
Assembleias de Ano 

AE Fernando Casimiro Pereira da Silva 

Envia a tua candidatura... Faz a diferença 

Há eleições na escola 



O que são as Assembleias de Escola? 

Quantas existem? 

As turmas dos 2.º e 3.º ciclos organizam-se 

em 4 Assembleias de Escola. 

Uma Assembleia para o 5.º ano; 

Uma Assembleia para o 6.º ano; 

Uma Assembleia para o 7.º ano; 

Uma Assembleia para os 8.º e 9.º  anos; 

 

Coordenadora de Ano – Prof.ª Teresa 

Maximiano 

As assembleias de ano irão realizar-se às sextas 

durante as aulas de O.C.. 

Coordenadora de Ano – Prof. Maria Albertina 

Mendes 
As assembleias de ano irão realizar-se às quintas 

durante as aulas de O.C.. 

Coordenadora de Ano – Prof.ª Susana Clemente 

As assembleias de ano irão realizar-se às quintas 

durante as aulas de O.C.. 

Coordenador de Ano – Prof. Nuno Leal 

As assembleias de ano irão realizar-se 

às terças durante as aulas de OC. 
5.º 

6.º 

7.º 

8º/9º 



Constitui a tua equipa... 

Organiza os trabalhos e prepara as sessões com o 

coprofessor ordenador de ano. 

Presidente 

Substitui o presidente na sua ausência e colabora 

com o mesmo quando presente. 

Vice-presidente 

Responsável pelos  registos, convocatórias e atas. 

Secretário 

Substitui o elemento da equipa em falta (subindo 

na linha hierárquica). 

Suplente 

P 

VP 

S 

S 

4 elementos 
Organiza em conjunto com os colegas do mesmo ano 

(excepto o 8.º ano que funciona em simultâneo com o 

9.º ano) uma equipa de 4 elementos. 

Um dos elementos é o presidente, outro fará de vice-

presidente, outro de secretário e o 4.º elemento será o 

suplente.  

PELO MENOS 

UM MEMBRO 

DO SEXO 

MASCULINO 

PELO MENOS 

UM MEMBRO 

DO SEXO 

FEMININO 

>1 >1 



Há eleições na escola 

As listas devem ser entregues ao DT da turma de um dos elementos da 

lista até dia 10 de outubro. 

Até dia 10 de outubro – entrega de listas 

Cada lista deverá fazer a campanha que entender. Contudo, as ações 

específicas ou o material a utilizar deverá ser dado a conhecer aos 

respetivos coordenadores de ano. 

De 14 a 18 de outubro – campanha eleitoral 

Cada candidatura é feita por lista de 4 elementos que terá necessariamente pelo menos um   

elemento de cada sexo. 

21 de outubro de 2019 – entre as 9:00 e as 13:00 



CAMPANHA ELEITORAL – ENTRE 14 E 18 DE 

OUTUBRO 

PELA OPINIÃO DOS OUTROS E PELAS SUAS IDEIAS. 

CADA LISTA CONCORRENTE É SÓ POR SI UMA LISTA VENCEDORA 

SE SOUBER RESPEITAR OU OUTROS CONCORRENTES 

RESPEITO 

NA DEFESA DE IDEIAS, NA FORMA COMO SE EXERCE O 

DIREITO A TER OPNIÃO DISTINTA, NA LÓGICA DE TRABALHO E 

NA DEFESA DA INDIVIDUALIDADE E DO PLURALISMO 

DIGNIDADE 

DE CADA ALUNO, DO SEU TALENTO, DA SUA 

PERSONALIDADE. 

DA ESCOLA E DO PROJETO DE ESCOLA. 

DA ORGANIZAÇÃO COLETIVA, EM ESPECIAL DOS ALUNOS. 

VALORIZAÇÃO 



Dia 21 de outubro  - Dia 

em que tu decides... 

21/10 
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No dia 21 de outubro iremos realizar o ato eleitoral, no corredor central 

da escola sede, entre as 9:00 e as 13:00. 

Nesse dia teremos 4 mesas de voto, uma para cada Assembleia… 

Para votar terás de te fazer acompanhar do cartão de estudante. 

Dia 21 de outubro entre as 9 e 

as 13 horas no corredor central 

da escola sede. 

Será eleita para cada 

assembleia, a lista com maior 

número de votos. 



Tipo de votos – Exercer a cidadania é um direito 

e um dever 

ABSTENÇÃO  

ALUNOS QUE NÃO 

VOTARAM 

Alunos que colocaram uma X em APENAS  uma das listas concorrentes.  

VOTO VÁLIDO 

Alunos que não selecionaram qualquer lista concorrente, ou seja, deixaram o voto em branco.  

VOTO EM BRANCO 

Alunos que não identificaram apenas uma lista ou utilizaram simbologia incorreta 

VOTO NULO 



Tra o teu cartão de estudante e dirige-te à tua mesa de voto. 

1.º BLOCO DO DIA – 8:2O – 9:45 

1.º INTERVALO – 9:45 – 10:15 

2.º BLOCO DO DIA– 10:15 – 11:35 

2.º INTERVALO – 11:35 – 11:55 

3.º BLOCO DO DIA – 11:55 – 13:20 

EXERCE O TEU DEVER EM QUALQUER DOS INTERVALOS – PERÍODO DE VOTAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES – 21/10 

Apenas poderás exercer o direito de voto num dos 

intervalos destinados ao efeito na manhã do dia 21 

de outubro. 

DIA DO ATO ELEITORAL 
 

21 DE OUTUBRO 

 

Vota na mesa de voto do teu ano de 

escolaridade, num dos intervalos que 

nesse dia serão mais alargados 



UNIVERSO ELEITORAL 

5.º ANO 

113 ALUNOS 

6.º ANO 

144 ALUNOS 

7.º ANO 

103 ALUNOS 

8.º E 9.º ANOS 

158 ALUNOS 

87 ALUNOS DO 8.º 

71 ALUNOS DO 9.º 

TOTAL: 518 ALUNOS 
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 Até 10 de outubro 

14 a 18 de outubro 

 21 de outubro 

Entrega de listas (4 elementos). Pede o formulário ao teu 
diretor de turma. 

Campanha eleitoral. 

Ato eleitoral.  

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/


Vídeo de divulgação 

.https://aefernandocasimiro.wordpress.com/ emno Portal do AEFCPS  te-Informa 

Passa pelo youtube e assite ao vídeo que os teus colegas do 7.º PCA prerparam 

.058dB3https://www.youtube.com/watch?v=HaXVWpara ti   

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HaXVW3dB058
https://www.youtube.com/watch?v=HaXVW3dB058
https://www.youtube.com/watch?v=HaXVW3dB058
https://www.youtube.com/watch?v=HaXVW3dB058

