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Ata nº 1 – Protocolo do Ano Letivo 2021/2022 

Processo Eleitoral para a Associação de Estudantes 
 
 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas nove horas, reuniu a 
Associação de Estudantes da Escola Secundária de Fontes Pereira de Melo do ano letivo 
2020/2021, nas instalações da escola sede do agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, 
com o intuito de cumprir as suas responsabilidades e preparar o próximo ano letivo. Estiveram 
presentes os seguintes elementos: 
 
Professor Miguel Pais – Adjunto do Diretor do Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo 
Afonso Pimentel – Presidente da Associação de Estudantes no ano letivo 2019/2020 
Mariana Fernandes – Presidente da Associação de Estudantes no ano letivo 2020/2021 
Maria Freitas – Presidente da Assembleia Geral da Associação de Estudantes no ano letivo 
2020/2021 
 
Deliberou-se nesta reunião a seguinte proposta: 
 

1. Comissão Pré-Eleitoral 
1.1. A Comissão Pré-Eleitoral (adiante designada por C.E.) será designada no dia 29 de 

novembro de 2021, de acordo com o previsto no artigo 24º dos Estatutos da 
Associação de Estudantes. 

 
2. Forma de apresentação de uma lista 
2.1. Nos termos do artigo 26º dos Estatutos da Associação de Estudantes da Escola 

Secundária Fontes Pereira de Melo (adiante designados por Estatutos AE), cada lista 
deve apresentar uma folha com a sua composição completa e um conjunto de 
assinaturas de alunos proponentes, num mínimo de 10 por cento dos alunos da Escola; 

2.2. Consideramos ainda importante cada lista apresentar uma folha com as suas 
propostas. 

 
3. Entrega dos documentos 
3.1. Os documentos necessários para o processo eleitoral da Associação de Estudantes 

estarão disponíveis para download no site da escola, a partir do dia 30 de novembro, 
no separador: Alunos > Noticias Alunos > Listas Associação de Estudantes; 

3.2. O prazo para entregas de listas tem início no dia 2 de dezembro, a partir das 10h e 
termina no dia 3 de novembro às 17h, não podendo ser admitida nenhuma lista 
entregue findado este prazo; 
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3.3. Os documentos da composição de cada lista devem ser entregues junto da Comissão 
Eleitoral, nos termos do artigo 25º, nº1, al. b) dos Estatutos AE e uma cópia dos 
mesmos junto da Direção, identificando devidamente a lista a que pertencem; 

3.4. Os documentos onde constem assinaturas necessárias para a constituição de cada lista 
devem ser entregues exclusivamente junto da Comissão Eleitoral, bem como a folha 
com as propostas. 

 
4. Campanha 
4.1. A campanha será nos dias 13 e 14 de dezembro de 2021, com início às 8h20 e fim às 

16h30; 
4.2. Qualquer elemento que identifique qualquer lista (Sweatshirts, cartazes, bandeiras e a

 fins) só deve ser usado/afixado nos dias de campanha; 
4.3. Em primeira observação, não será autorizada a entrada de artistas; 

 
5. Debate 
5.1. O debate será no dia 14 de dezembro de 2021, com horário a definir pela C.E; 
5.2. O debate terá como moldes a transmissão em direto em cada uma das páginas das listas 

concorrentes, mas deverão estar presentes no polivalente, no horário mencionado no 
ponto anterior, representantes de cada lista juntamente com um moderador eleito pela 
C.E ou mesmo pertencente à C.E, não impedindo a presença de alguns alunos no espaço 
designado. 

 
6. Dia de reflexão 
6.1. O dia de reflexão terá lugar no dia 15 de novembro; 
6.2. É proibido o uso de qualquer elemento identificativo de qualquer lista durante o dia de 

reflexão, sendo apenas exceção os cartazes afixados devido à sua dificuldade em serem 
retirados; 

6.3. É proibido qualquer tipo de campanha no dia de reflexão. 

 
7. Dia de eleição 
7.1. A eleição terá lugar no dia 16 de novembro de 2021; 
7.2. A C.E. assegurará todo o processo eleitoral, nos termos do artigo 25º. dos Estatutos da 

AE; 

 
8. Tomada de posse 
8.1. A tomada de posse terá lugar no dia 17 de dezembro de 2021. 
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Por se tratar apenas de uma proposta, as informações acima mencionadas não devem ser vistas 
como definitivas, mas sim como uma ajuda na realização e agilização de todo o processo eleitoral 
referente à Associação de Estudantes do ano letivo 2021/2022. 
 
E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata. 


