
   
 

Calendário Letivo 2021/2022 
 

1º SEMESTRE  
 

Candidaturas novos alunos: 
- cursos semestrais: 
22 de julho a 12 de setembro de 2021  

 
Candidaturas PLE Intensivo: 
- alunos incoming: 
22 de julho a 16 de agosto de 2021 
 
Testes de colocação de nível: 
- cursos semestrais:  
Semana de 20 a 24 de setembro de 2021 – presencial (a confirmar) 
 
Matrículas (novos alunos):  
Após informação de colocação no nível, até 08 de outubro de 2021 
 
Matrículas (alunos de continuação):  
14 de setembro a 08 de outubro de 2021 
 
Anulações/ Desistências: 
Até 14 de outubro de 2021 
 
Período Letivo: 
 
Curso PLE Intensivo: 
 
Curso 1 – 06 a 17 de setembro de 2021 
 
Curso 2 – 20 de setembro a 01 de outubro de 2021 

 
Cursos semestrais: 
18 de outubro de 2021 a 18 de fevereiro de 2022 
 
 



   
 

Período de compensação letiva:  
21 a 25 de fevereiro de 2022 
 
Curso PLE semestral termina a 21 de janeiro de 2022 
 
Férias de Natal: 22 de dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2022 
 
Carnaval: 28 de fevereiro a 01 de março de 2022 

 
2º SEMESTRE 

 
Candidaturas novos alunos: 
13 de dezembro de 2021 a 28 de janeiro de 2022 
 
Testes de colocação de nível:  
Semana de 07 de fevereiro, às 18.00 horas – Online 
 
Matrículas (novos alunos):  
Após informação de colocação no nível, até 03 de março de 2022 
 
Matrículas (alunos de continuação):  
21 de fevereiro a 03 de março 2021 
 
Anulações / Desistências: 
Até 14 de março de 2022  - a partir desta data é devida a totalidade da 
propina 
 
Período letivo: 
 
PLE Intensivo: Online 
Curso – 07 e 18 de fevereiro de 2022 
 
Cursos semestrais: Regime misto 50% / 50% 
07 de março a 01de julho de 2022 
 
PFA Intensivo: Regime misto 50% / 50% 
07 de março a 16 maio de 2022 
 



   
 

Período de compensação letiva:  
04 a 08 de julho de 2022 
 
 
Férias de Páscoa: 18 a 22 de abril de 2022 
 
Outras datas e atividades do CLiC: 
 
Aniversário do CLiC - 19 de março  
 
Certificação Competências Linguísticas para alunos out - mobilidade 
em 2022/2023 
 
Inscrições: 
De 18 de abril a 02 de maio de 2022 
 
Provas: 
07 de maio de 2022 – 11,30 h 
 
Cursos intensivos de verão: 
Inscrições: 
14 de maio a 19 de junho de 2022 
 
Teste de colocação de nível: 25 de junho de 2022 
 
Matrículas: 
Após informação de colocação no nível, até 6 de julho de 2022 
 
Cursos intensivos: 
11 a 22 de julho de 2022 
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