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Calendário Escolar 2012/2013      

Educação Pré-Escolar e Ensinos Básico e Secundário

Períodos 
le  vos

Início das a  vidades 
educa  vas/le  vas

Termo e Interrupção
das a  vidades educa  vas/le  vas

1.º
Entre 10 e 14 
de Setembro

Educação pré-escolar: Interrupção das a  vidades educa  vas: Cinco dias úteis, seguidos ou interpo-
lados, a ocorrer, entre 17 e 2 de janeiro, inclusive;
Ensinos básico e secundário: 
Termo: 14 de dezembro;
Interrupção das a  vidades le  vas: Entre 17 de dezembro a 2 de janeiro, inclusive.

2.º 3 de Janeiro

Educação pré-escolar: Interrupção das a  vidades educa  vas: Entre 11 a 13 de fevereiro, inclusive 
e cinco dias úteis, seguidos ou interpolados, a ocorrer entre 18 de março e 1 de abril, inclusive;
Ensinos básico e secundário: 
Termo: 15 de março;
Interrupção das a  vidades le  vas: Entre 11 a 13 de fevereiro, inclusive e 18 de março a 1 de abril, 
inclusive.

3 º 2 de Abril

Educação pré-escolar: 
Termo: 5 de julho;
Ensinos básico e secundário:
Termo: 7 de junho para os 6.º, 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade,  14 de junho para os outros 
anos de escolaridade e 5 de julho para os alunos de 4.º ano que venham a ter acompanhamento 
extraordinário.

Informamos que de 16 de julho a 31 de agosto o 
nosso horário de funcionamento da Sede Nacional 
é das 10 às 17 horas, ininterruptamente. 

Informamos também que estaremos encerrados 
na semana de 13 a 17 de agosto.

A par  r do dia 1 de setembro retomaremos o ho-
rário normal de funcionamento, das 9 às 18 horas.

O SEPLEU deseja a todos os educadores e profes-
sores umas férias bem merecidas.

Bom descanso...

Concurso para Satisfação das Necessidades Transitórias      

ETAPAS TIPO DE 
CONCURSO DATAS

Manifestação de Preferên-
cias Contratação 23/07 a 27/07

Desistência Parcial ou Total 
de Preferências Contratação 01/08 e 02/08

Indicação pelas escolas dos 
docentes que mantêm a 
componente le  va - 1.ª Dis-
ponibilização

Ausência da 
Componente Le  va 02/07 a 13/07

Candidatura e Manifesta-
ção de Preferências Mobilidade Interna 16/07 a 20/07

Validação da Candidatura Mobilidade Interna 18/07 a 26/07

Publicitação das Listas Pro-
visórias Mobilidade Interna 01-Ago

Reclamação Mobilidade Interna 02/08 a 08/08

Validação da Reclamação Mobilidade Interna 09/08 a 13/08

Disponibilização às escolas 
da aplicação de carrega-
mento de horários, renova-
ção de colocação, 2ª dispo-
nibilização da ICL

Contratação + 
Mobilidade Interna 09/08 a 14/08

Validação dos horários pe-
las DRE

Contratação + 
Mobilidade Interna 16/08 a 17/08

Publicitação das Listas Defi -
ni  vas + Verbete Defi ni  vo

Contratação + 
Mobilidade Interna 31-Ago


