
 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
Processo Eleitoral 

 
 

       O direito de Associação dos Alunos é regulamentado pela Lei nº 23 de Junho de 2006. 

A Associação de Estudantes é um órgão importante na vida da escola, competindo-lhe de 

acordo com os seus estatutos desenvolver ações que: 

• promovam a representação de estudantes nos diferentes domínios da vida escolar, 

defendendo os seus interesses; 

• promovam a formação cívica, física, cultural e científica da comunidade estudantil; 

• defendam e promovam os valores fundamentais do ser humano; 

• incrementem a cooperação na discussão dos problemas educativos da escola e do país. 

Tendo em conta a alínea d) do artigo 26º e o ponto 2 do artigo 30º dos estatutos da 

Associação de Estudantes desta escola, e visando a eleição de uma nova equipa, determino 

a abertura do processo eleitoral, regendo-se pelas normas a seguir determinadas: 

1. A Assembleia Eleitoral é constituída pela totalidade dos alunos da escola; 

2. Os candidatos à Associação de Estudantes devem organizar-se em listas que serão 

submetidas a sufrágio (o modelo de lista eleitoral estará disponível na reprografia da 

escola e no site do Agrupamento de Escolas de Seia http://www.aeseia.pt ); 

3. As listas a apresentar a sufrágio deverão ser entregues na Direção até às 16 horas do dia 

28 de outubro de 2013; 

4. As listas serão homologadas e afixadas no dia 28 de outubro; 

5. A campanha eleitoral decorrerá entre os dias 29 e 30 de outubro; 

6. O ato eleitoral decorrerá no dia 31 de outubro, entre as 10 e as 17 horas; 

7.  A mesa eleitoral será constituída por três elementos nomeados pela Direção; 

8. O escrutínio será efetuado com a presença de um elemento de cada lista apresentada a 

sufrágio e um representante da Direção; 

9. As eleições para os órgãos gerentes da Associação de Estudantes decorrerão 

simultaneamente para os três órgãos, numa única volta, ficando considerado eleito o 

órgão que obtiver mais votos validamente expressos; 

10. Os resultados serão publicados no dia 31 de outubro e a tomada de posse será no dia 6 

de novembro; 

                                                                                                  Seia, 14 de outubro de 2013 
      P’lO Presidente da Mesa Assembleia Geral                                                 A Diretora 

           _____________________________                           ___________________________ 
                      (Gonçalo Gouveia Coelho)                                                            (Mª Emília Gomes Nascimento) 
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