
Calendário escolar – ano letivo 2022/2023  
Início do 1º semestre - 16 de setembro   

Educação Pré-escolar  
  

1º ciclo  
  

2º e 3º ciclo – Disciplinas  
Anuais / Disciplinas semestrais  
  

  

Avaliação descritiva das crianças de 
Educação Pré-escolar.  
  
Avaliação descritiva/qualitativa dos 
alunos do 1º ciclo.   
  
Avaliação descritiva/qualitativa dos 

alunos  – disciplinas anuais  e 

semestrais do 2º e 3º ciclo.  

  

  
Interrupção da atividade letiva –   

14, 15 e 16 de novembro   
  

Reuniões de avaliação intercalar.  

  
2º e 3º ciclo - Disciplinas 

Semestrais  

 Avaliação descritiva/qualitativa dos 

alunos – disciplinas semestrais.  

A comunicar aos alunos e  
Encarregados de Educação – 15 

de dezembro  

  Pausa letiva correspondente ao 

período do Natal.  
22 dezembro a 2 janeiro  

Fim do 1º semestre 

27 janeiro  
Educação Pré-escolar  

  
1º ciclo  

  
2º e 3º ciclo – Disciplinas  

Anuais / Disciplinas semestrais  
  

  
Reuniões destinadas à atribuição de 

avaliação aos alunos do ensino 

básico: descritiva para a educação 

pré- escolar, qualitativa para o 1º ciclo 

e quantitativa para o 2º e 3º ciclos.  

  
Interrupção da atividade letiva –  
30, 31 de janeiro e 1, 2 e 3 de 

fevereiro   
  

Reuniões de avaliação de final de 

semestre  

Início do 2º semestre 6 

fevereiro  

  Pausa letiva- Carnaval.  21 fevereiro 

  Pausa letiva -Páscoa.  5 de abril a 11 de abril 

Educação Pré-escolar   
  

1º ciclo  
  

2º e 3º ciclo – Disciplinas Anuais  
/ Disciplinas semestrais  

  

  
Avaliação descritiva das crianças de 
Educação Pré-escolar   
Avaliação descritiva/qualitativa dos 
alunos do 1º ciclo.  
Avaliação descritiva/qualitativa dos 

alunos  –  disciplinas anuais e 

semestrais do 2º e 3º ciclo.  

  

  
Interrupção da atividade letiva –   

12, 13 e 14 de abril   
  

 Reuniões de avaliação intercalar  

  
2º e 3º ciclo - Disciplinas  

Semestrais  
  

  
Avaliação descritiva/qualitativa dos 

alunos – disciplinas semestrais.  

A comunicar aos alunos e  
Encarregados de Educação –  

15 de maio  

  

Fim do 2º semestre/Ano Letivo  

7 junho – 9º anos  
14 junho – 5º, 6º, 7º e 8º anos  
30 junho – Pré-Escolar e 1º ciclo  

Educação Pré-escolar   
  

1º ciclo  
  

2º e 3º ciclo – Disciplinas Anuais / 

Disciplinas semestrais  

  
Reuniões destinadas à atribuição de 

avaliação sumativa aos alunos do 

ensino básico; avaliação descritiva 

para as crianças da educação pré- 

escolar.  

  

  
Nos dias úteis imediatamente a seguir do 

final do 2º semestre.  

   

  


