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b) A realização das provas e exames de acordo com o calendário previsto no n.º 5 do presente 
despacho;

c) A existência de, pelo menos, três momentos de reporte de avaliação, aos alunos e aos 
pais ou encarregados de educação, que possibilitem a aferição da qualidade das aprendizagens 
desenvolvidas no período em referência, sendo o último daqueles obrigatoriamente com caráter 
sumativo, sem prejuízo das especificidades inerentes às disciplinas com organização modular.

4.3 — Comunicar à Direção -Geral dos Estabelecimentos Escolares, até ao início do respetivo 
ano letivo, o calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas adotado.

5 — As provas de aferição, provas de final de ciclo e de equivalência à frequência do ensino 
básico, exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência do ensino secundário realizam-
-se nas datas constantes dos anexos V a IX ao presente despacho, do qual fazem parte integrante.

6 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

30 de junho de 2022. — O Ministro da Educação, João Miguel Marques da Costa.

ANEXO I

Calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos públicos
da educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário 

Períodos
letivos Início Termo

Ano letivo de 2022 -2023
1.º Entre 13 e 16 de setembro de 2022. 16 de dezembro de 2022.
2.º 3 de janeiro de 2023. 31 de março de 2023.
3.º 17 de abril de 2023. 7 de junho de 2023 — 9.º ano, 11.º e 12.º anos de esco-

laridade.
14 de junho de 2023 — 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de 

escolaridade.
30 de junho de 2023 — educação pré -escolar e 1.º ciclo 

do ensino básico.

Ano letivo de 2023 -2024
1.º Entre 12 e 15 de setembro de 2023. 15 de dezembro de 2023.
2.º 3 de janeiro de 2024. 22 de março de 2024.
3.º 8 de abril de 2024. 4 de junho de 2024 — 9.º ano, 11.º e 12.º anos de esco-

laridade.
14 de junho de 2024 — 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de 

escolaridade.
28 de junho de 2024 — educação pré -escolar e 1.º ciclo 

do ensino básico.

 ANEXO II

Interrupções das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos públicos
da educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário 

Interrupções Início Termo

Ano letivo de 2022 -2023
1.ª 19 de dezembro de 2022. 2 de janeiro de 2023.
2.ª 20 de fevereiro de 2023. 22 de fevereiro de 2023.
3.ª 3 de abril de 2023. 14 de abril de 2023.

Ano letivo de 2023 -2024
1.ª 18 de dezembro de 2023. 2 de janeiro de 2024.
2.ª 12 de fevereiro de 2024. 14 de fevereiro de 2024.
3.ª 25 de março de 2024. 5 de abril de 2024.
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 ANEXO III

Calendário escolar para os estabelecimentos particulares de ensino especial 

Períodos
letivos Início Termo

Ano letivo de 2022 -2023
1.º Entre 5 e 9 de setembro de 2022. 29 de dezembro de 2022.
2.º 3 de janeiro de 2023. 30 de junho de 2023.

Ano letivo de 2023 -2024
1.º Entre 4 e 8 de setembro de 2023. 29 de dezembro de 2023.
2.º 3 de janeiro de 2024. 28 de junho de 2024.

 ANEXO IV

Interrupções das atividades letivas para os estabelecimentos particulares de ensino especial 

Interrupções Início Termo

Ano letivo de 2022 -2023
1.ª 19 de dezembro de 2022. 23 de dezembro de 2022.
2.ª 20 de fevereiro de 2023. 22 de fevereiro de 2023.
3.ª 6 de abril de 2023. 14 de abril de 2023.

Ano letivo de 2023 -2024
1.ª 18 de dezembro de 2023. 22 de dezembro de 2023.
2.ª 12 de fevereiro de 2024. 14 de fevereiro de 2024.
3.ª 28 de março de 2024. 5 de abril de 2024.

 ANEXO V

Calendário das provas de aferição do ensino básico

Ano letivo de 2022 -2023 

Entre 2 e 11 de maio Sexta -feira
2 de junho

Quarta -feira
7 de junho

Quinta -feira
15 de junho

Terça -feira
20 de junho

2.º ano
Educação Artística (27)
Educação Física (28)

9h30 — 5.º ano
Português (55)

Português Língua 
Segunda (52)

9h30 — 5.º ano
História e Geografia 

de Portugal (57)

10h00 — 2.º ano
Português e Estudo 

do Meio (25)

10h00 — 2.º ano
Matemática e Estudo 

do Meio (26)

11h30 — 8.º ano
Ciências Naturais e 
Físico -Química (88)

11h30 — 8.º ano
Matemática (86)

Entre 16 e 26 de maio 5.º ano — Educação Física (59)
8.º ano — Componente de Observação e Comunicação Científicas da prova de Ciências 

Naturais e Físico -Química (88)
8.º ano — Tecnologias da Informação e Comunicação (89)

A disponibilização dos relatórios individuais de provas de aferição (RIPA), dos relatórios de escola de provas de 
aferição (REPA) e dos resultados globais das provas de aferição tem lugar até ao início do ano letivo de 2023 -2024.
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 Ano letivo de 2023 -2024 

Entre 2 e 13 de maio Segunda -feira
3 de junho

Quinta -feira
6 de junho

Terça -feira
11 de junho

Terça -feira
18 de junho

2.º ano
Educação Artística (27)
Educação Física (28)

9h30 — 5.º ano
Matemática e Ciências 

Naturais (58)

9h30 — 8.º ano
Inglês (81)

10h00 — 2.º ano
Português e Estudo do 

Meio (25)

10h00 — 2.º ano
Matemática e Estudo 

do Meio (26)

11h30 — 8.º ano
Português (85)

Português Língua 
Segunda (82)

Entre 16 e 27 de maio 5.º ano — Educação Musical (54)

A disponibilização dos relatórios individuais de provas de aferição (RIPA), dos relatórios de escola de provas de 
aferição (REPA) e dos resultados globais das provas de aferição tem lugar até ao início do ano letivo de 2024 -2025.

 ANEXO VI

Calendário das provas finais de ciclo

Ano letivo de 2022 -2023 

1.ª Fase 2.ª Fase

Sexta -feira
16 de junho

Segunda -feira
19 de junho

Sexta -feira
23 de junho

Quarta -feira
19 de julho

Sexta -feira
21 de julho

9h30 — 9.º ano
Matemática (92)

9h30 — 9.º ano
PLNM (93) (94)

9h30 — 9.º ano
Português (91)

Português Língua 
Segunda (95)

9h30 — 9.º ano
Matemática (92)

9h30 — 9.º ano
Português (91)

Português Língua 
Segunda (95)

PLNM (93) (94)

Afixação de pautas: 11 de julho. Afixação de pautas: 4 de agosto.

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 10 de agosto. Afixação dos resultados dos processos de rea-
preciação: 28 de agosto.

Período de aplicação da componente de produção e interação orais 
de PLNM: de 19 de junho a 6 de julho.

Período de aplicação da componente de produ-
ção e interação orais de PLNM e da prova oral 
de Português: de 19 a 31 de julho.

 Ano letivo de 2023 -2024 

1.ª Fase 2.ª Fase

Quarta -feira
12 de junho

Sexta -feira
14 de junho

Segunda -feira
17 de junho

Quarta -feira
17 de julho

Sexta -feira
19 de julho

9h30 — 9.º ano
Matemática (92)

9h30 — 9.º ano
PLNM (93) (94)

9h30 — 9.º ano
Português (91)

Português Língua 
Segunda (95)

9h30 — 9.º ano
Matemática (92)

9h30 — 9.º ano
Português (91)

Português Língua 
Segunda (95)

PLNM (93) (94)

Afixação de pautas: 8 de julho. Afixação de pautas: 2 de agosto.
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1.ª Fase 2.ª Fase

Quarta -feira
12 de junho

Sexta -feira
14 de junho

Segunda -feira
17 de junho

Quarta -feira
17 de julho

Sexta -feira
19 de julho

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 31 de julho. Afixação dos resultados dos processos de rea-
preciação: 26 de agosto.

Período de aplicação da componente de produção e interação orais 
de PLNM: de 14 de junho a 3 de julho.

Período de aplicação da componente de produ-
ção e interação orais de PLNM e da prova oral 
de Português: de 18 a 29 de julho.

 ANEXO VII

Calendário das provas de equivalência à frequência do ensino básico

Ano letivo de 2022 -2023 

1.ª Fase 2.ª Fase

Realização das provas
1.º ciclo . . . . . 6 a 18 de julho. 21 a 28 de julho.

2.º ciclo . . . . . 20 de junho a 7 de julho. 19 a 28 de julho.

3.º ciclo . . . . . 16 junho a 7 de julho.

Afixação de pautas

1.º ciclo . . . . . 19 de julho. 1 de agosto.

2.º ciclo . . . . . 11 de julho.

3.º ciclo . . . . . 11 de julho. 4 de agosto.

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação
1.º ciclo . . . . . 10 de agosto. 28 de agosto.

2.º ciclo . . . . .

3.º ciclo . . . . .

 Ano letivo de 2023 -2024 

1.ª Fase 2.ª Fase

Realização das provas
1.º ciclo . . . . . 4 a 15 de julho. 19 a 26 de julho.

2.º ciclo . . . . . 20 de junho a 5 de julho. 17 a 26 de julho.

3.º ciclo . . . . . 12 junho a 3 de julho.

Afixação de pautas

1.º ciclo . . . . . 17 de julho. 31 de julho.

2.º ciclo . . . . . 8 de julho.

3.º ciclo . . . . . 8 de julho. 2 de agosto.
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1.ª Fase 2.ª Fase

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação

1.º ciclo . . . . . 8 de agosto. 29 de agosto.

2.º ciclo . . . . .

3.º ciclo . . . . .


