
 

 

Ordem de Serviço 
n.º 1696 

setembro 2020 

 
Assunto: Épocas de Recuperação – CP e CEF 

Informa-se a comunidade escolar do calendário das épocas de recuperação para o ano letivo 2020/2021, para as 

turmas do ensino profissional e, cursos de educação e formação. 

Não dispensa a consulta de regulamento específico das épocas de recuperação. 

CALENDÁRIO DAS ÉPOCAS DE RECUPERAÇÃO MARÇO/ABRIL e SETEMBRO e, ÉPOCA ESPECIAL DE JULHO 

INSCRIÇÕES 

Inscrição para exames de março/abril 03 a 05 de fevereiro  

Inscrição para exames de setembro  12 a 16 de julho  

Inscrição época especial de julho  Até 02 de julho 

 (a inscrição desta época esta condicionada à autorização excecional da 

direção) 

MATRIZES E EXAMES - DOCENTES 

Entrega de matrizes e exames abril 

Entrega de matrizes e exames julho 

Entrega de matrizes e exames setembro  

Até 13 de fevereiro  

Até 09 de julho 

Até 26 de julho  

Afixação de matrizes e/ou dossiers de consulta março/abril 

Afixação de matrizes e/ou dossiers de consulta julho  

Afixação de matrizes e/ou dossiers de consulta setembro  

22de fevereiro a 02 de abril  

12 de junho a 24 de julho  

30 de julho a 10 de setembro  

AFIXAÇÃO DAS PAUTAS DE CHAMADA 

Afixação pauta de chamada época de março/abril 10 de março 

Afixação pauta de chamada época de setembro  30 de julho  

Afixação pauta de chamada época especial de julho  29 de junho  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS 

Realização das provas de recuperação março/abril 29 a 31 de março e 01 a 02 de abril  

Realização das provas de recuperação de setembro  06 a 10 de setembro  

Realização das provas de recuperação especial de julho  19 a 24 de julho  

LEVANTAMENTO E ENTREGA DAS PROVAS -DOCENTES 

Levantamento de provas da época de março/abril Até 09 de abril  

Entrega das provas e pautas de avaliação da época de março/abril Até19 de abril  

Levantamento de provas da época de setembro Até 17 de setembro  

Entrega das provas e pautas de avaliação da época de setembro  Até 22 de setembro  

Levantamento de provas da época especial de julho Até 28 de julho  

Entrega das provas e pautas de avaliação da época especial de julho Até 30 de julho  

AFIXAÇÃO DAS PAUTAS DE AVALIAÇÃO 

Afixação das pautas de avaliação de março/abril 30 de abril  

Afixação das pautas de avaliação de setembro  24 de setembro  

Afixação das pautas de avaliação da época especial de julho  13 de agosto  

 
 

O Diretor 
(José Eduardo Magalhães) 

 


