Ano Letivo 2020/2021
Versão revista a 17 de fevereiro de 2021

1. Calendário escolar
Ensinos Básico e Secundário

1.º PERÍODO
Início

8 de setembro – regime integrado
14 de setembro – curso de dança – iniciação
17 de setembro – restantes regimes

Termo

19 de dezembro
2.º PERÍODO

Início

4 de janeiro

Termo

27 de março
3.º PERÍODO

Início

5 de abril

Termo

19 de junho – 9.º, 11.º e 12.º anos de integrado e articulado
23 de junho – 7.º, 8.º e 10.º anos de integrado, articulado e supletivo
23 de junho – 9.º, 11.º e 12.º anos de supletivo
2 de julho – 2.º ciclo de integrado e curso livre
6 de julho – 1.º e 2.º ciclos de articulado e supletivo
25 de julho – curso de Teatro Musical
(28 de junho a 3 de julho – semana destinada a estágios de classe de
conjunto)

Interrupções

28 a 30 de outubro - Regimes articulado e integrado
21 de dezembro a 3 de janeiro
28 de março a 4 de abril

2. Provas de avaliação e globais (Instrumento, Formação Musical e Dança)
Iniciação e básico
1.ª Prova

7 a 12 e 15 de dezembro

2.ª Prova

15 a 20 de março

3.ª Prova

7 a 12 de junho

Prova Globais de 6º e
9º anos - Instrumento
Prova Global de
Técnicas de Dança de
6º e 9º anos

7 a 12 de junho
A definir

Secundário
1.ª Prova*

15 a 20 de fevereiro

2.ª Prova*

7 a 12 de junho

Prova global de 8.º
grau*

Instrumento – 7 a 12 de junho – articulado
Instrumento – 5 a 7 de julho – supletivo
Formação Musical – 7 a 12 junho

Prova de Aptidão
30 de junho a 9 de julho
Artística
*Obs.: estas provas poderão ter formato de recital público.
Os grupos disciplinares têm autonomia para optar entre periodicidade trimestral ou semestral para as
provas de instrumento dos alunos do curso secundário.

3. Provas de equivalência à frequência
As provas de equivalência à frequência realizam-se de acordo com o calendário definido pelo
Ministério de Educação e Ciência.

1.ª fase

2ª fase

2.º Ciclo

13 a 23 de julho

28 de julho a 6 de agosto

3.º Ciclo

28 de junho a 15 de julho

21 a 29 de julho

4. Provas de acesso/seleção
15 de março a 10 de abril – 5.º ano
1.ª Fase

28 de junho a 5 de julho – 6.º grau
20 de julho – Teatro Musical
6 a 11 de setembro de 2021 – 6.º grau

2.ª Fase

14 de setembro de 2021 – Teatro Musical

5. Mostra de instrumentos, dança e provas de seleção
12 de setembro
Mostra de
instrumentos

22 de maio – 10h

Mostra de Dança

10 de julho – 10h

3 e 10 de julho – 10h

