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ANO ESCOLAR 2021/2022

Neste novo ano letivo, o Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas adota a organização 

semestral letiva, de acordo com a medida Plano 

21/23 Escola +.

CALENDÁRIO ESCOLAR

1º Semestre: 

15 setembro de 2021 > 25 janeiro de 2022 [1.º, 5.º 7.º e 10.º anos]

16 setembro de 2021 > 25 janeiro de 2022 [restantes anos letivos]

2º Semestre: 

31 janeiro de 2022 > 7 junho de 2022 [9.º, 11.º e 12.º anos]

31 janeiro de 2022 > 15 junho de 2022 [5.º, 6.º 7.º , 8.º e 10.º anos]

31 janeiro de 2022 > 30 junho de 2022 [Pré-escolar e 1.º ciclo]

INTERRUPÇÕES LETIVAS:

Interrupção intercalar: 22 e 23 de novembro de 2021

Natal: 23 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022

Interrupção do fim do 1.º semestre: 26 a 28 de janeiro de 2022

Carnaval: 28 de fevereiro a 1 de março de 2022

Páscoa: 11 a 22 de abril de 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

> Os alunos e/ou encarregados de educação deverão consultar os 

documentos orientadores do funcionamento do Agrupamento 

(projeto educativo e regulamento interno) bem como outras 

informações no site: www.aejbv.pt ou nas escolas que frequentam;

> Poderão ainda solicitar informações diretamente na escola ou 

enviar pedidos de informação para o e-mail: geral@aejbv.pt.
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BOLSAS DE ESTUDO PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

A Câmara Municipal atribui anualmente bolsas de estudo a 

jovens que ingressam no ensino superior, provenientes de 

agregados familiares com mais dificuldades económicas.

Obtenha informações e solicite este apoio no Centro de Apoio à 

Comunidade ou contacte os Serviços Sociais da autarquia: 

v 289 840 020  ¼ solidariedade@cm-sbras.pt.

PRÉMIOS MELHORES ALUNOS 

O contexto de pandemia condicionou a atribuição deste prémio 

que tradicionalmente consiste na oferta de uma viagem aos 2 

melhores alunos do concelho que frequentam os diversos ciclos 

de ensino.

Não obstante, o Município mantem a iniciativa cujos prémios 

serão determinados mediante a análise da situação 

epidemiológica e acautelando a segurança dos jovens 

premiados, à semelhança do ocorrido no último ano letivo. 

HORÁRIOS

> Pré-escolar: normal, com desfasamento de horário de 

intervalo e de almoço;

> 1.º Ciclo: normal, com desfasamento de horário de entrada, 

intervalo e almoço;

> 2.º Ciclo: normal, com desfasamento de horário de entrada, 

intervalos e almoço, entre o 2.º e 3.º ciclo, com a carga 

horária predominantemente de manhã;

> 3.º Ciclo: normal, com desfasamento de horário de entrada, 

intervalos e almoço, entre o 2.º e 3.º ciclo, com a carga 

horária predominantemente de tarde;

> Secundário: normal, com desfasamento de horário de 

entrada, intervalos e almoço e com a carga horário entre 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PSICOLOGIA

Gabinete Municipal de Psicologia da Criança e do 

Adolescente. Este gabinete assegurado por um 

técnico municipal, em colaboração com o 

Agrupamento de escolas, tem como missão apoiar crianças e 

adolescentes a frequentar o ensino pré-escolar e o ensino 

básico, provenientes de meios familiares mais desfavorecidos.

Contactos: v 289 840 016  ¼ solidariedade@cm-sbras.pt.

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

A Comissão tem como missão a defesa de 

crianças e jovens em situações de risco.

Se tem conhecimento de alguma situação 

que coloque em causa a segurança, a saúde, 

a formação, a educação ou o 

desenvolvimento de uma criança ou de um jovem, não hesite 

em contactar a Comissão.

Prevenir os mais tratos e zelar pelo bem-estar das nossas 

crianças é um dever de todos!

Contactos: v 289 849 567 / 913 327 209 | Fax: 289 845 777 

¼ cpcj@cm-sbras.pt

Apoio à Aquisição de Material Escolar dos alunos do 1.º, 2.º, 

3.º Ciclos e Secundário

Os Vales + Educação para o ano letivo 2021/2022 podem ser 

levantados até 29 de outubro no Gabinete de Apoio à 

Presidência da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

Os vales no valor total de 25€ são dirigidos aos alunos que 

frequentam as escolas do concelho ou que frequentem escola 

noutro concelho por ausência de oferta na Escola Secundária, 

com residência comprovada no concelho e só podem ser 

utilizados nas papelarias do concelho até dia 30 de outubro. 

vale
Plano de Apoio à Família

Município de São Brás de Alportel
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Porque a Família Vale +!
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ESPAÇO JOVEM

O projeto “Jovens Seguros <>Famílias 
Felizes” entrou na 4ª edição!

Adaptado à situação pandémica, está a 
proporcionar as seguintes atividades e apoios em formato individual:

- Acompanhamento psicológico; apoio ao estudo; aconselhamento às 
famílias; aconselhamento desportivo e na área da saúde; oficinas 
criativas (fotografia, música e teatro).

- Intervenções relacionadas com o desenvolvimento de 
competências sempre que solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas José Belchior Viegas

Org.: Projeto "Jovens Seguros <>Famílias Felizes" – CCD/Câmara 
Municipal/CPCJ/Agrupamento de Escolas | Apoio: Ministério da Admin. Interna

LINHA DE APOIO A FAMÍLIAS 

Como regresso da escola a casa, a ansiedade bate à porta de 
muitos pais e famílias. Nós podemos ajudar, Contacte-nos: 

( 924 136 474 * ejovem@cm-sbras.pt 
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