
 

 

 

 

 

 

 

Oeiras, 21 de agosto de 2018 

 

 

 

Exmo.(a) Senhor(a) e seu Educando(a) 

 

 

É com grande satisfação que lhe damos as boas vindas à Escola Profissional Val do Rio! 

 

1. Início do ano letivo 2018/2019 

 

No dia 6 de setembro decorrerá a atividade de “Boas Vindas” aos alunos do 1.º ano, que será acompanhada pela 

Direção, Coordenador de curso e Diretor de turma. A frequência neste dia é obrigatória, e tem o seguinte 

horário: 

 

Turma Hora Sala 

Curso de Técnico de Design Gráfico (TDGO 18)  09h00 - 12h00 07 

Curso de Técnico de Desenho Digital 3D (T3DO 18) 09h00 - 12h00 06 

Curso de Técnico de Vídeo (TVO 18)  09h00 - 12h00 10 

Curso de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações (TETO 18)  09h00 - 12h00 12 

Curso de Técnico de Multimédia (TMO 18)  13h30 - 16h30 10 

Curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (TGEIO 18) 13h30 – 16h30 12 

 

Nesse dia, o aluno terá a oportunidade de conhecer a estrutura do curso, o calendário e horário escolar (sujeito 

a modificações ao longo do ano de acordo com o regime modular do ensino profissional), as regras de 

funcionamento e o espaço escolar. 

 

No dia 7 de setembro iniciam-se as aulas de acordo com o horário escolar (o aluno terá conhecimento do 

horário no decorrer da sessão de boas vindas). 

 

 

2. Material escolar 

 

A lista do material para o ano letivo pode ser consultada no site da escola (www.valdorio.net). Caso ainda não 

tenha feito a encomenda dos livros à Porto Editora e à Leya Editores, pede-se que preencha a folha de 

encomenda (acessível no site da escola) e que proceda à entrega na secretaria da Escola até ao dia 31 de agosto 

(presencialmente ou por email para secretaria@valdorio.net). As editoras estarão na escola no dia 4 de 

setembro, das 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, para proceder à entrega dos manuais mediante o 

pagamento em cheque, numerário ou multibanco. O restante material será indicado oportunamente pelos 

docentes das diferentes disciplinas. 

 

Para os alunos contemplados pelo apoio do SASE, escalões A, B e C, devem levantar os manuais escolares no dia 

3 de setembro, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30, na Escola (Centro de recursos). 

http://www.valdorio.net/
mailto:secretaria@valdorio.net


3. Uniforme 

 

Relembramos que o vestuário é composto por:  

•  Verão: 

o Polo azul-escuro ou verde com logo EPVR (rapaz/rapariga); 

o Calça de ganga ou sarja modelo clássico azul. 

• Inverno: 

o Sweatshirt azul-escuro ou verde com logo EPVR (rapaz/rapariga) ou casaco azul-escuro de fecho e 

capuz com logo EPVR (rapaz/rapariga); 

o Polo de manga comprida azul-escuro (rapariga) com logo da EPVR; 

o Calça de ganga ou sarja modelo clássico azul; 

o Parka azul-escuro com logo EPVR (rapaz/rapariga) (Facultativo). 

• Educação física: 

o Rapaz: t-shirt branca e com logo EPVR e calção azul-escuro com logo EPVR; 

o Rapariga: t-shirt branca e com logo EPVR e leggins azul-escuro. 

 

O vestuário descrito é adquirido pelo encarregado de educação/aluno junto da empresa indicada pela escola, 

com exceção das calças de ganga/sarja, cuja aquisição é responsabilidade do encarregado de educação/aluno. 

 

Caso necessitem efetuar ou levantar encomendas do uniforme, estas são realizadas diretamente na empresa 

Unifhorm - Uniformes escolares e industriais (Rua do Moinho, lote 10, São Domingos de Rana; Tel. 214 458 090 / 

email: direcao@unifhorm.pt). 

 

Os alunos deverão apresentar-se com o uniforme, caso contrário irão condicionar a sua permanência nas 

instalações da escola. 

 

4. 1.ª Reunião de pais/encarregados de educação 

 

No dia 6 de setembro realizar-se-á a primeira reunião de pais/encarregados de educação, com o seguinte horário: 

 

Turma Hora Sala 

Curso de Técnico de Design Gráfico (TDGO 18)  18h00 7 

Curso de Técnico de Vídeo (TVO 18)  18h00 10 

Curso de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações (TETO 18)  19h00 11 

Curso de Técnico de Multimédia (TMO 18)  18h00 Inf1 

Curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (TGEIO 18) 18h00 12 

Curso de Técnico de Desenho Digital 3D (T3DO 18) 18h00 6 

 

 

Caso tenha alguma dúvida, não hesite em contactar a Escola (214 413 072). 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 
 

Diretor da Sede de Oeiras Diretora Pedagógica 

 

 

 
 
 

(José Carlos Tavares) (Ana Isabel Bandeira) 
 


