
Calendário Escolar Retificado 
 Informação à Comunidade Escolar

Na sequência da imposição governamental de impedir atividades letivas, 
formativas e não formativas no período entre 2 e 9 de janeiro de 2022, houve 
necessidade de proceder a ajustes do calendário escolar. Assim, as escolas do 
concelho de Oeiras passarão a ter o calendário que a seguir se indica: 

 Términus de aulas em dezembro: dia 21 de dezembro;
 Interrupção do Natal: de 22 de dezembro a 9 de janeiro;
 Início das aulas em janeiro: dia 10 de janeiro;
 Términus do 1º semestre: dia 1 de fevereiro;
 Interrupção entre o 1º e o 2º semestre: de 2 a 4 de fevereiro;
 Início do 2º semestre: dia 7 de fevereiro;
 Nos dias 28 de fevereiro (segunda-feira de carnaval) e 2 de março   

(quarta-feira de carnaval), há atividades letivas! 
 Interrupção do Carnaval: dia 1 de março;
 Interrupção da Páscoa: de 12 a 18 de abril;
 Términus do ano letivo:

o 7 de junho para o 9º, 11º e 12º anos;
o 15 de junho para o 5º, 6º, 7º, 8º e 10º anos;
o 30 de junho para o Ensino Pré-Escolar e 1º ciclo

 As reuniões de avaliação de final de semestre realizar-se-ão na semana 
de 2 a 4 de fevereiro de 2022. 

 Nesta semana os alunos não terão atividades letivas. Contudo, a escola 
está aberta para receber os que necessitem de o fazer por razões diversas. 

É, no entanto, imprescindível que os Encarregados de Educação informem 
os Professores Titulares ou os Diretores de Turma, conforme o ciclo que as 
crianças/jovens  frequentam,  da  necessidade  de  o  seu  educando 
frequentar a escola neste período de tempo. 

Essa informação deverá ser feita até ao dia 10 de janeiro.

09/12/2021
A Diretora
Isabel Marques

Av. Domingos Vandelli – Talaíde 2740-123 Porto Salvo  Telef. 214 228 850  Fax 214 228 855  http://www.aearibeiro.edu.pt/


