AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MADALENA

CALENDÁRIO ESCOLAR
2022-2023

1º SEMESTRE
INÍCIO
TERMO

16 A|B|C de setembro
27A|B|C de janeiro
1ª Interrupção
2ª Interrupção

(23 a 25 de Novembro) A|B|C Avaliação Intermédia
(23 de dezembro a 02 de janeiro) A|B|C Interrupção do Natal

(A) Ensino Básico

3ª Interrupção

(B) Educação Pré-Escolar

(C) 1ºs e 5ºs anos | crianças de 3 anos

(30 de janeiro a 03 de fevereiro) A|B|C Interrupção entre semestres – avaliação sumativa

2º SEMESTRE
INÍCIO
TERMO

06A|B| C de fevereiro
07A | 14B | 30C de junho
4ª Interrupção

(20 e 21 de fevereiro) A|B|C Interrupção do carnaval

5ª Interrupção

(06 a 14 de abril) A|B|C Interrupção da Páscoa – Informação intermédia

(A) 9º Ano

(B) 7º|8º Ano | 2º Ciclo

(C) Educação pré-escolar | 1º Ciclo

01C de Junho - Substituição das atividades letivas por outras atividades de caráter formativo
14B | 30C de Junho - Substituição das atividades letivas por outras atividades de caráter formativo

CONSELHOS DE TURMA | DE ANO | DE DOCENTES E DATAS EM QUE SERÃO AFIXADAS AS PAUTAS
06 – 08 de setembro

1ºs conselhos de turma | ano

16 a 22 de novembro

conselhos de turma | ano - intercalares

28 de novembro
23 a 27 de janeiro
06 de fevereiro
17 de abril
09 e 12 de junho
12 de junho
15 e 16 de junho
19 de junho
03 a 07 de julho
07 de julho

comunicação de informação intercalar
avaliação de final de 1º semestre (pré-escolar - 1º | 2º | 3º Ciclo)
afixação das pautas do 2º e 3º ciclo
comunicação de informação intercalar
Avaliação interna de 2º semestre / Final (9ºano)
afixação das pautas do 9º ano
avaliação interna de 2º semestre / Final 2º ciclo | 7ºs e 8ºs anos
afixação das pautas do 2º ciclo | 7ºs e 8ºs anos
avaliação interna de 2º semestre/ Final – Pré-Escolar | 1º ciclo
afixação das pautas do 1º ciclo

REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
15 de setembro

19 – 22 de setembro

27 de janeiro
06 e 07 de fevereiro

EEs das crianças que ingressam pela 1ª vez no Jardim
EEs das crianças que ingressam no 1º ano
EEs das crianças que ingressam no 5º ano

REUNIÃO PRESENCIAL
(consultar programa específico
a publicar oportunamente)

Reunião com os EEs das demais crianças do pré-escolar e 1º ciclo e alunos do 2º e 3º ciclo
(consultar programa específico a publicar oportunamente)
Entrega das avaliações relativas ao 1º semestre | pré-escolar e 1º ciclo
Entrega das avaliações relativas ao 1º semestre | 2º e 3º ciclo

12 de junho

EEs alunos do 9º ano – entrega e análise dos resultados da avaliação interna final

19 de junho

EEs alunos do 2º ciclo | dos 7º e 8ºs anos – entrega e análise dos resultados finais

07 de julho

EEs alunos do pré-escolar e 1º ciclo – entrega e análise dos resultados finais

1º SEMESTRE – TERMINA A 27 DE JANEIRO

2º SEMESTRE- INICIA A 06 DE FEVEREIRO

