ano — componente de produção e interação orais de Inglês (51)

8.º ano - componente da integração do oral de inglês (81)

21 de junho 25 de junho 20 de julho 22 de julho

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

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 13 de agosto
Afixação dos resultados dos processos de 

reapreciação: 27 de agosto

Calendário das provas finais do 3.º ciclo

1ª fase 2ª fase

9h30 — 9.º ano

Matemática (92)

9h30 — 9.º ano

Português (91)
9h30 — 9.º ano

Matemática (92)

9h30 — 9.º ano

Português (91)

PLNM (93) (94)


