
 

 
 
 

 

 

 
 

 
INFORMAÇÃO Nº 4/2022-2023 

 

CALENDÁRIO DE ABERTURA DO ANO ESCOLAR 2022-2023 
 

Data Atividades  

12 de 
setembro 

Divulgação das turmas (15h00). 
A informação sobre a turma em que o seu educando foi 
colocado e o horário da turma estará disponível no Inovar. 
Consulta, em cada um dos dias assinalados, ao fim da tarde. 
As credenciais para aceder ao Inovar Consulta 
(https://inovar.aeolivais.pt/consultaalunos/app/i 
ndex.html#/login) serão enviados para o correio eletrónico 
do Encarregado de Educação (EE). 
Nos casos em que o EE não disponibilizou endereço de  
e-mail, a informação será enviada para o aluno: ou para o 
e-mail dado pela escola ou, no caso de este não existir 
(alguns alunos novos), para o e-mail pessoal do aluno. 

15 de 
setembro 

Divulgação dos horários aos alunos. 

Receção às crianças e aos                                             alunos 
que estão pela primeira vez na 
Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo 
do Ensino Básico.  Cada Jardim de Infância e cada escola tem um plano de 

receção às crianças e aos alunos, que será divulgado na 
página web do AESMO. 

16 de 
setembro 

Receção aos alunos, pelo Diretor de 
Turma, de todas as turmas dos 2º e 
3º Ciclos e Ensino Secundário (Cursos 
Científico-Humanísticos e Cursos 
Profissionais). 

Início das atividades 
educativas/letivas para a Educação 
Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Cada criança/aluno cumpre o seu horário. 

19 de 
setembro 

Início das atividades letivas para os 
alunos do 2º e 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (Cursos 
Científico-Humanísticos e Cursos 
Profissional). 

Cada aluno cumpre o seu horário. 

22 e 23 de 
setembro 

Reuniões da Direção com os 
Encarregados de Educação. 

Auditório da ESAD. 

26 de 
setembro 

a 6 de 
outubro 

Reunião do Professor Titular de 
Turma ou do Diretor de Turma com 
os Encarregados de Educação. 

A marcar pelo Professor Titular de Turma ou Diretor de 
Turma. 

 

Lisboa, 6 de setembro de 2022 

A Diretora, Jesuína Maria Silva Miranda Pereira 
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