
 
 
 
 

Calendário Escolar 2020/2021 
1º, 2º e 3º Ciclos e Ciclos Integrados 

 
1º Semestre 
Semana de acolhimento (formato a definir): de segunda-feira 28 de setembro de 2020 a 
sexta-feira 2 de outubro de 2020 
Período de aulas (excepto 1º ano dos cursos de 1º ciclo): de segunda-feira 21 de setembro 
de 2020 a sexta-feira 18 de dezembro de 2020 
Período de aulas (1º ano dos cursos de 1º ciclo): de terça-feira 6 de outubro de 2020 a 
sexta-feira 18 de dezembro de 2020 e de segunda-feira 4 de janeiro de 2021 a sexta-feira 8 de 
janeiro de 2021 
 
Férias de Natal de 19 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021  
 
Período de preparação de exames (excepto 1º ano dos cursos de 1º ciclo) de 4 de janeiro 
de 2021 a 10 de janeiro de 2021  
 
Período de preparação de exames (1º ano dos cursos de 1º ciclo) de 11 de janeiro de 2021 
a 17 de janeiro de 2021  
 
Pausa de Carnaval: de segunda-feira 15 de Fevereiro de 2021 a  terça-feira16 de Fevereiro de 
2021. 
 
Período de Exames  
Época normal (excepto 1º ano dos cursos de 1º ciclo): de segunda-feira 11 de janeiro de 
2021 a quarta-feira 27 de janeiro de 2021 
Época de recurso (excepto 1º ano dos cursos de 1º ciclo): de terça-feira 2 de fevereiro de 
2021 a quarta-feira 10 de fevereiro de 2021 
 
Época normal (1º ano dos cursos de 1º ciclo): de segunda-feira 18 de janeiro de 2021 a 
quarta-feira 3 de fevereiro de 2021 
Época de recurso (1º ano dos cursos de 1º ciclo): de terça-feira 9 de fevereiro de 2021 a 
sexta-feira 19 de fevereiro de 2021 
 
 
Lançamento de Notas - 1º semestre: regime semestral puro ou precedência – 23 de fevereiro 
de 2021. Restantes UC - 26 de fevereiro de 2021  
 



 
 
2º Semestre 
Período de aulas: de segunda-feira 1 de março de 2021 a sexta-feira 4 de junho de 2021 
 
Férias de Páscoa: de segunda-feira 29 de março de 2021 a sexta-feira 2 de abril de 2021 
Período de preparação de exames: de 7 de junho de 2021 a 13 de junho de 2021 
 
Período de Exames 
Época normal: de segunda-feira 14 de junho de 2021 a quarta-feira 30 de junho de 2021 
Época de recurso: de terça-feira 6 de julho de 2021 a quarta-feira 14 de julho de 2021 
 
Lançamento de Notas - 2º semestre: 19 de julho de 2021  
 
Época Especial de Avaliação 
De quarta-feira 21 de julho de 2021 a terça-feira 27 de julho de 2021 
Lançamento de Notas - Época Especial: todas as UC - 31 de julho de 2021 
 
 


