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Conselhos Pedagógico e Consultivo
 
 

De acordo com a informação 
Consultivo, a comunidade escolar dispõe de 
auscultação de candidatos, bem como para realizar a respetiva campanha eleitoral.

Os candidatos ou listas que 
publicar o respetivo manifesto eleitoral na página da Escola
efeito e a imprimir o mesmo para afixação na Escola
Pedagógico.  

 

No dia das eleições importa respeitar os seguintes procedimentos para que as Assembleias 
Gerais de Formandos e Encarregados de Educação decorram dentro da normalidade:
- Formandos: 

 A eleição dos representantes dos formandos será feita através de sufrágio secreto, em 
Assembleia Geral de Formandos, a realizar no dia 

Face ao exposto, todos os formandos deverão dirigir
propósito de eleger os seus representantes nos referidos conselhos

Tratando-se de uma atividade
não compareçam na Assembleia Geral.
- Encarregados de Educação: 

 A eleição dos representantes dos encarregados de educação será feita através de sufrágio 
secreto, em Assembleia Geral de Encarre
novembro, pelas 16:00. 

Face ao exposto, todos os 
encarregados de educação deverão 
eleger os seus representantes nos referidos conselhos.

Tratando-se de uma atividade Escolar os formandos
encarregados de educação estão dispensados das au
compareçam na Assembleia Geral.

 

Os formandos devem, no direito que lhes assiste, informar o respetivo encarregado de 
educação da realização da reunião e solicitar a sua presença.
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A opção correta, no momento certo!
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Conselhos Pedagógico e Consultivo 

a informação afixada sobre a eleição para os conselhos Pedagógico e 
, a comunidade escolar dispõe de duas semanas para se mobilizar e proceder à 

auscultação de candidatos, bem como para realizar a respetiva campanha eleitoral.
Os candidatos ou listas que pretendam apresentar a sua candidatura têm a possibilidade de 

manifesto eleitoral na página da Escola, no grupo do Facebook criado para o 
e a imprimir o mesmo para afixação na Escola mediante autorização do Diretor Técnico

importa respeitar os seguintes procedimentos para que as Assembleias 
Gerais de Formandos e Encarregados de Educação decorram dentro da normalidade:

A eleição dos representantes dos formandos será feita através de sufrágio secreto, em 
leia Geral de Formandos, a realizar no dia 10 de dezembro, pelas 1

Face ao exposto, todos os formandos deverão dirigir-se para o auditório municipal com o 
propósito de eleger os seus representantes nos referidos conselhos. 

se de uma atividade Escolar os formandos estão sujeitos à marcação de faltas caso 
não compareçam na Assembleia Geral. 

 

A eleição dos representantes dos encarregados de educação será feita através de sufrágio 
secreto, em Assembleia Geral de Encarregados de Educação, a realizar igualmente

Face ao exposto, todos os formandos que são igualmente os seus próprios 

deverão permanecer no auditório municipal com o propósito de 
eleger os seus representantes nos referidos conselhos. 

se de uma atividade Escolar os formandos que são igualmente os seus próprios 
dispensados das aulas mas sujeitos à marcação de faltas caso não 
. 

Os formandos devem, no direito que lhes assiste, informar o respetivo encarregado de 
educação da realização da reunião e solicitar a sua presença. 

dezembro de 2015    
O director pedagógico

_____________________________
(Tiago João da Costa Santos)
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para os conselhos Pedagógico e 
para se mobilizar e proceder à 

auscultação de candidatos, bem como para realizar a respetiva campanha eleitoral. 
candidatura têm a possibilidade de 

, no grupo do Facebook criado para o 
mediante autorização do Diretor Técnico-

importa respeitar os seguintes procedimentos para que as Assembleias 
Gerais de Formandos e Encarregados de Educação decorram dentro da normalidade: 

A eleição dos representantes dos formandos será feita através de sufrágio secreto, em 
pelas 14:50. 

se para o auditório municipal com o 

Escolar os formandos estão sujeitos à marcação de faltas caso 

A eleição dos representantes dos encarregados de educação será feita através de sufrágio 
igualmente no dia 10 de 

formandos que são igualmente os seus próprios 

o auditório municipal com o propósito de 

que são igualmente os seus próprios 
sujeitos à marcação de faltas caso não 

Os formandos devem, no direito que lhes assiste, informar o respetivo encarregado de 

O director pedagógico 
_____________________________ 
(Tiago João da Costa Santos) 
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