CALENDÁRIO ESCOLAR 2018/2019
2018/201 (Despacho n.º 6020-A/2018,
A/2018, de 19.06)
O calendário das atividades educativas e escolares constitui um elemento indispensável à organização e
programação das atividades a desenvolver, tendo em vista a operacionalização do Projeto Educativo e do Plano
Anual de Atividades. Neste, procura-se
procura se conciliar as necessidades educativas dos alunos com a organização da vida
familiar e a relação da escola com a comunidade escolar.
es
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).
Dia do Agrupamento de escolas festeja-se
festeja a 25 de março de 2019.

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

Termo das atividades letivas

14 de setembro de 2018

21 de junho de 2019

1.º Período
Termo

14 de dezembro de 2018

Início

2.º Período
03 de janeiro de 2019

Termo

05 de abril de 2019
3.º Período

Início

23 de abril 2019

Termo

21 de junho 2017

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);
2.5
Os momentos de avaliação de final de período letivo ou outros são calendarizados de acordo com a legislação em
vigor, não podendo, em qualquer caso, prejudicar o calendário das atividades educativas e letivas (2.4)
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
animação e de apoio à família (ponto 2.7)

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

1.º Período
14 de setembro de 2018

Termo

16 de dezembro de 2018

Início

3 de janeiro de 2019

Termo

5 de abril de 2019

2.º Período

3.º Período
Início

23 de abril de 2019

Termo

05 de junho de 2019 – para alunos do 9.º ano

Termo

14 de junho de 2019 – para alunos do 2.º ciclo, 7.º e 8.º ano

Os momentos de avaliação de final de período letivo ou as reuniões de avaliação intercalares são calendarizados no
âmbito da autonomia das escolas e concretizados de acordo com a legislação em vigor, não podendo, em qualquer
caso, prejudicar o calendário das atividades educativas e letivas.

Interrupção das atividades educativas e letivas da educação pré-escolar e do
1.ºciclo.
Interrupções

Datas

1.º

De 17 de dezembro de 2018 a 2 de janeiro de 2019, inclusive

2.º

De 04 de março de 2019 a 06 de março de 2019, inclusive

3.º

De 08 de abril de 2019 a 22 de abril de 2019, inclusive

Nos dias de realização das provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º ano, por limitação de instalações da escola sede, seja
necessário que não haja atividades letivas para os alunos de outros anos de escolaridade, excluem-se desta
situação as turmas do 9.º ano de escolaridade. Situação a comunicar à Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares, até ao termo do 2.º período.
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Calendário de provas de aferição do ensino básico
Entre 2 e 10 de
maio
2.º ano
Expressões
Artísticas (27)
ExpressõesFísicoMotoras (28)

Quinta-feira
6 de junho

Quarta-feira
12 de junho

Segunda-feira
17 de junho

Quarta-feira
19 de junho

9h30 – 8.º ano
Português (85)

9h30 – 8.º ano
História e Geografia
(87)

10h00 – 2.º ano
Português e Estudo
do Meio (25)

10h00 – 2.º ano
Matemática e
Estudo do Meio (26)

11h30 – 5.º ano
Matemática e
Ciências Naturais
(58)

11h30 – 5.º ano
História e Geografia
de Portugal (57)

Entre 20 e 29 de
5.º ano – Educação Física (59)
maio
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 2019/2020

Calendário das provas finais de ciclo
1.ª fase
Sexta-feira
Quinta-feira
21 de junho
27 de junho
9h30 – 9.º ano
9h30 – 9.º ano
Português (91)
Matemática (92)
Afixação de pautas: 15 de julho.
Afixação dos resultados dos processos de
reapreciação:12 de agosto

2.ª fase
Sexta feira
Segunda feira
19 de julho
22 de julho
9h30 – 9.º ano
9h30 – 9.º ano
Português (91)
Matemática (92)
Afixação de pautas: 5 de agosto
Afixação dos resultados dos processos de
reapreciação: 26 de agosto.

Definido em reunião de Conselho Pedagógico realizada a 20 de julho de 2018
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