COMUNICADO
CALENDÁRIO ESCOLAR 2021/2022
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, publicada no Diário da República,
1.ª Série, de 7 de julho de 2021, aprovou o Plano 21|23 – Plano integrado para a
recuperação das aprendizagens – destinado aos alunos dos ensinos básico e secundário
que, globalmente, visa a recuperação e consolidação de aprendizagens e a mitigação
das desigualdades decorrentes dos efeitos da pandemia. O reforço da autonomia das
escolas e das estratégias educativas diferenciadas dirigidas à promoção do sucesso
escolar e, sobretudo, ao combate às desigualdades através da educação são uma aposta
desse Plano que, no seu ponto 1.2.8 — Calendário escolar – prevê “a possibilidade de
organização semestral, desde que adotada dentro do mesmo município”.
Os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Baião, em reunião conjunta e em sintonia
com a Câmara Municipal de Baião, decidiram optar pela organização semestral no
próximo ano letivo – 2021/2022 porque consideraram que esta organização será mais
“potenciadora da diversificação de momentos de avaliação qualitativa, a par das
expressões sumativas da avaliação e da autonomia para a realização de semanas ou dias
dedicados a atividades para incidência reforçada sobre domínios de intervenção
considerados prioritários, em função das necessidades identificadas na aplicação dos
seus instrumentos de aferição e monitorização”.
Esta comunicação tem a intenção de informar as comunidades educativas do nosso
concelho da opção pela organização do próximo ano letivo em dois semestres letivos e
o calendário a vigorar no ano letivo 2021/2022.

Calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas no Agrupamento de
Escolas de Vale de Ovil - Baião
Semestres
Letivos
1.º
2.º

Início

Termo

17 de setembro de 2021
07 de fevereiro de 2022

28 de janeiro de 2022
07 de junho de 2022 – 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade
15 de junho de 2022 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de
escolaridade
30 de junho de 2022 – Educação pré-escolar e 1.º ciclo do
ensino básico

Interrupção das atividades educativas e letivas no Agrupaments de Escolas de Vale
de Ovil - Baião

Interrupções

1.º Semestre

2.º Semestre

Início

Fim

18 de novembro de
2021
23 de dezembro de
2021
31 de janeiro de
2022
28 de fevereiro de
2022
11 de abril de 2022

19 de novembro de
2021
31 de dezembro de
2021
04 de fevereiro de
2022
01 de março de 2022
18 de abril de 2022

9.º, 11.º e 12.º anos – a partir de 08 de
junho de 2022
5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos – a partir de 17
de junho de 2022
Pré-Escolar e 1.º CEB – a partir de 01 de
julho de 2022

Avaliação / Reporte aos
EEs
1.º Momento Avaliação formativa

2.º Momento –
Avaliação Sumativa

3.º Momento –
Avaliação formativa
4.º Momento –
Avaliação Sumativa

Alunos
(paragem)
2 dias
Natal – 7
dias
Inverno - 5
dias
Carnaval –
2 dias
Páscoa – 5
dias
Férias de
Verão

Calendário das atividades letivas e educativas no Agrupamento de Escolas de Vale de
Ovil – Baião

Baião, 23 de agosto de 2021

