CONSELHO GERAL
Eleições Alunos
Para dar cumprimento ao previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º
137/2012 de 2 de julho, proceder-se-á à eleição dos representantes dos alunos no
Conselho Geral, no dia 5 de novembro.
Listas dos Alunos

um elemento efetivo (do ensino secundário maior de 16 anos)
dois elementos suplentes (do ensino secundário maiores de 16 anos)
Indicação de dois representantes/delegados da lista
As listas dos Alunos devem ser subscritas por 20 alunos do ensino
secundário.

Prazos
As listas devem ser entregues de 21/10 a 25/10 nos Serviços Administrativos na
sede do Agrupamento, em impresso próprio, disponível na Reprografia ou nos
Serviços administrativos.
As listas serão afixadas no dia 29 de outubro, nos átrios das escolas do
Agrupamento e nos Serviços Administrativos da Escola sede.

Cadernos eleitorais
A partir do dia 18 de outubro, os cadernos eleitorais estão disponíveis para
consulta, nos Serviços Administrativos da Escola sede. Qualquer reclamação
deverá ser feita até 48 horas antes da data da eleição.

Mesa eleitoral – VOTO
Na Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, votarão todos os eleitores (alunos
com mais de dezasseis anos) no dia 05 de novembro, entre as 10 e as 14h30
(alunos do ensino secundário).
Aveiro, 14 de outubro de 2019
O Presidente do Conselho Geral
_________________________________
(José Marta)
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Apelo à cidadania
É nas eleições que se fundamenta a liberdade e a democracia.
Importa aproveitar a oportunidade de votar democraticamente e assim
contribuir com a nossa vontade individual para a democracia, tornando o
nosso o voto uma atitude cívica e moral.
Em nome do Conselho Geral, apelo a todos os alunos do ensino
secundário, para que não deixem passar esta oportunidade singular e
terça-feira, dia 05 de novembro, entre as 10 e as 14h30, exerçam o seu
direito de voto, participando nesta eleição para mais um representante dos
alunos no Conselho Geral do nosso Agrupamento.
Obrigado
Aveiro, 04 de novembro de 2019

O Presidente do C.G.

José Marta
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