
 

 

 

 

Oeiras, 21 de agosto de 2018 

 

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

 

É com grande satisfação que lhe damos as boas vindas ao novo ano letivo 2018/2019! 

 

As aulas terão início no dia 10 de setembro. Na semana que antecede o início das aulas será publicado o horário no site da 

escola (www.valdorio.net).  

 

1. Material escolar e uniforme 

 

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 as folhas de encomenda (acessíveis no site 

da escola) e que proceda à entregue 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, no Centro de recursos. 

 

Relembramos que partir do primeiro dia de aulas (10 de setembro), os alunos deverão apresentar-se com o uniforme, caso 

contrário irão condicionar a sua permanência nas instalações da escola 

 

2. 1.ª Reunião de encarregados de educação 
 

Nos dias 26 e 27 de setembro realizar-se-ão as primeiras reuniões de encarregados de educação, de acordo com o seguinte 
horário: 

Turma Dia Hora Diretor de turma Sala 

TDGO 17 26/set 18h00 Prof.ª Catarina Justino 3 

TVO 17 26/set 18h00 Prof.ª Teresa Figueira 5 

TMO 17 26/set 18h00 Prof.ª Patrícia Simões 7 

TGEIO 17 26/set 18h00 Prof.ª Tânia Flamino 10 

T3DO 17 26/set 18h00 Prof. Vitor Sousa 6 

TDGO 16 27/set 18h00 Prof.ª Catarina Justino 3 

TVO 16 27/set 18h00 Prof. Bruno Santos 5 

TMO 16 27/set 18h00 Prof.ª Patrícia Simões 7 

TGEIO 16 27/set 18h00 Prof. João Paulo Esquível 10 

T3DO 16 27/set 18h00 Prof.ª Ana Diva 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) 
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