Exmo Senhor Presidente, do IPLUSO
Prof. Doutor Fernando Duarte

Lisboa, 21 de setembro de 2020
Assunto: Proposta de Calendário Escolar Ano Letivo 2020-2021
Senhor Presidente,
Na qualidade de Diretor da Escola Superior de Ciências e Administração (ESCAD), e dando
continuidade à estruturação formal e funcional desta Unidade Orgânica, venho, por este meio,
e tendo em conta a realidade dos calendários do ensino superior do país, propor uma adaptação
ao calendário inicialmente proposto, nos termos da alínea c) do Artigo 23º dos Estatutos do
Instituto Politécnico da Lusofonia, relativo ao quadro de competências do Diretor de Escola,
propor o seguinte calendário Escolar do ano letivo 2020-2021 da ESCAD:
1º Semestre
Início de ano letivo
1 de setembro de 2020
Início de aulas de 1ºs anos de ciclos de estudo 6 de outubro de 2020
(CTeSP e Licenciaturas)
Início de aulas de 2ºs e 3ºs anos de ciclos de 21 de setembro de 2020
estudo (CTeSP e Licenciaturas)
Pausa Pedagógica de Natal / Férias - 1ºs anos 19 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021
de ciclos de estudo (CTeSP e Licenciaturas)
Pausa Pedagógica de Natal / Férias - 2ºs e 3ºs 16 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021
anos de ciclos de estudo (CTeSP e
Licenciaturas)
Término de Aulas 1º Semestre
23 de janeiro de 2021
Exames de Recurso
25 de janeiro de 2021 a 6 de fevereiro de 2021
Época especial de exames (1º semestre)
8 de fevereiro de 2021 a 20 de fevereiro de 2021
2º Semestre
Início de aulas
Pausa Pedagógica de Páscoa
Dias ESCAD - conferências
Término de Aulas
Exames de Recurso
Época especial de exames (2º semestre)
Fim de ano letivo

22 de fevereiro de 2021
29 de março a 10 de abril de 2021
12 de maio de 2021
18 de junho de 2021
21 de junho de 2021 a 14 de julho de 2021
15 a 31 de julho de 2021
31 de julho de 2021

Rui Ribeiro, PhD

(Diretor da ESCAD)

