
 
 
 
 

          Convocatória 
 

 

Ordem de Serviço n.º 156 
Ano lectivo 2017/2018 

Reuniões de Avaliação do 3.º Período 

 

Convocam-se, nos termos do artigo 23.º, n.º 7, do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril e do artigo 19.º, n.º 3, da 

Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, os docentes das turmas abaixo indicadas do Agrupamento de Escolas de Valbom, para 

se reunirem em conselho de turma, a levar a efeito na Escola Secundária de Valbom, de acordo com o calendário abaixo. Estão, 

também, convocadas as respectivas docentes da educação especial. 

Mais se informa que, devido à necessidade de assegurar o serviço de exames e garantir equidade na realização de reuniões, 

evitando sobreposição de serviço, algumas reuniões têm de ser convocadas ultrapassando o limite de 48 (quarenta e oito) horas 

para remarcação, uma vez que o espaço temporal é limitado e já se encontram preenchidas todas as horas úteis em cada dia. 

 

Dia Hora Turma Sala Diretor de Turma Secretário 

29 de Junho 
6.ª feira 

10:30 

5º E 210 LAURA GASPAR FERNANDA SOARES 

7º A 211 DULCE MOURA PAULO LOPES 

10º C 212 MARCO PATO TERESA NOVAIS 

15:00 
6º D 214 GUILHERMINA CARNEIRO RUI NUNES 

7º C 216 ALCINA CARVALHO Mª JOSÉ QUINTAS 

17:00 7º B 217 SARA MATOS ANABELA LUZIO 
 

 

Convocam-se, ainda, nos termos do artigo 29.º, n.º 2 e 3, do Código de Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 

07 de Janeiro), os docentes titulares de todas as turmas do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do 

Agrupamento de Escolas de Valbom, para se reunirem em conselho de docentes, no dia 28 de junho de 2018, pelas 10 horas, 

para dar cumprimento ao ponto 4, do artigo 22.º do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril. Estão, também, convocadas 

as respectivas docentes da educação especial e as docentes de inglês (grupos 120/220). 

 

     Agrupamento de Escolas de Valbom, 26 de junho de 2018 

        A Diretora 

                  ________________________ 
                                (Ana Barbosa) 


