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PROCESSO ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

Informa-se a comunidade escolar que o procedimento relativo à eleição dos órgãos sociais da 
Associação de Estudantes decorrerá de acordo com a calendarização abaixo indicada. 

O processo eleitoral tem três fases:  

a) Apresentação de candidaturas:  
De 14/10/2022 a 20/10/2022 (17 horas) – entrega em envelope fechado na Secretaria.  
Na Candidatura devem constar os seguintes documentos:  
- Lista de candidatos;  
- Declaração Responsabilidade Candidatura (uma por cada membro);  
- Programa Atividades da AEEPTPP 22-23; 
- Programa da Campanha Eleitoral.  
 
b) Campanha Eleitoral:  
As atividades de campanha decorrerão nos dias 2, 3 e 4 de novembro de 2022, sempre em horário 
não letivo (intervalos) e não interferindo com as atividades letivas sob pena de serem suspensas.  

 No dia 2 decorrerá um debate público entre um representante de cada lista, conforme 
o número 4 do Artº. 36 do Regulamento Interno da AEEPTPP. 

 Os dias 7 e 8 de novembro serão dias de reflexão. Nenhuma atividade ou manifestação de 
campanha (incluídas redes sociais) poderá decorrer a partir das 00h00 de segunda-feira, dia 7. 

Na campanha eleitoral deverão ser valorizadas atividades criativas, originais, de carácter lúdico 
educativo, privilegiando-se a apresentação e debate de ideias.  

Não serão autorizados patrocínios na campanha por empresas privadas. 

c) Eleições: 

A votação terá lugar no dia 9 de novembro de 2022 – Tenda. O período de votação decorrerá 
entre as 12h30 e as 13h30. 

Cada lista admitida à eleição deve organizar-se de forma a estar representada na Mesa Eleitoral 
durante todo o período de votação, e entregar os nomes à Comissão Eleitoral. 

Concluída a votação, os representantes das listas devem observar a contagem que será realizada 
pelos membros da Comissão Eleitoral, com a elaboração de uma ata para registo dos resultados, 
que deverá ser assinada pelos representantes e membros da CE e, posteriormente, entregue à 
direção da Escola. 

Publicitação de resultados/ Material de apoio 

 Verificada a regularidade do processo, os resultados serão divulgados pela Direção, junto da 
Comunidade Escolar, na página da escola www.eptpp.com e no Placard junto à porta de entrada da 
Escola.    

A Comissão Eleitoral deve, atempadamente, pedir nos Serviços Administrativos as listas nominais 
de alunos/turmas, urna e Boletins a utilizar na votação 


