
 
 
 
 

Calendário Escolar 2021/2022 
1º, 2º e 3º Ciclos  

 
1º Semestre 
 
Semana de acolhimento: de segunda-feira 20 de setembro de 2021 a sexta-feira 24 de              
setembro de 2021 
 
1º Período de aulas (excepto 1º ano dos cursos de 1º ciclo e de MI): de segunda-feira 27 de                   
setembro de 2021 a sexta-feira 12 de novembro 2021 
1º Período de aulas (apenas 1º ano dos cursos de 1º ciclo e de MI): de segunda-feira 04 de                   
outubro de 2021 a sexta-feira 12 de novembro 2021 
Semana de estudo/preparação/discussão de projetos/trabalhos/relatórios e afins:  
de segunda-feira 15 novembro de 2021 a sexta-feira 19 de novembro de 2021 
Época normal de avaliação: de segunda-feira 22 de novembro de 2021 a sexta-feira 26 de               
novembro 2021 
 
2º Período de aulas: de segunda-feira 29 de novembro de 2021 a sexta-feira 17 de dezembro                
2021 e de segunda-feira 3 de janeiro de 2022 a terça-feira 25 de janeiro de 2022 (poderão                 
existir atividades letivas entre segunda-feira 20 de dezembro e quarta-feira 22 de dezembro             
2021) 
 
Férias de Natal de 18 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022  
 
Semana de estudo/preparação/discussão de projetos/trabalhos/relatórios e afins:  
de quarta-feira 26 janeiro de 2022 a sexta-feira 28 de janeiro de 2022 
Época normal de avaliação: de segunda-feira 31 de janeiro de 2022 a sexta-feira 4 de               
fevereiro 2022 
 
Semana de preparação para a época de recurso: de segunda-feira 7 de fevereiro de 2022 a                
sexta-feira 11 de fevereiro 2022 
Época de recurso: de segunda-feira 14 de fevereiro de 2022 a sexta-feira 18 de fevereiro               
2022 
 
Lançamento de Notas - 1º semestre: segunda-feira 28 de fevereiro de 2022 
 
Pausa entre semestres: segunda-feira 21 fevereiro de 2022 a sexta-feira 25 de fevereiro de              
2022 



 
2º Semestre 
 
3º Período de aulas: de quarta-feira 2 de março de 2022 a sexta-feira 22 de abril de 2022 
 
Férias de Páscoa: de segunda-feira 11 de abril de 2022 a sexta-feira 15 de abril de 2022 
 
Semana de estudo/preparação/discussão de projetos/trabalhos/relatórios e afins:  
de segunda-feira 25 abril de 2022 a sexta-feira 29 de abril de 2022 
 
Época normal de avaliação: de segunda-feira 2 de maio de 2022 a sexta-feira 6 de maio 2022 
 
4º Período de aulas: de segunda-feira 9 de maio de 2022 a sexta-feira 24 de junho de 2022 
Semana de estudo/preparação/discussão de projetos/trabalhos/relatórios e afins:  
de segunda-feira 27 junho de 2022 a sexta-feira 1 de julho de 2022 
Época normal de avaliação: de segunda-feira 4 de julho de 2022 a sexta-feira 8 de julho 2022 
 
Semana de preparação para a época de recurso: de segunda-feira 11 de julho de 2022 a                
sexta-feira 15 de julho 2022 
Época de recurso: de segunda-feira 18 de julho de 2022 a sexta-feira 22 de julho 2022 
 
Lançamento de Notas - 2º semestre:  quinta-feira - 28 de julho de 2022 
 
Época Especial de Avaliação 
De quinta-feira 1 de setembro de 2022 a quarta-feira 7 de setembro de 2022 
Lançamento de Notas - Época Especial: quarta-feira 13 de setembro de 2022 
 
 


