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Preparação ano letivo 2021-2022  

RESUMO das INFORMAÇÕES BASE 

 

Dia/hora Atividade Local Publico alvo 

2 setembro 

14:00 horas 

Afixação turmas Em cada escola Todos 

13 setembro 

18:00 horas 

Palestra de 

encerramento da 

Sessão de Abertura 

do ano letivo 

Teatro Aveirense Docentes do 

AEA 

+ Pais e 

Encarregados de 

Educação 

14 setembro 

(Período da tarde e 

mediante calendário 

próprio afixado na escola 

sede e que estará 

disponível na página 

eletrónica do AEA) 

Receção aos EE 

- pré-escolar 

   - 1º,2º, 5º, 7º, 10º 

anos; 

 - 1º ano dos Cursos 

Profissionais; 

Em cada escola Pais e 

Encarregados de 

Educação 

15 setembro 

(Período da manhã e 

mediante calendário 

próprio afixado na escola 

sede e que estará 

disponível na página 

eletrónica do AEA 

Receção aos EE 

 

   - 3º,4º, 6º, 8º, 9º 

anos; 

 

Em cada escola Pais e 

Encarregados de 

Educação 

15 setembro 

(Período da tarde e 

mediante calendário 

próprio afixado na escola 

sede e que estará 

disponível na página 

eletrónica do AEA) 

Assembleias de 

turma 

 (a partir do 2º ciclo 

do CEB) 

Em cada escola Alunos 
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16 setembro 

(todo o dia) 

Assembleias de 

turma 

 (a partir do 2º ciclo 

do CEB) 

Em cada escola Alunos 

17 setembro 

(Período da manhã) 

Assembleias de 

turma  

(a partir do 2º ciclo 

do CEB) 

Em cada escola Alunos 

 

Início das atividades letivas/aulas 

 

15 setembro – 4ª feira 

 

16 setembro – 5ª feira 

 

20 setembro – 2ª feira 

 

Educação pré-escolar e 1º ano 

CEB 

 

2º, 3º e 4º anos do 1º CEB 

 

Restantes ciclos e anos 

 

 

Calendário escolar (semestres) 

1º SEMESTRE 

Início 16 de setembro de 2021 

Fim 26 de janeiro de 2022 

Interrupções 

20 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 

27 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022 
Classificação 1º semestre 
Avaliação sumativa 
Feedback quantitativo 

Reuniões intercalares 
22 de novembro de 2021 a 30 de novembro 
de 2021 

Avaliação formativa - síntese 
avaliativa 
Feedback descritivo e 
qualitativo 

2º SEMESTRE 

Início 1 de fevereiro de 2022 

Fim 
7 de junho de 2022 (9º, 11º e 12º anos) Classificação final 

Avaliação sumativa 
Feedback quantitativo 15 de junho de 2022 (5º, 6º, 7º, 8º e 10º) 
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30 de junho de 2022 (ed. Pré-escolar e 1º 
ciclo) 

Interrupções 
28 de fevereiro de 2022 a 2 de março de 2022 

 
6 de abril de 2022 a 18 de abril de 2022 

Reuniões intercalares 6 de abril de 2022 a 12 de abril de 2022 

Avaliação formativa – síntese 
avaliativa 
Feedback descritivo e 
qualitativo 

 

 
  

O Diretor 

 

 

 (Vítor Manuel dos Santos Marques) 

 


