
 1 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TONDELA 

TOMAZ RIBEIRO 

 
 

INFORMAÇÕES DIVERSAS 
Ano Letivo 2018/2019 

 

 

Calendário Escolar  
 

 

Preparação das atividades letivas 

Data Hora Atividade 

Setembro 

03 10:00 Conselho pedagógico 

04 e 05  Reuniões das equipas de trabalho 

05 09:30 Reunião de coordenadores de diretores de turma, cursos profissionais e CEF 

06 10:00 Reunião geral de professores seguida de reuniões de departamento 

 12:30 Almoço de convívio 

07 09:00 Reuniões de departamento 

11 09:00 Reunião de conselho de diretores de turma (realizam-se na EST) 

 14:30 Reunião de conselhos de turma do 11.º e 12.º anos, do ano letivo 2017-2018, 
para assinatura dos termos  

11 e 12  Reunião de conselhos de turma dos cursos profissionais e CEF 

13  Reuniões dos conselhos de turma do 5.º ano (realizam-se em Campo de Besteiros) 

 15:00 Conselho pedagógico 

 

 
  

Primeiro período 

Data Hora Atividade 

Setembro 

17 09:00 Receção aos alunos do JI, 1.º CEB, 5.º, 7.º e 10.º ano 

18  Início das atividades letivas de acordo com os respetivos horários 

18 a 28  Reuniões dos diretores de turma com os encarregados de educação (6.º, 8.º, 9.º, 

11.º e 12.º anos) 

Outubro 

06 21:00 Entrega dos diplomas aos alunos que terminaram o 12.º ano, com a presença dos 
respetivos diretores de turma (auditório 1 ou 2 da ACERT) 

10 16:00 Conselho pedagógico 

08 a 18  Conselhos de turma intercalares do ensino básico e 10.º ano 

22 a 31  Conselhos de turma intercalares do 11.º e 12.º ano 

Novembro 

09  Data limite para a entrega de informações intercalares aos diretores de turma 

14 16:00 Conselho pedagógico 

Dezembro 

05 14:30 Conselho de diretores de turma por ciclo 

 16:00 Conselho pedagógico 

14  Fim das atividades letivas do 1.º período 

17 a 21  Conselhos de turma de avaliação 
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Segundo período 

Data Hora Atividade 

Janeiro 

03  Início das atividades letivas de acordo com os respetivos horários 

16 14:30 Conselho de diretores de turma por ciclo 

 16:00 Conselho pedagógico 

Fevereiro 

13 16:00 Conselho pedagógico 

15  Data limite para a entrega de informações intercalares aos diretores de turma 

15 a 22  Conselhos de turma intercalares 

Março 

04 a 06  Interrupção das atividades do pré-escolar, ensino básico e secundário 

27 14:30 Conselho de diretores de turma por ciclo 

 16:00 Conselho pedagógico 

Abril 

05  Fim das atividades letivas do 2.º período 

08 a 12  Conselhos de turma de avaliação 

 

Terceiro período 

Data Hora Atividade 

Abril 

23  Início das atividades letivas de acordo com os respetivos horários 

24 16:00 Conselho pedagógico 

Maio 

02 a 10  Prova de aferição de expressões artísticas e físico-motoras – 2.º ano 

13  Data limite para a entrega, na direção, das informações-prova dos exames de 
equivalência à frequência do 1.º, 2.º, 3.º ciclo, secundário e alunos com medidas 
adicionais à aprendizagem e à inclusão (MAAI) 

15 14:30 Conselho de diretores de turma 

 16:00 Conselho pedagógico 

17  Afixação das informações-prova dos exames de equivalência à frequência do 1.º, 
2.º, 3.º ciclo, secundário e alunos com MAAI 

  Afixação do calendário da realização das provas de equivalência à frequência do 

1.º, 2.º, 3.º ciclo, secundário e alunos com MAAI 

Junho 

05  Fim das atividades letivas do 9.º, 11.º e 12.º anos 

 16:00 Conselho pedagógico 

06  Prova de aferição de Português do 8.º ano 

  Prova de aferição de Matemática e Ciências Naturais do 5.º ano 

06 a 11  Conselhos de turma de avaliação dos 9.º, 11.º e 12.º anos 

12  Prova de aferição de História e Geografia do 8.º ano 

  Prova de aferição de História e Geografia de Portugal do 5.º ano 

  Afixação das pautas dos 9.º,11.º e 12.º anos 

  Entrega das notas aos encarregados de educação dos alunos dos 9.º, 11.º e 12.º 
anos 

  Data limite para a entrega, na direção, dos exames e provas de equivalência à 

frequência da 1.ª fase, critérios e cotações 

12 a 14  Inscrição para provas de equivalência à frequência dos 9.º, 11.º e 12.º anos, como 
autopropostos, e mudança da condição do aluno, de interno para autoproposto 

14  Fim das atividades letivas dos 5.º,6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos 
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17  Prova de aferição de Português e Estudo do Meio do 2.º ano 

17 a 25  Conselhos de turma de avaliação dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos 

17 a 28  1.ª fase das provas finais de ciclo e das provas de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo 

  1.ª fase dos exames nacionais e das provas de equivalência à frequência do ensino 
secundário 

19  Prova de aferição de Matemática e Estudo do Meio do 2.º ano 

21  Fim das atividades letivas do pré–escolar e 1.º ciclo 

21 a 
03/jul 

 1.ª fase das provas de equivalência à frequência do 2.º ciclo 

25  Conselho de docentes para avaliação do 1.º ciclo e reunião de avaliação do pré-
escolar 

26 09:00 Reunião dos conselhos de diretores de turma por ciclo para preparação das 
matrículas e balanço das atividades 

  Afixação das pautas e entrega da avaliação e renovação da matrícula para os 
alunos aprovados do1.º ciclo 

  Inscrição para as provas de equivalência à frequência do 1.º ciclo 

27 a 
05/jul 

 1.ª fase das provas de equivalência à frequência do 1.º ciclo 

28  Afixação das pautas, entrega das avaliações e matrículas dos 5.º, 7.º e 8.º anos 

  Afixação das pautas, entrega das avaliações e matrículas do 10.º ano 

Julho 

12  Afixação das pautas com os resultados da 1.ª fase dos exames nacionais e dos 

exames de equivalência à frequência do ensino secundário 

12 a 16  Inscrições para a 2.ª fase de exames nacionais e provas de equivalência à 
frequência do ensino secundário (melhorias e autopropostos) 

15  Afixação das pautas das provas finais de ciclo e de equivalência à frequência dos 
1.º, 2.º e 3.º ciclos – 1.ª fase 

15 a 17  Inscrições para a 2.ª fase das provas finais e de equivalência à frequência dos 4.º, 
6.º e 9.º anos 

16  Matrículas do 11.º ano na situação atual do aluno 

17  Entrega das avaliações e matrículas do 9.º ano 

18 10:00 Conselho pedagógico 

18 a 23  2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário 

18 a 26  2.ª fase das provas de equivalência à frequência do ensino secundário 

19 a 22  Realização das provas finais do 3.º ciclo – 2.ª fase 

19 a 26  Realização das provas de equivalência à frequência dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos – 2.ª 
Fase 

Agosto 

01  Afixação dos resultados das provas de equivalência à frequência dos 1.º e 2.º 
ciclos – 2.ª fase 

05  Afixação dos resultados da 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário e 
das provas de equivalência à frequência 

  Afixação das pautas das provas finais de ciclo e de equivalência à frequência do 9.º 
ano – 2.ª fase 

  Regularização das matrículas que estavam pendentes das notas dos exames dos 
4.º, 6.º, 9.º e 11.º anos 

  Renovação da matrícula para os alunos do 12.º ano que reprovaram 

12  Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 1.ª fase do ensino básico e 
secundário 

26  Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 2.ª fase do ensino básico e 

secundário 

Nota: Ao longo do ano poderá ser necessário marcar outras reuniões e alterar algumas datas das já 
marcadas. 


