
 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 
 

CALENDÁRIO ESCOLAR  

Ano letivo 2019/2020 

(Alterações provocadas pelo COVID-19) 

Pré – Escolar 
PERÍODOS INICIO TERMO 

1º Período 13 de setembro 17 de dezembro 

2º Período 06 de janeiro 27 de março 1 

3º Período 14 de abril 2 26 de junho 3 

Interrupções 

1.ª De 18 de dezembro a 3 de janeiro 

2.ª De 24 a 26 de fevereiro 

3.ª De 30 de março a 13 de abril 
 

1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário 
PERÍODOS INICIO TERMO 

1º Período 13 de Setembro 17 de dezembro 

2º Período 06 de janeiro 27 de março 1 

Mudança de semestre 24 de Janeiro (aplicável às disciplinas semestrais) 

3º Período 14 de abril 2 26 de junho 3 

Interrupções 

1.ª De 18 de dezembro a 3 de janeiro 

2.ª De 24 a 26 de fevereiro 

3.ª De 30 de março a 13 de abril 

 

NOTAS 
1 As atividades letivas e não letivas e formativas com presença de estudantes em estabelecimentos de  

  ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário de educação pré-escolar, básica  



  e secundária foram suspensas a partir do dia 16 de março (decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de  

  março). Nas duas últimas semanas de março as aprendizagens são desenvolvidas através da modalidade  

  de ensino não presencial. 

2 No terceiro período escolar mantém-se a suspensão das atividades letivas e formativas presenciais nas  

  escolas. As aprendizagens continuarão a ser asseguradas através da modalidade de ensino não  

  presencial, com recurso às metodologias que cada escola considere as mais adequadas, de acordo com  

  as orientações do Ministério da Educação (decreto-lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril). 

3 É aplicável o calendário escolar aprovado pelo Despacho n.º 5754-A/2019, de 18 de junho, com exceção  

  do termo do 3.º período, que ocorre a 26 de junho de 2020 (decreto-lei n.º 14-G/2020 de 13 de  

  abril). 


