Calendário Escolar 2021/2022

Licenciatura em Fisioterapia - ESSEM
1º Semestre
Início de semestre: 13 de setembro 2021
Termo das aulas: 7 de janeiro de 2022 (1º, 2º e 3º ano)
3 de janeiro de 2022 (4ºano)

Avaliações intercalares - Época Normal

25 de outubro a 5 de novembro de 2021
10 a 21 de janeiro de 2022

Atividades letivas e de enriquecimento curricular *

24 a 28 de janeiro de 2022

Exames – Época de recurso

31 de janeiro a 11 de fevereiro de 2022 (1º,2º e 3º ano)
4 de janeiro a 14 de janeiro de 2022 (4ºano)

Exames – Época especial

1 a 9 de setembro de 2022

Termo do Semestre

11 de fevereiro 2022 (1º,2º e 3º ano)
18 de fevereiro de 2022 (4ºano)

Pausa(s) letiva(s)

20 a 31 de dezembro de 2022

Feriados / Dias Comemorativos

13 de setembro 2021 - Dia da Egas Moniz (Atividade Regular)
22 de setembro 2021 - Dia da ESSEM (Atividade Regular)
5 de outubro 2021 - Implantação da República
1 de novembro 2021 - Todos os Santos
1 de dezembro 2021 - Restauração da Independência
8 de dezembro 2021 - Imaculada Conceição
24 de dezembro 2021 - Véspera de Natal (Dia Concedido pela Egas
Moniz)
25 de dezembro 2021 - Natal
31 de dezembro 2021 - Véspera de Ano Novo (Dia Concedido pela Egas
Moniz)
1 de janeiro 2022 - Ano Novo

2º Semestre
Início de semestre: 14 de fevereiro de 2022 (1º,2º e 3º ano)
17 de janeiro de 2022 (4ºano)
Termo das aulas: 9 de junho de 2022 (1º,2º e 3º ano
3 de junho de 2022 (4ºano)

Avaliações intercalares - Época Normal
28 de março a 8 de abril de 2022
13 a 23 de junho de 2022, para o 1º e 2º ano

Atividades letivas e de enriquecimento curricular *

27 de junho a 1 de julho de 2022

Exames – Época de recurso

4 a 15 de julho de 2022 (1º,2º e 3º ano)
6 a 17 de julho de 2022 (4ºano)

Exames – Época especial

1 a 9 de setembro de 2022
15 de julho de 2022

Termo do Semestre
Pausa(s) letiva(s)

28 de fevereiro a 1 de março de 2022 (1º,2º e 3º ano)
11 a 15 de abril de 2022
16 a 20 de maio de 2022 (Semana Académica)

Feriados / Dias Comemorativos
28 de fevereiro 2022 - Véspera de Carnaval (Dia Concedido pela Egas
Moniz)
1 de março 2022 - Carnaval (Dia Concedido pela Egas Moniz)
15 de abril 2022 - Sexta-feira Santa
25 de abril 2022 - Dia da Liberdade
1 de maio 2022 - Dia do Trabalhador
18 de maio 2022 - Dia do IUEM (Atividade Regular)
10 de junho 2022 - Dia de Portugal
16 de junho 2022 - Corpo de Deus
24 de junho 2022 - Feriado Municipal – Almada

Aplicação de questionários

A partir de 7 de dezembro de 2021 (estudantes – 1º semestre)
A partir de 7 de junho de 2022 (estudantes – 2º semestre)
A partir de 7 de junho de 2022 (docentes)

Observações

1º Semestre:
No período de aulas recomenda-se que as primeiras avaliações intercalares ocorram de 25 de outubro a 5 de novembro de 2021. O período de
10 a 21 de janeiro de 2022 destina-se às últimas avaliações intercalares, que decorrem sem aulas.
2º Semestre:
No período de aulas recomenda-se que as primeiras avaliações intercalares ocorram de 28 de março a 8 de abril de 2022. O período de 13 a 23
de junho de 2022 destina-se às últimas avaliações intercalares, que decorrem sem aulas.

* As atividades letivas extracurriculares e de enriquecimento curricu-

lar referem-se a atividades de ligação à comunidade no domínio da responsabilidade social, sustentabilidade cooperativa e outras; iniciativas
de difusão de atividades I&D e eventos cientíﬁcos institucionais (Jornadas Egas Moniz / Congresso CiiEM), bem como atividades de desenvolvimento pessoal e cultural e linguísticas.

