
 

 

 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR 2022/2023 

2022 

19 de setembro ............................... Abertura das aulas do 1º semestre 

21 de setembro ............................... Feriado Municipal em Viseu 

12 de outubro .................................. Missa do Espírito Santo 

29 de outubro .................................. Sessão Solene de Entrega de Cartas de Curso 

14 de dezembro .............................. Missa de Natal 

19 a 31 de dezembro ...................... Férias de Natal 

2023 

3 de janeiro ..................................... Recomeço das aulas 

13 de janeiro ................................... Último dia de aulas do 1º semestre  

19 de janeiro ................................... Fim do prazo para entrega, na Secretaria, das classificações da avaliação 

contínua  

16 a 20 de janeiro ........................... Inscrição em exames para melhoria de classificação (para melhoria de 

nota de uma disciplina frequentada no ano anterior)  

23 de janeiro a 3 de fevereiro ......... Exames da época normal do 1º semestre 

2 de fevereiro .................................. Dia da UCP 

a definir ........................................... Missa do Dia da UCP 

6 de fevereiro .................................. Fim do prazo para entrega das classificações dos exames do 1º semestre 

3 a 7 de fevereiro ............................ Inscrição para os exames da época de recurso do 1º semestre 

8 a 16 de fevereiro .......................... Exames da época de recurso do 1º semestre 

17 de fevereiro ................................ Fim do prazo para entrega, na Secretaria, das classificações dos exames 

da época de recurso do 1º semestre 

20 de fevereiro ................................ Abertura das aulas do 2º semestre 

20 a 23 de fevereiro ........................ Atualização das matrículas (2º semestre) 

21 de fevereiro ................................ Carnaval (tolerância de ponto) 

a definir ........................................... Missa da Páscoa 

3 a 10 de abril ................................. Férias da Páscoa 

11 de abril ....................................... Recomeço das aulas 

24 a 28 de abril (previsão) .............. Suspensão de aulas na semana académica 

20 de junho ..................................... Último dia de aulas do 2º semestre  

23 de junho ..................................... Fim do prazo para entrega das classificações da avaliação contínua 

20 a 23 de junho ............................. Inscrições para exames para melhoria de classificação (para melhoria de 

nota de uma disciplina frequentada no ano anterior) 

a definir ........................................... Missa de final de ano letivo 

26 de junho a 7 de julho ................. Exames da época normal do 2º semestre  

10 de julho ...................................... Fim do prazo para entrega, na Secretaria, das classificações dos exames 

do 2º semestre  

7 a 11 de julho ................................ Inscrição para os exames da época de recurso do 2º semestre 

12 a 20 de julho .............................. Exames da época de recurso do 2º semestre 

12 a 21 de julho .............................. Matrículas dos alunos que não se inscreveram em exames da época de 

recurso ou se tenham inscrito só para melhoria de classificação  

21 de julho ...................................... Fim do prazo para entrega, na Secretaria, das classificações dos exames 

da época de recurso do 2º semestre 

24 a 28 de julho .............................. Matrículas para os alunos que se tenham inscrito em exames da época de 

recurso, excepto se exclusivamente para melhoria de classificação 

24 a 28 de julho .............................. Inscrição para os exames da época especial (só alunos para conclusão da 

licenciatura, nos termos da lei)  

1 a 8 de setembro ........................... Exames da época especial  

11 de setembro ............................... Fim do prazo para entrega, na Secretaria, das classificações dos exames 

da época especial 

11 a 14 de setembro ....................... Matrículas dos alunos que tenham efectuado exames na época especial 


