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AVISO – CONVOCATÓRIA 

Assembleia para eleição dos representantes dos alunos 
no Conselho Geral 

 

1. Em cumprimento do artº 17 do Regulamento Interno, informo os alunos do ensino secundário 

que nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2022, segunda-feira e terça-feira, das 9h30 até às 17h00, 

decorre o prazo para apresentação de listas de candidatos a representantes dos alunos no 

Conselho Geral. 
 

2. As listas a apresentar terão que ser compostas por quatro elementos: dois candidatos a 

membros efetivos e dois candidatos a membros suplentes. O mandato tem a duração de dois 

anos.  
 

3. Qualquer aluno, a frequentar o ensino secundário regular ou profissional e maior de 16 anos, 

sem sanções disciplinares, pode integrar uma lista candidata. 
 

4. As listas candidatas devem ser devidamente preenchidas com o nome legível, número do 

processo, turma e assinatura do próprio, e entregues na secretaria da escola até ao prazo limite 

no formulário apropriado, disponível na reprografia e também por e-mail.(*) 
 

5. Os representantes dos alunos no Conselho Geral são eleitos pelos delegados de turma (ou na 

falta destes pelos subdelegados de turma) do ensino secundário da escola Passos Manuel. 
 

6. A campanha eleitoral decorrerá no dia 24 de fevereiro. 
 

7. A assembleia geral de delegados de todas as turmas do ensino secundário terá lugar na sexta-

feira dia 25, pelas 12h, no auditório da escola. Todos os delegados ou subdelegados têm que 

estar presentes.    
 

8. A mesa do ato eleitoral será constituída na assembleia geral de delegados e presidida pela 

Presidente do Conselho Geral em exercício e do ato eleitoral a realizar, por voto secreto em 

urna, será lavrada ata posteriormente publicitada pelos meios habituais com os resultados 

apurados pelo método D’Hondt.                                                                           
 

                                                      A Presidente do CG em exercício 

 
(Maria Alfreda Ferreira da Fonseca) 

Lisboa, 14 de fevereiro de 2022                                                                                                    (*)alfreda.fonseca@abc.edu.pt) 


