
 

 

 

 

 

 

 

Comunicado n.º 1 
 

À comunidade educativa da Escola Profissional Val do Rio – OEIRAS 

 

Face à evolução da atual situação relacionada com o COVID-19, a Direção da Escola 

Profissional Val do Rio - Oeiras informa que as atividades letivas presenciais dos alunos do 1.º 

e 2.º anos ficarão suspensas a partir do dia 16 de março de 2020 até 13 de abril de 2020. 

A decisão visa proteger toda a Comunidade Educativa, por decisão do Governo da 

República Portuguesa, pelo que apelamos à compreensão e colaboração de todos os Pais e 

Encarregados de Educação. 

Reforçamos as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) durante o período de 

suspensão das atividades letivas presenciais: cumprimento das regras de higiene, de 

distanciamento social e, sobretudo, de contenção da participação dos alunos em atividades, 

iniciativas e deslocações a locais que potenciem o contágio. 

No caso de situações de suspeição ou contágio que decorram após o início da 

suspensão, agradecemos a comunicação à Escola pelo pai/encarregado de educação para o 

email direcao.pedagogica@valdorio.net. 

Informamos, também, que a Escola organizou, junto dos docentes, tarefas a serem 

cumpridas pelos alunos à distância durante o período de suspensão das atividades letivas 

presenciais. Assim, continuarão as atividades letivas num formato de ensino à distância. Os 

trabalhos solicitados pelos docentes serão enviados para o endereço de email institucional 

do aluno (@valdorio.net) a partir de segunda feira, dia 16 de março. As atividades que os 



alunos realizarão no período de suspensão das atividades letivas presenciais são de caráter 

obrigatório e sujeitos a avaliação. Este sistema de ensino à distância pressupõe que o aluno 

mantenha o contacto com o docente via email caso sinta necessidade de algum 

esclarecimento/acompanhamento individual. As turmas foram informadas deste 

procedimento, durante o dia de hoje, presencialmente pela Direção Pedagógica. 

As atualizações da informação contida no presente Comunicado serão, a partir de hoje, 

disponibilizadas para a Comunidade Educativa através do site www.valdorio.net. 

 

 Oeiras, 13 de março de 2020 

 

A Direçao Pedagógica 


