Agrupamento de
Escolas de Alvalade

INFORMAÇÃO
Colega: peço, por favor, que leia esta informação aos alunos que se encontram na
sala de aula. Após efetuar a leitura agradeço que assine a folha junta.
Obrigada.

Conselho Geral
Eleição de Representantes dos Alunos no Conselho Geral
O conselho geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das
linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e
representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do
artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo.
Os representantes dos alunos são eleitos de entre todos os alunos do ensino
secundário com mais de 16 anos.
Os candidatos deverão apresentar-se em lista, de onde constem as identificações do
representante e do seu suplente.
As eleições serão efetuadas por voto secreto, através de boletim de voto impresso na
sede do agrupamento e em dia a determinar pelo Conselho Geral.
A fiscalização do ato eleitoral e a contabilização dos votos é da competência da
direção do agrupamento, e integrará sempre um membro ou representante de cada
lista de alunos.
Todos os alunos podem votar para a eleição do seu representante neste órgão.
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Realiza-se na próxima quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, entre as 10h e as 16h a
eleição do representante dos alunos para o Conselho Geral.
A estas eleições concorrem as listas A e D

Lista A
Candidato Efetivo
Beatriz Morais Carrondo – 12ºCT2 – nº 19059
Candidato Suplente
Ioana Daniela Chichirita – 12ºCT2 – nº 20898
Lista D
Candidato Efetivo
João Francisco Salvado Neves Espadinha – 11ºCSE – nº 18941
Candidato Suplente
Gaspar Luís Cardeiro Rodrigues – 11ºCSE – nº 20237

A mesa eleitoral encontra-se no Átrio da Escola.

ESPAV, 27 de janeiro de 2019

Presidente do Conselho Geral

(Fátima Gamito)
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