Escola Secundária com 3.º ciclo

ATA – PROCESSO ELEITORAL PARA A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES – ANO LETIVO 2022/23

--------- Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e trinta
minutos, no seguimento da Convocatória Eleitoral de 19 de outubro e da receção das listas
concorrentes para a eleição da Associação de Estudantes para o ano letivo 2022/23, no intuito de
estabelecer a operacionalização dos preparativos para o ato eleitoral de 18 de novembro, reuniram os
representantes das listas S e Z com o Diretor da Escola, Dr. Jorge Silva, de onde se determinou o
seguinte, de modo a garantir uma campanha e um ato eleitoral regulares e dignos: -----------------------a) haverá lugar à montagem de stands de campanha, da responsabilidade das listas
concorrentes, que serão dispostas no espaço escolar a poente do Bloco D. A montagem
decorrerá no dia 11 de novembro (sexta-feira); ------------------------------------------------------------b) o espaço a ocupar por cada lista concorrente foi sorteado e apurou-se que: -----------------------i. a lista S ocupará o espaço mais a norte; --------------------------------------------------------------ii. a lista Z ocupará o espaço mais a sul; -----------------------------------------------------------------iii. entre os espaços destinados a cada lista será montado um palco a alocar a cada uma das
listas alternadamente nos tempos de intervalo. Nos dias 14 e 16 iniciará a lista S e nos
dias 15 e 17 iniciará a lista Z. ----------------------------------------------------------------------------c) poderá haver, para efeitos de campanha eleitoral, intervenção de figuras públicas exteriores à
Escola e as ações de campanha que envolvam emissão de som e projeção de imagem não
podem colidir com o desenrolar das aulas, sob pena de serem suspensas pela Direção. As listas
são responsáveis por arrumar/limpar o que desarrumarem/sujarem; -------------------------------d) não são permitidas ações de campanha fora dos dias fixados para o efeito; -----------------------e) as listas concorrentes podem utilizar a corrente elétrica da Escola, salvaguardando o limite da
potência contratada. Caso se verifiquem cortes de energia elétrica, gerais ou parciais, cessará
o fornecimento de energia aos stands de campanha. -------------------------------------------------------------- Por deliberação da Direção, com o apoio dos representantes das listas concorrentes e no
âmbito da assiduidade e pontualidade dos alunos, clarificou-se que: -------------------------------------------i. nos dias de campanha, de 14 a 17 de novembro, os alunos envolvidos nas listas concorrentes
têm 5 minutos de tolerância nos horários de entrada e de saída dos alunos; -------------------------ii. no dia da eleição (18 de novembro, das 9:00h às 17:00h), só serão justificadas faltas aos
membros eleitos da Mesa de Assembleia Eleitoral, assim como a dois elementos de cada lista
designados para estarem presentes na mesa de voto: Rui Pedro Reis Viana e Mafalda Costa Alves
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Almeida Ribeiro pela lista S e Rodrigo Manuel Bernardo Oliveira Lopes e Ana Carolina Solinho
Azevedo pela lista Z; -------------------------------------------------------------------------------------------------iii. a mesa de voto não encerra à hora de almoço. ------------------------------------------------------------------------ E, nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata, que será assinada pelo Diretor da Escola e pelos representantes das listas S e Z. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diretor,

Representante da lista S,

Representante da lista Z,

_______________________

_______________________

_______________________

(Dr. Jorge Silva)

(Rui Pedro Viana)

(Martim Marques)
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