
Calendário Escolar do Agrupamento de Escolas de Cristelo 
Ano letivo 2021/2022 

(alteração) 
QUADRO I 

Calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos 
estabelecimentos do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Cristelo 

(aprovado em Conselho Geral de 2/12/2021) 
 

Períodos 
letivos 

Início Termo 

 

1º 
 

13 de setembro de 2021 
 

12 de novembro de 2021 

2º 22 de novembro de 2021 28 de janeiro de 2022 (b) 

3º 3 de fevereiro de 2022 d) 6 de abril de 2022 – Educação pré-escolar, 
1.º e 2º ciclos do ensino básico, 7.º, 8.º e 10.º 
anos de escolaridade. (f) 
7 de abril de 2022 – 9.º e 11º anos de 
escolaridade. (f) 

4º 18 de abril de 2022 8 de junho de 2022 – 9.º e 11º anos de 
escolaridade (se possível). (g) 
20 de junho de 2022 – 5º, 6º, 7.º, 8.º e 10.º 
anos de escolaridade. (g) 
4 de julho de 2022 – Educação pré-escolar 
e 1.º ciclo. (g) 

QUADRO II 
Interrupções das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos do 

ensino básico do Agrupamento de Escolas de Cristelo 
 

Interrupções Início Termo 

 

1ª 
 

15 de novembro de 2021 
 

19 de novembro de 2021 

2ª 23 de dezembro de 2021 7 de janeiro de 2022 (a) 

3ª 31 de janeiro de 2022 (c) 2 de fevereiro de 2022 (c) 

4ª 1 de março de 2022 (e) 1 de março de 2022 (e) 

5ª 7 de abril de 2022 – Educação pré-escolar, 
1.º e 2º ciclos do ensino básico, 7.º, 8.º e 
10.º anos de escolaridade. (f) 
8 de abril de 2022 – 9.º e 11º anos de 
escolaridade. (f) 

15 de abril de 2022 

Alterações a azul: 
a) 2ª interrupção termina 1 semana mais tarde (necessidade de recuperação de 5 dias); 
b) 2º período termina 1 semana mais tarde; 
c) 3ª interrupção passa de 5 para 3 dias (recuperação de 2 dias); 
d) 3º período inicia 3 dias mais tarde; 
e) 4ª interrupção (Carnaval) passa de 2 dias para 1 dia (recuperação de 1 dia); 
f) 3º período termina um dia mais tarde (recuperação de 1 dia); 
g) 4º período termina um dia mais tarde (recuperação de 1 dia). 


