
                                                                                                                
ALTERAÇÃO AO CALENDÁRIO ESCOLAR 2020/2021 

Calendário escolar para o ano letivo 2020/21, nos termos do ponto 5 do Despacho n.º 1689-A/2021, no 
Agrupamento de Escolas Gil Paes – Torres Novas. 

          

Semestre Interrupções letivas – momentos de avaliação 

1º 

 Reunião Calendarização Tipo de Avaliação 

Início – 14 de setembro de 2020 
 
Termo – 27 de janeiro de 2021 

1ª 
novembro  

(2 dias) 

Intercalar 
(Formativa com menção qualitativa 

e síntese descritiva) 

2ª 
janeiro/fevereiro 

 (4 dias) 

Sumativa 
(No PE, qualitativa e descritiva; no 1º 

ciclo, qualitativa; nos restantes 
ciclos, quantitativa) 

2º 
Início – 08 de fevereiro de 2021 
 
Termo – a) 

1ª 
março 
(3 dias) 

Intercalar 
(Formativa com menção qualitativa 

e síntese descritiva) 

2ª Final do ano letivo 

Sumativa 
(No PE, qualitativa e descritiva; no 1º 

ciclo, qualitativa; nos restantes 
ciclos, quantitativa) 

a) Termo em datas diferenciadas, de acordo com o Despacho que define o calendário escolar para cada nível de 

ensino/ano: 

17 de junho de 2021 - 9º, 11º e 12º anos de escolaridade; 

22   de junho de 2021 - 7º, 8ª e 10º anos de escolaridade; 

07   de julho de 2021 - Educação Pré-Escolar e 1º e 2º Ciclos. 

     Semestre Interrupções letivas  

1º 

Interrupção Início Termo 

1ª – 2 dias 
(avaliação intercalar) 

 5 de novembro de 2020 6 de novembro de 2020 

2ª – Natal 23 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2021 

3ª – 4 dias  
(avaliação sumativa) 

28 de janeiro de 2021 02 de fevereiro de 2021 

2º 

4ª – 3 dias 
(avaliação intercalar) 

25 de março de 2021 29 de março de 2021 

5ª – Páscoa 30 de março de 2021 1 de abril de 2021 

 

Justificação: 

Com a pausa letiva de 22 de janeiro a 5 de fevereiro, devido ao confinamento decorrente da pandemia por 

COVID 19, os alunos do AEGP não tiveram atividades letivas durante 7 dias, uma vez que, no Plano de 

Inovação, o Agrupamento tinha previsto uma interrupção de 4 dias (28 de janeiro a 2 de fevereiro), para 

realizar a avaliação sumativa. Os 7 dias perdidos pelos alunos do Agrupamento foram compensados no 

Carnaval (3 dias), serão compensados na Páscoa (1 dia) e no final do ano letivo (5 dias), uma vez que a 

avaliação intercalar do 2º semestre foi antecipada em 2 dias – 25 e 26 de março.  

Alteração aprovada em Conselho Pedagógico, realizado em 3 de março de 2021 

Alteração aprovada em Conselho Geral, realizado em  11 de março de 2021 

Torres Novas, 12 de março de 2021 

A Diretora 

Isilda Maria do Nascimento Pereira 


