
 
  

Circular 02/2022-23 

Torres Vedras, 27 de janeiro de 2023 

 

Assunto: Conclusão do 1º Semestre e outras informações 

Pais/Encarregado(a) de Educação/Alunos/Professores e restante Comunidade Escolar, 

 

Esperamos encontrar-vos, a todos, bem e de saúde. 

Com a aproximação do final do 1º semestre do ano letivo 2022/2023, importa transmitir algumas 

informações relativas às avaliações semestrais e à organização das atividades letivas do 2º semestre, 

nomeadamente: 

1. Avaliações do 1º Semestre 

Os Conselhos de Turma de Avaliação decorrerão entre 30 de janeiro e 03 de fevereiro de 2023. Assim, 

após esta data, as avaliações dos alunos poderão ser consultadas no portal E-Community. As reuniões de 

Encarregados de Educação realizar-se-ão de acordo com o seguinte calendário: 

 

2. Interrupções letivas 

A interrupção letiva de final de semestre decorre entre os dias 30 de janeiro e 03 de fevereiro. As 

atividades letivas serão retomadas a 06 de fevereiro de 2023. 

Dia 9 fevereiro (quinta-feira)  

3º ano  
Dia 13 fevereiro (segunda-feira)  

1ºano  
Dia 15 fevereiro (quarta-feira)  

2º ano  

Hora de início: 18:15h 
TURMA DT TURMA DT TURMA DT 

A18  Raquel Fonseca  A19  David Ferrão  AI8  Patrícia Dias  

G15  Sandra Franco  AS7  Raquel Fonseca  CP9  Marta Silva  

GD4  David Ferrão  CP10  Gustavo Marques  GD5   Margarida Caldeira  

H13  Marta Silva  G16  Sandra Franco  MEBE2  Ana Barata Feio  

PSI5  Ana Barata Feio  H14  Marta Severino  PSI6  Rita Rodrigues  

T8  Patrícia Dias  T9  Filipa Vieira      

CD1  Rita Rodrigues          



 
  

Durante este período de pausa letiva os serviços administrativos da Escola mantêm os seus horários de 

funcionamento.  

No decorrer do 2º semestre terão lugar as seguintes interrupções letivas: 

• Carnaval – interrupção de 20 a 22 de fevereiro de 2023 – reinício a 23 de fevereiro de 2023 

• Páscoa – interrupção de 03 a 14 de abril de 2023 – reinício a 17 de abril de 2023 

Durante o período de interrupção letiva do Carnaval a escola encontra-se encerrada nos dias 20 e 21 de 

fevereiro de 2023.  

3. Recuperações de módulos | Exames 

Poderá haver lugar a Recuperação de módulos entre os dias 30 e de janeiro e 03 de fevereiro de 2023, 

de acordo com informações do respetivo Diretor de Turma.  

Na interrupção letiva da Páscoa, nomeadamente de 03 a 06 de abril, poderão ter lugar Recuperações ou 

Exames, conforme calendário a definir. 

De 03 a 14 de julho decorrerá a Época Especial de Recuperações | Exames, conforme calendário a definir. 

A presença nas aulas de Recuperação para os alunos abrangidos é obrigatória. 

4. Horários do 2º Semestre 

Os horários relativos à primeira semana do 2º Semestre poderão ser consultados no Moodle a partir de 

03 de fevereiro de 2023.  

Lembramos ainda que os documentos importantes de referência, podem ser consultados no site da 

escola, www.sefo.pt (link direto: https://www.sefo.pt/regulamento-e-documentos-de-referencia/). 

Renovamos o compromisso com toda a Comunidade Escolar, reiterando o nosso empenho na 

prossecução do nosso Projeto Educativo. 

A Direção Pedagógica 

http://www.sefo.pt/
https://www.sefo.pt/regulamento-e-documentos-de-referencia/
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