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Calendário Escolar 2017-2018 

 

1. Dia 12 de setembro de 2017, terça-feira: receção aos alunos 
 
 Período da manhã → Vila Pouca de Aguiar, às 09:00 horas - Receção aos alunos 

da Educação Pré-Escolar, 1.º, 5.º, 9.º e 10.º anos de escolaridade. 
 
 Período da manhã → Pedras Salgadas, às 09:00 horas - Receção aos alunos da 

Educação Pré-Escolar, 1.º e 5.º anos de escolaridade. 
 

 Período da manhã → Campo de Jales, às 9:00 horas - Receção aos alunos da 
Educação Pré-Escolar e 1.º ano de escolaridade. 

 

2. Dia 13 de setembro de 2017, quarta-feira: atividades letivas para todos os 
anos de escolaridade 

 
3. Assim, o calendário escolar do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de 

Aguiar, para o ano 2017-2018, é o seguinte: 

 

Interrupção das atividades letivas 

 

Este calendário foi estabelecido com base no Despacho n.º 5458-A/2017, de 22 de 

junho, que determina o calendário escolar, bem como as datas de realização das provas 

de aferição, das provas finais de ciclo, dos exames finais nacionais e das provas de 

equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário. 

 

O Diretor 

Dr. José Rodrigues Teixeira 

1.º Período 13 de setembro de 2017 a 15 de dezembro de 2017 

2.º Período 3 de janeiro de 2018 a 23 de março  de 2018 

3.º Período 

9 de abril de 2018 a 6 de junho de 2018: para os 9.º,11.º e 12.º anos 

9 de abril de 2018 a 15 de junho de 2018: para os 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º 
anos 

9 de abril de 2018 a 22 de junho de 2018: para a educação pré-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico. 

1.º Período 18 de dezembro de 2017 a 2 de janeiro de 2018 

2.º Período 12 de fevereiro de 2018  a 14 de fevereiro de 2018 

3.º Período 26 de março de 2018 a 6 de abril de 2018 


