
 

 
 
 

Oeiras, 20 de agosto de 2019 
 
Exmo.(a) Senhor(a) e seu Educando(a) 

 
É com grande satisfação que lhe damos as boas vindas ao novo ano letivo 2019/2020! 

 
 

1. Início do ano letivo 2019-2020 | Calendário escolar 
 
As aulas terão início no dia 10 de setembro de 2019. Na semana que antecede o início das aulas será publicado o horário no 
site da escola. 
 
O calendário escolar está acessível no site da escola (https://valdorio.net/a-escola/val-do-rio-oeiras/avisos). 
 
Para as turmas do 2.º ano, as aulas decorrerão entre as seguintes datas: 

 1.º período: de 10 de setembro de 2019 a 20 de dezembro de 2019 
 2.º período: de 6 de janeiro de 2020 a 2 de abril de 2020 (interrupção letiva do Carnaval: de 24 a 26 de fevereiro de 

2020) 
 3.º período: de 14 de abril de 2020 a 26 de junho de 2020 (caso o aluno tenha módulos em atraso poderá recuperar 

até dia 3 de julho de 2020) 
 

A turma TETO 18 concluirá as aulas no dia 22 de maio de 2020 e iniciará a Formação em contexto de trabalho de modo 
progressivo (de acordo com a disponibilidade das empresas e do aluno não ter módulos em atraso). 
 
Os pais/encarregados de educação das turmas do 2.º ano terão conhecimento das classificações após os conselhos de turma de 
dezembro, fevereiro e julho, no dia da reunião de encarregado de educação (18 de dezembro de 2019, 28 de fevereiro de 
2020 e 14 de julho de 2020). 
 
Para as turmas do 3.º ano, as aulas decorrerão entre as seguintes datas: 

 1.º período: de 10 de setembro de 2019 a 20 de dezembro de 2019 
 2.º período: de 6 de janeiro de 2020 a 24 de janeiro de 2020 

 
Na semana de 27 a 31 de janeiro de 2020, o aluno finalista fará a apresentação da Prova de Aptidão Profissional e, de modo 
progressivo (de acordo com a disponibilidade das empresas e do aluno não ter módulos em atraso), entrará na Formação em 
contexto de trabalho. 
Os pais/encarregados de educação das turmas do 3.º ano terão conhecimento das classificações após os conselhos de turma de 
dezembro e fevereiro, no dia da reunião de encarregado de educação (19 de dezembro de 2019 e 17 de fevereiro de 2020).  
 
 

2. Material escolar e uniforme 
 

A lista do material para o ano letivo pode ser consultada no site da escola (https://valdorio.net/a-escola/val-do-rio-
oeiras/avisos). Caso ainda não tenha feito a encomenda dos livros à Porto Editora, pede-se que preencha a folha de 
encomenda (acessível no site) e que proceda à entrega na secretaria da Escola até ao dia 30 de agosto (presencialmente ou 
por email para secretaria@valdorio.net). A Porto Editora estará 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 14h30 às 17h00, na Escola (Centro de recursos). 

 
Relembramos que partir do primeiro dia de aulas (10 de setembro de 2020), os alunos deverão apresentar-se com o 
uniforme, caso contrário irão condicionar a sua permanência nas instalações da escola 

 
3. 1.ª Reunião de encarregados de educação 

 
Para as turmas do 3.º ano, a 1.ª reunião de encarregados de educação será no dia 25 de setembro, de acordo com o 
seguinte horário: 
 

Turma Hora Sala 
Curso de Técnico de Vídeo (TVO 17)  18h00 Auditório 
Curso de Técnico de Desenho Digital 3D (T3DO 17) 18h00 6 
Curso de Técnico de Design Gráfico (TDGO 17)  18h00 7 
Curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (TGEIO 17) 18h00 10 
Curso de Técnico de Multimédia (TMO 17)  18h00 Inf1 

 
Para as turmas do 2.º ano, a 1.ª reunião de encarregados de educação será no dia 18 de dezembro, de acordo com horário 
que será comunicado pelo Diretor de turma atempadamente. 
 

 
Caso tenha alguma dúvida não hesite em contactar a Escola (214 413 072). 
 
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 
 
A Direção Pedagógica 
 


