
Primeiro semestre                                         Ano letivo 2022/23  

 pré-escolar 1.º ciclo 2.º e 3.º ciclos ensino secundário ensino profissional 

Início do 1.º semestre 1 de setembro 5 de setembro 7 de setembro 7 de setembro 8 de setembro 

Pausa de outono 31 de outubro 31 de outubro 31 de outubro 31 de outubro 31 de outubro 

Interrupção de natal 23 a 26 de dez. e de 30 
de dez. a 2 de jan. 23 de dez. a 2 de jan. 23 de dez. a 2 de jan. 23 de dez. a 2 de jan. 23 de dez. a 2 de jan. 

Reinício das atividades 3 de janeiro 3 de janeiro 3 de janeiro 3 de janeiro 3 de janeiro 

Fim do 1.º semestre 19 de janeiro 19 de janeiro 19 de janeiro 19 de janeiro 19 de janeiro 

Pausa do 1.º semestre ----- 20 a 27 de janeiro 
 

20 a 27 de janeiro 
 

20 a 27 de janeiro 
 

20 a 27 de janeiro 

 



Segundo semestre                                                                                                                  Ano letivo 2022/23  

 pré-escolar 1.º ciclo 2.º e 3.º ciclos ensino secundário ensino profissional 

Início do 2.º semestre 30 de janeiro 30 de janeiro 30 de janeiro 30 de janeiro 30 de janeiro 

Interrupção de carnaval 20 e 21 de fevereiro   20, 21 e 22 de fev. 20, 21 e 22 de fev. 20, 21 e 22 de fev. 20, 21 e 22 de fev. 

Interrupção de páscoa 6 a 10 de abril 3 a 10 de abril 3 a 10 de abril 3 a 10 de abril 3 a 10 de abril 

Reinício das atividades 11 de abril 11 de abril 11 de abril 11 de abril 11 de abril 

Pausa de primavera 9 de junho 9 de junho 9 de junho 9 de junho 9 de junho 

Fim do 2.º semestre 28 de julho 30 de junho 
23 de junho – 2º ciclo 
16 de junho – 3º ciclo 
7 de junho – 9º ano 

16 de junho – 10º ano 
7 de junho – 11º e 12º 

anos 
a partir de 7 de junho 

 


