EXTERNATO NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA
COOPESCOLA – Cooperativa de Ensino da Penha de França
CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 / 2022
JARDIM DE INFÂNCIA / PRÉ-ESCOLAR
INÍCIO DO ANO LETIVO

INTERRUPÇÕES

02 de setembro de 2021 ª (5.ªfeira)

----

TERMO DO 1.º PERÍODO

FÉRIAS DE NATAL

17 de dezembro de 2021 (6.ªfeira)

De 20 de dezembro a 02 de
janeiro de 2022 b

INÍCIO DO 2.º PERÍODO

INTERRUPÇÕES

03 de janeiro de 2022 (2.ªfeira)

28 de fevereiro a 02 de março, inclusive
05 de abril (3.ªfeira) a 18 de abril (2.ªfeira), inclusive b

INÍCIO DO 3º PERÍODO
19 de abril de 2022 (3.ªfeira)

INTERRUPÇÕES

_

TERMO DO ANO LETIVO

30 de junho de 2022 para o pré-escolar c

a) Os alunos permanecem na escola, em atividades não letivas até dia 07, início do ano letivo.
b) Nestas interrupções os alunos poderão permanecer na escola, em atividades não letivas.
c) Os alunos poderão permanecer na escola, em atividades não letivas até dia 29 de julho (6.ªfeira)

Horário de funcionamento da Escola – das 08h00 às 19h30 (no período das interrupções letivas encerra às 19h00).
Horário Letivo:
Entrada - 8h30 - 3.ºCiclo; 8h45 - 1.º e 2.ºciclo; 9h00 - Jardim Infância
Saída – 16h00 - Jardim e Pré-escolar, podendo permanecer na escola até às 19h30.
A Escola encontra-se encerrada nos feriados e seguintes dias :
24 e 31 de dezembro de 2021; 28 de fevereiro de 2022; 01 e 02 de março;18 de abril (2.ªfeira); 15 a 31 de agosto, inclusive.
Como habitualmente no dia da ESCOLA (última sexta-feira de setembro, dia 24) não teremos aulas que serão substituídas por atividades
programadas. A parte da manhã é dedicada aos atuais alunos e a tarde à receção dos antigos alunos e professores.
Lisboa, 20 de julho de 2021
A DIREÇÃO
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