ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

Escola Secundária com 3.º ciclo

Eleição dos órgãos da Associação de Estudantes da E.S.H.M.

Programa Eleitoral – Lista S
Atividades / Iniciativas propostas:
Ações de melhoramento do ambiente escolar:
•
•
•
•
•

Contribuir com propostas para o orçamento participativo;
Realização de reuniões abertas a todos os Medinas onde possam ser discutidos problemas
existentes na comunidade escolar;
Realização de reuniões com as restantes entidades relativas à ESHM com o intuito de
promover um melhor ambiente educativo;
Realização de workshops com a colaboração de profissionais, com o objetivo de ajudar a
orientar o futuro dos nossos estudantes;
Realização de palestras pertinentes que visem abordar temas de cariz social, que ajudem a
promover a luta contra as descriminações sociais (ex.: racismo, orientação sexual,
xenofobia...).

Ações de entretenimento e Lazer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposta de ativar novamente a radio escolar;
Elaboração de uma “Medina Playlist”, onde os Medinas possam dar sugestões de musicas
(caso a proposta anterior seja aprovada);
Desenvolver diversos programas que valorizem as artes, como noites/tardes de cinema, e
exposições de trabalhos dos alunos do curso científico-humanístico de artes visuais.;
Transmissão de eventos no polivalente com o intuito de gerar momentos de convivência
entre os alunos;
Realização de festas temáticas ao longo do ano letivo (ex.: Natal, Carnaval...);
Realização de um Yearbook para o 12º;
Organização do “Dia do Aluno” promovendo, nesse dia, atividades de caráter desportivo e
cultural;
Organização de torneios entre escolas;
Criação de uma caixa amorosa no dia de S. Valentim;
Organização do baile de finalistas.
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Ações de vertente social:
•
•

•
•
•
•

•

Disponibilização de produtos de higiene feminina nas casas de banho e no balneário;
Criação de caixas solidárias onde os Medinas, professores e funcionários poderão depositar
roupa que já não usam e outros produtos, para que estes sejam entregues a instituições de
caridade (ex.: Loja Social de Esposende);
Abertura de um espaço onde os alunos se sintam confortáveis para falar sobre os seus
problemas (ex.: bullying, ansiedade, depressão) com um profissional;
Realização de debates sobre temas propostos pelos alunos;
Promoção de atividades em conjunto com os alunos de Educação Especial com o intuito de
promover a sua inclusão na comunidade escolar;
Criar dias da Cultura aonde os alunos de nacionalidades estrangeiras possam falar sobre as
suas origens e costumes aos restantes alunos, promovendo assim o seu acolhimento na
comunidade escola;
Realização de atividades externas, nas quais tentaremos realizar passeios a lugares culturais,
museus, centros históricos e pontos turísticos para que os alunos estrangeiros conheçam os
hábitos e costumes nacionais.

Ações de vertente ambiental
•

Organização de atividades ambientais (ex.: recolha de lixo).

A Representante da Lista,
__________________________________________
(Edite Cruzeiro Rolo)
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