SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
________________________

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND

Calendário Escolar 2020/2021

1 – O ano letivo 2020/2021 tem início a 15 de setembro de 2020 e termo a 22 de junho de 2021, dividindo-se dois semestres letivos, conforme autorização concedida pelo MAIL-S-DRE/2020/4769.

SEMESTRES

INÍCIO

TERMO

1.º

15 de setembro

12 de fevereiro de 2021

de 2020

9 de junho de 2021, para os alunos dos 9.º, 11.º e 12.º anos
22 de fevereiro
2.º

de 2021

15 de junho de 2021, para os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos
22 de junho de 2021, para a educação pré-escolar e para todos os
anos de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico

2 – As interrupções das atividades letivas e educativas decorrem nos seguintes períodos:
1.ª – 21 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020;
2.ª – 15 a 19 de fevereiro de 2021;
3.ª – 31 de março a 9 de abril de 2021.
3 – O Dia ProSucesso será assinalado nas manhãs dos dias 10 e 11 de setembro, através do III Encontro
ProSucesso, dedicado à Avaliação, o qual será totalmente dinamizado por videoconferência e estará aberto
à assistência de todos os elementos das comunidades educativas das escolas da Região.
4 – No dia 15 de setembro de 2020, iniciam-se as normais atividades letivas, em todas as turmas e anos de
escolaridade.
5 – As atividades letivas dos 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade terminam no dia 9 de junho de 2021.
6 – As atividades letivas dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade terminam a 15 de junho de 2021.
7 – As atividades educativas na educação pré-escolar e as atividades letivas para os alunos dos 1.º, 2.º, 3.º,
4.º anos terminam no dia 22 de junho de 2021.

A Presidente do Conselho Executivo
Raquel Melo

