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ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS ALUNOS NO CONSELHO GERAL  

Calendarização dos procedimentos essenciais 

 

No cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, com a redação dada pelo  

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho, e no Regulamento Interno. 

 

 

DATA PROCEDIMENTO 

23 de setembro, 4ª feira 
Afixação do Regulamento Eleitoral (também disponível nos Serviços de 
Administração Escolar). 

23 de setembro, 4ª feira Afixação da convocatória para o ato eleitoral. 

Entre 28 de setembro e 05 
de outubro, 2ª a 2ª feira 

Afixação dos Cadernos Eleitorais nas Bibliotecas das escolas EB2,3 de 
Maceda, EB2,3 Florbela Espanca e Secundária de Esmoriz. Quem, com 16 anos 
ou mais, não fizer parte, deve reclamar nos Serviços de Administração Escolar. 

14 de outubro, 4.ª feira 
11.20 horas: assembleia-geral dos delegados de turma dos 
alunos do ensino secundário, na Sala 20 da escola-sede, para eleição dos 

membros da Mesa de Voto. 

26 de outubro, 2.ª 
feira 

Data limite para a formalização/apresentação das candidaturas 
(apresentação de listas candidatas) com a sua entrega nos Serviços de 

Administração Escolar, na escola-sede do agrupamento, até às 16.30 horas. 

27 de outubro, 3ª feira Afixação das listas, se não houver irregularidades. 

05 de novembro, 5.ª 
feira 

ATO ELEITORAL para os alunos com 16 anos ou mais: 9.30h às 
17.30 horas. 

09 e 10 de novembro,           
2.ª e 3ª feiras 

Período de recurso, com fundamento em irregularidades do ato eleitoral. 

11 de novembro, 4.ª feira 
Apreciação dos recursos pela Mesa da Assembleia-geral e comunicação da 
decisão. 

Entre 11 e 12 de 
novembro, 4.ª e 5.ª feiras 

Presidente da Mesa da Assembleia-geral elabora comunicação dos membros 
eleitos (findo o prazo do recurso). 

Para melhor informação, é obrigatória a consulta do Regulamento Eleitoral. 
 

23 de setembro de 2020 
O presidente do Conselho Geral 

Rogério Pinto 


