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REGIÃO ÂUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO RECIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOCIA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Despacho 1e J2OZI

Altera o calendário escolar aprovado pero Despacho n.e 303/2020, de 4 de agosto

O Despacho n.s L689-A/202L, de 12 de fevereiro, retificado pela Declaração de
Retificação n'e 208/2021,, de L8 de março, veio alterar o calendário das atividades
educativas e letivas dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário e dos estabelecimentos particulares de ensino especial,
bem como o calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário aprovado
pelo Despacho n.e 6906-8/2020, de 3 de julho, face ao contexto de pandemia da
doença COVID-19.

As referidas alterações justificam a alteração ao Calendário Escolar para o ano
letivo de 2O2O/202L dos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública da
Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Despacho n.e 303/2020, de 4 de agosto.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo t7.s do Decreto Legislativo Regional n.e
LL/2020/M, de 29 de julho, determina-se o seguinte:

1. O presente diploma procede à alteração do Calendário Escolar para o ano
letivo de 2020/2021 dos estabelecimentos de educação e ensino da rede
pública da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Despacho p.e

303/2020, de 4 de agosto.

2. o anexo I ao Despacho n.e go3/zo2o, de 4 de agosto, passa a ter a redação

constante do anexo I ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
3. Aplica-se à Região Autónoma da Madeira os anexos v a lX do Despacho n.e

6906-8/2020, publicado no Diário da República, de 3 de julho, na redação dada
pelo Despacho n.e L689-A/202L, de L2 de fevereiro, retificado pela Declaração

de Retificação n.e 208/2OZL, de j.8 de março.

4. o presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

secretaria Regional de Educação, ciência e Tecnologia, aos ... dias de março de
202t.

o SECRETÁR|O REGTONAL DE EDUCAçÃO

Jorge Maria Abreu de Carvalho
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ANEXO ldo Despacho n.s J2O2L, de... de março

calendário das atividades retivas dos ensinos básico e secundário

Períodos letivos

10r.-

10z.-

3.e

Termo

L8 de dezembro de 2020.

19 de março de 2O2L

L8 junho de 202L - 11.s e I2.e
anos de escolaridade.

25 de junho de2O2I-7.e,B.e,g.e
e l-0.e anos de escolaridade.

30 de junho de 2021, - 1.e e 2.e
ciclos (1.0 ao 6e ano de
escolaridade)

lnício

Entre 7 e LL de setembro
de 2020 - ensino básico
Entre L4 e L7 de setembro
de 2020 - ensino
secundário

4 de janeiro de 2021.

6 de abril de 2021..
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