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CALENDÁRIO ESCOLAR 
 

Funcionamento das atividades educativas e letivas  
no Pré-Escolar e 1º Ciclo 

 

Período Letivo Início Termo 

1º Período  
10 de setembro de 20181 14 de dezembro de 2018 

No dia 2 de novembro não haverá componente letiva 
mas a instituição estará aberta.1 

2º Período 

3 de janeiro de 2019 5 de abril de 2019 

Nos dias 4, 5 e 6 de março não haverá componente 
letiva mas a instituição estará aberta nos dias 4 e 6 de 

março. 

3º Período 
23 de abril de 2019 19 de junho de 2019 

No dia 21 de junho não haverá componente letiva mas a 
instituição estará aberta.1 

 

Interrupções das atividades educativas e letivas  
no Pré-Escolar e 1º Ciclo (Componente de Apoio à Família e A.T.L.) 

 

Interrupções Início Termo 

1ª  
17 de dezembro de 2018 2 de janeiro de 2019 

Nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e 1 de janeiro a 
instituição estará encerrada. 

2ª 
8 de abril de 2019 18 de abril de 2019 

Nos dias 18, 19 e 22 de abril a instituição estará 
encerrada. 

3ª 
21 de junho de 2019 30 de julho de 2019 

No dia 31 de julho a instituição estará encerrada para 
comemoração do Dia da Instituição. 

 
 

O Diretor Pedagógico 
 

___________________________ 

(Hugo Direito Dias) 

                                                           
1
 O ano letivo 2018/2019 inicia dois dias mais cedo do que o previsto no Despacho n.º 6020-A/2018, 

pelo que esses dois dias serão retirados da calendarização das atividades letivas nos dias 2 de novembro 
de 2018 e 21 de junho de 2019, por tratar-se de dias subsequentes a feriados (Dia de Todos os Santos e 
Corpo de Deus).  


