
  

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR – 2015/2016 

1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
 

 

Início do ano letivo: 14 de setembro  

Fim do ano letivo: 31 de julho  

Férias: Natal: 20 de dezembro a 3 de janeiro; Páscoa: 20 a 27 de março 

1.º SEMESTRE: 14 de setembro a 13 de fevereiro 

1.º CICLO – LICENCIATURA 

Início das aulas: 14 de setembro 

Provas escritas no âmbito da avaliação contínua: 2 a 18 de dezembro 

Fim das aulas: 18 de dezembro 

Período de exames escritos e orais: 4 de janeiro a 19 de fevereiro 

» Época normal – exames escritos: 4 a 22 de janeiro 

» Época normal – exames orais: 25 de janeiro a 12 de fevereiro 

» Exames de recurso: 15 a 19 de fevereiro 

2.º CICLO – MESTRADOS PROFISSIONALIZANTES 

Início das aulas: 14 de setembro 

Fim das aulas: 18 de dezembro 

Período de exames escritos e orais: 11 de janeiro a 19 de fevereiro 

MESTRADO CIENTÍFICO E DOUTORAMENTO 

Início das aulas: 28 de setembro  

Fim das aulas: 5 de fevereiro  

2.º SEMESTRE: 22 de fevereiro a 31 de julho 

1.º CICLO – LICENCIATURA 

Início das aulas: 22 de fevereiro 

Provas escritas no âmbito da avaliação contínua: 18 de maio a 3 de junho 

Fim das aulas: 3 de junho 

Período de exames escritos e orais: 6 de junho a 31 de julho 

» Época normal – exames escritos: 6 a 24 de junho 



  

 

 

 

 

» Época normal – exames orais: 27 de junho a 15 de julho 

» Exames de recurso: 18 a 22 de julho 

2.º CICLO – MESTRADO PROFISSIONALIZANTE 

Início das aulas: 22 de fevereiro 

Fim das aulas: 23 de maio 

Período de exames escritos e orais: 6 de junho a 31 de julho 

MESTRADO CIENTÍFICO E DOUTORAMENTO 

Início das aulas: 15 de fevereiro 

Fim das aulas: 9 de julho  

Prazo de entrega de relatórios: até 15 de setembro 

 

 


