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CALENDARIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
 

Lançamento do Ano Letivo 2021/2022 
 

DIA HORA LOCAL ATIVIDADE 

1 de setembro APRESENTAÇÃO NA ESCOLA SEDE - ESAG 

2 de setembro 09.30 
ESAG 

Sala D7 
Reunião da comissão restrita do Conselho Pedagógico 

3 a 6 de 
setembro 

Reuniões de departamento 

Reuniões de grupo disciplinar / área disciplinar / grupo ano (Calendarização a gerir 
pelos coordenadores) 

6 de setembro 

9.30 
ESAG 

Sala D7 
Conselho Pedagógico 

15.00 Reuniões de estabelecimento nos jardins de infância e 1.º ciclo. 

7 de setembro 

9.30 EBGC Reuniões de articulação do Pré-Escolar / docentes do 1.º ciclo. 

14:30 EBCV 
Reuniões de articulação de docentes do 4.º ano (2020/21) e 
diretores de turma do 5.º ano 2021/22. 

8 de setembro 09.30 

EBCV 
refeitório 

Conselho de Diretores de Turma 2.º e 3.º Ciclos  

ESAG 

refeitório 
Conselho de Diretores de Turma dos Cursos via 
Profissionalizante (Profissionais e CEF). 

9 de setembro 09.30 
ESAG 

refeitório 
Conselho de Diretores de Turma Secundário Científico 
/Humanísticos 

9, 10 e 13 de 
setembro 

2.º, 3.º ciclos e 
secundário 

Reuniões de Conselho de Turma de 5.º, 7.º, 10.º, CEF e 1.ºs 
anos dos Cursos Profissionais (ver calendarização).  

10 de setembro 9:30 
ESAG 

Sala D7 
Conselho Pedagógico 

14 de setembro 
2.º, 3.ºciclos 

EBCV 

Reunião com os encarregados de educação do 5.º ano do 2.º 
ciclo, do 7.º ano do 3.º ciclo. 

2.º ciclo de manhã e 3.º ciclo à tarde (ver calendarização). 
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14 de setembro 
3.º ciclo e 

secundário ESAG 

Reunião com os encarregados de educação do 7.º e 10.º ano 
do ensino regular, 1.º ano do ensino profissional e CEF (ver 
calendarização). 

13 e 14 de 
setembro 

Pré-escolar 

1.º ciclo 

Reunião com os encarregados de educação do pré-escolar e 
1.º ano do 1.º ciclo (consultar calendarização afixada em cada 
JI, EB e página do agrupamento).  

Reuniões grupo / ano no 1.º ciclo, de grupo do Pré-Escolar e 
AEC (se já houver técnicos colocados). 

14 de setembro 

2.º, 3.º ciclos EBCV 
Reunião Zoom com os Encarregados de Educação dos 6.º e 
8.º e 9.º anos (ver calendarização). 

ESAG 
Reunião Zoom com os Encarregados de Educação do 8.º, 9.º 
anos e 11.º e 12.º anos do ensino regular e 2.º e 3.º anos do 
ensino profissional (ver calendarização). 

15 de setembro 

9:30 

Pré-Escolar 

Receção às crianças do Pré-Escolar (crianças que entram pela 
1.ª vez). As crianças dos grupos dos estabelecimentos rurais 
fazem a apresentação de todos no horário da manhã. 

Início das atividades letivas 

16 de setembro 
1º e 2.º 
Ciclo 

Receção aos alunos do 1.º ano do 1.º ciclo de manhã. Os 
alunos das turmas dos estabelecimentos rurais fazem a 
apresentação de todos os anos de escolaridade no horário da 
manhã. 

 
Receção aos alunos do 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo de tarde. 
 
Receção aos alunos do 5.º ano do 2.º ciclo, às 8h:15; 6.º ano 
do 2.º ciclo, às 9h:55, seguidamente decorrem as aulas 
conforme horário das turmas. 
(ver calendarização) 

Início das atividades letivas 

15 de setembro 3.º ciclo  

Receção aos alunos do 7.º ano do 3.º ciclo da ESAG às 8h:45; 
os restantes anos cumprem o horário. (ver calendarização). 
 
Receção aos alunos do 7.º ano do 3.º ciclo da EBCV às 8h:25; 
os restantes anos cumprem o horário das turmas (ver 
calendarização). 
 

Início das atividades letivas 

17 de setembro  secundário 

Receção aos alunos do 10.º ano do secundário regular e 
profissional e CEF às 8h:25; os restantes anos cumprem o 
horário das turmas (ver calendarização). 
 

Início das atividades letivas 
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Nota 1: até ao início das atividades letivas devem ser consultados os mapas detalhados das atividades a 
decorrer em cada estabelecimento de ensino. 
 
Nota 2: os dias e horários não assinalados nesta calendarização são destinados ao trabalho individual e 
colaborativo do docente e às diversas reuniões de trabalho, a convocar por cada coordenador (com 
conhecimento da direção): reuniões de departamento, de grupos/áreas disciplinares, de grupo ano, de projetos 
e clubes, de articulação curricular e das equipas pedagógicas. 
 
 
 

 

Évora, 02 de setembro de 2021 

 

A Diretora _____________________________________ 

 


