
 

     

Conselho Geral 
 

Comunicado 
Eleição dos Representantes dos Alunos para o Conselho Geral 
Biénio 2020-2022 

 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de julho, os alunos devem estar representados no Conselho Geral – Órgão responsável pela definição 

das linhas orientadoras da atividade da Escola.  

No Conselho Geral têm assento dois representantes dos alunos, com um mandato de dois anos. O mandato 

dos atuais representantes dos alunos terminou no final do ano letivo transato, pelo que é necessário 

proceder à eleição para o biénio 2020-2022. Assim, os alunos deverão candidatar-se, constituindo listas1.  

 

Normas  

 Os alunos devem constituir listas com 2 elementos efetivos e 3 elementos suplentes. 

 O modelo de lista para candidatura encontra-se disponível na Reprografia da Escola. 

 Os alunos a quem tenha sido aplicada sanção disciplinar não podem ser eleitos nos dois anos seguintes 

ao termo do cumprimento da sanção. 

 As listas serão entregues nos Serviços Administrativos, até às 13.00 horas do dia 23 de outubro de 

2020. 

 As listas dos candidatos serão afixadas no dia 26 de outubro de 2020, nos placards do átrio da entrada 

principal da Escola, do pavilhão B.  

 O ato eleitoral realizar-se-á na 2.ª feira, dia 2 de novembro de 2020, das 10.00 às 20.30 horas.  

 Um elemento do Conselho Geral e dois alunos da mesa eleitoral irão a cada uma das salas recolher os 

votos. 

 Os alunos que por algum motivo não se encontrem na sala de aula, na altura da receção dos votos, 

devem dirigir-se à mesa da Assembleia Eleitoral (no átrio da entrada principal) entre as 18.00 h e as 

19.00 h, com um documento de identificação (cartão de cidadão ou cartão da escola), indicar a turma 

a que pertencem e votar. 

 
 

Mafra, 7 de outubro de 2020 
 

A presidente do Conselho Geral 
 
 

 ___________ 
__________________________ 
(Isabel Marília Viana e Peres) 

 
 

                                                           
1 Sugere-se que as listas sejam constituídas por elementos de diferentes anos de escolaridade (de preferência). 



 
 
Eleição dos Representantes dos Alunos para o Conselho Geral 
Biénio 2018-2020 
 
 
 
Calendarização 

 
 

Data  Hora Local 

 

 9 de 
outubro 

Divulgação das 
informações 
relativas ao 
processo eleitoral 
 

 

 

• Placards: 
- Átrio da entrada 

principal da Escola 
 
- Pav. B 

• Nas turmas 

• Página Web da Escola 

14 de 
outubro 

Eleição da mesa 
eleitoral 

14.30 h Auditório  

23 de 
outubro Entrega das listas  até às 13.00 h Serv. Administrativos 

26 de 
outubro  Afixação das Listas 

 • Placards: 
- Átrio da entrada 

principal da Escola 
 
- Pav. B 

2 de 
novembro Eleições 10.00 – 20.30 h 

- Nas salas de aula 
 
- Átrio da entrada 
principal da Escola 

 
 
 
 
 

Mafra, 7 de outubro de 2020 
 
 

A presidente do Conselho Geral 
 
 

___________________________ 
(Isabel Marília Viana e Peres) 

 


