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Exmo.(a) Senhor(a) 

Encarregado(a) de Educação 

 

Convida-se V. Exa. a participar na reunião com o/a sr.(a) diretor(a) de turma e secretário(a), a realizar  no próximo  

dia 20 de dezembro (6ªfeira), entre as 9h.00 e as 11h.00, a fim de recolher informações quanto ao processo de 

ensino aprendizagem do(a) Vosso(a) educando(a), relativo ao 1º período. A Vossa participação será muito 

necessário e importante para o reforço e apoio ao percurso escolar do(a) Vosso(a) educando(a).   

Agrupamento de Escolas de Arga e Lima, 10 de dezembro de 2019. 

 O Diretor:________________________________________________                                                                                               

___________________________________________________________________________________ 
Por favor devolver ao/à Diretor(a) de Turma 

 

Eu____________________________________________________________Enc. de Educação do 

aluno(a)_______________________________________________________nº____da turma____ do 

____ano; tomei conhecimento e tenciono participar , não tenciono participar  , não 

me será possível participar   na reunião. (Assinale com um X a situação) 

Data ______/______/______O/A Encarregado(a) de Educação_________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

151580 - Agrupamento Vertical de Escolas de Arga e Lima 
346123 - Escola Básica e Secundária de Arga e Lima 

4925 - 404  Lanheses * Telef. 258739140 * Fax 258739141 * Nº Cont.  600072819 
 
 

Exmo.(a) Senhor(a) 

Encarregado(a) de Educação 

 

Convida-se V. Exa. a participar na reunião com o/a sr.(a) diretor(a) de turma e secretário(a), a realizar  no próximo  

dia 20 de dezembro (6ªfeira), entre as 9h.00 e as 11h.00, a fim de recolher informações quanto ao processo de 

ensino aprendizagem do(a) Vosso(a) educando(a), relativo ao 1º período. A Vossa participação será muito 

necessária e importante para o reforço e apoio ao percurso escolar do(a) Vosso(a) educando(a).   

Agrupamento de Escolas de Arga e Lima, 10 de dezembro de 2019. 

 O Diretor:________________________________________________                                                                                               

___________________________________________________________________________________ 
Por favor devolver ao/à Diretor(a) de Turma 

 

Eu____________________________________________________________Enc. de Educação do 

aluno(a)_______________________________________________________nº____da turma____ do 

____ano; tomei conhecimento e tenciono participar , não tenciono participar  , não 

me será possível participar   na reunião. (Assinale com um X a situação) 

Data ______/______/______O/A Encarregado(a) de Educação_________________________________ 

 

  

 

  

 


