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ELEIÇÕES PARA O CONSELHO GERAL
INFORMAÇÃO AOS ALUNOS
Informam-se todos os alunos do Ensino Secundário que estão abertas as candidaturas
para eleição dos seus representantes no Conselho Geral.
O Conselho Geral é o órgão de supervisão da Escola no qual têm assento:
• 8 professores;
• 2 funcionários;
• 4 representantes dos pais e encarregados de educação
• 3 alunos;
• 2 representantes do Município;
• e 2 representantes da comunidade local.
Entre outras atribuições, cabe ao Conselho Geral apreciar as propostas da direção da
escola, aprovar os relatórios de gestão, orçamentos, etc., e de uma maneira geral, tratar
de todos os temas que interessam aos alunos.
Por conseguinte, considera-se da maior importância o envolvimento dos alunos na
apreciação e análise de todos os assuntos que lhes dizem diretamente respeito, sendo
o Conselho Geral o lugar adequado para os representantes dos alunos fazerem chegar
os seus contributos, preocupações e anseios para melhorar a vida escolar.
Os alunos são representados da seguinte forma:
➢ Cursos científico-humanísticos – 2 representantes;
➢ Cursos profissionais – 1 representante.
Os representantes dos alunos dos cursos científico-humanísticos são eleitos entre os
seus colegas, devendo apresentar-se a eleição em lista ordenada com 2 candidatos
efetivos e 2 candidatos suplentes (os quais poderão substituir qualquer dos titulares
eleitos nas suas ausências e impedimentos).
Os representantes dos alunos dos cursos profissionais são eleitos entre os seus
colegas, devendo apresentar-se a eleição em lista ordenada com 1 candidato efetivo e
1 candidato suplente (o qual poderá substituir o titular eleito nas suas ausências e
impedimentos).
As listas devem ser apresentadas até às 16 horas do dia 29 de outubro, em formulário
próprio (disponibilizado na página da escola e na reprografia), à Chefe dos Serviços de
Administração Escolar.
As eleições estão marcadas para o próximo dia 08 de novembro, decorrendo estas em
período coincidente com as eleições para a Associação de Estudantes.
Estremoz, 18 de outubro de 2021
O Presidente do Conselho Geral

António José Borralho Ramalho

