
                                               

 

 

Calendário Eleitoral para a composição do CG AEBF 2014/2018 

 

Data / local Horário Atividade Tarefa / ordem de trabalhos 
Semana de 13 a 17 de novembro / 
secretaria da ESBF 

Entrega de listas candidatas ao órgão (alunos). 

14 de novembro / Auditório ESBF 17.45 H Reunião geral de alunos com idade igual ou superior a 
dezasseis anos. 
(dinamização José Grachinha / José Carvalho) 

Desencadear o processo eleitoral para eleger os representantes para 
o CG AE1O 2014/2018. 
Esclarecimento de dúvidas dos alunos presentes sobre o processo 
eleitoral. 
Divulgação do calendário eleitoral do CG 2014/2018. 
Votação para a composição da mesa eleitoral dos alunos. 

21 de novembro Publicação dos cadernos eleitorais provisórios (alunos) 

21 de novembro / sala 132 ESBF 17.30 H Reunião de elementos do grupo de trabalho do CG 
para o processo eleitoral. 
(dinamização José Grachinha / José Carvalho) 

Análise das listas apresentadas. 
Aprovação das listas de candidatos. 
Convocação dos elementos das mesas eleitorais. 

22 de novembro Retificação e substituição de candidatos impedidos. 

23 de novembro / local a definir na  
ESBF 

09.00 H às 
17.00H 

Ato eleitoral. Votação de listas (alunos). 
 

23 de novembro / Auditório ESBF 18.30 H Reunião geral com pais e encarregados de educação 
do AEBF. 

Processo eleitoral para designar os representantes para o CG 
2014/2018. 

27 de novembro / sala 132 ESBF 17.30 H Reunião de elementos do grupo de trabalho do CG 
para o processo eleitoral. 
(dinamização José Grachinha / José Carvalho) 

Análise de recursos, incidentes e atas eleitorais. 
Aprovação e publicação dos resultados eleitorais. 
Divulgação dos membros eleitos (alunos) e designados (PEE) do CG 
2014/2018. 
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DESIGNAÇÃO/ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES
DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

AO CONSELHO GERAL AEBF 2014/2018

CONVOCATÓRIA

De acordo com o disposto no Decreto-lei n.2 75/2008 de 22 de abril,

com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.2 137/2012 de 2

de julho e no artigo n.2 11 do Regulamento Interno do AEBF,

convocam-se os Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento

de Escolas Braamcamp Freire, para participar na reunião relativa ao

processo eleitoral para os seus representantes ao Conselho Geral

AEBF 2014/2018.

A reunião realiza-se no dia 23 de novembro de 2017 às 18.30H no

Auditório da ESBF com a seguinte ordem de trabalhos:

- Designação/eleição dos representantes dos Pais e Encanegados para o CG AEBF
2014/2018.

Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire, Odivelas, 10 de novembro de 2017
O diretor do AEBF



                                                       
 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS ALUNOS 
AO CONSELHO GERAL AEBF 2014/2018 

 
CONVOCATÓRIA – REUNIÃO GERAL 

 

De acordo com o disposto no Decreto-lei n.º 75/2008 de 22 

de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 

137/2012 de 2 de julho e no artigo n.º 11 do Regulamento 

Interno do AEBF, convocam-se todos os alunos com idade 

igual ou superior a dezasseis anos do Agrupamento de 

Escolas Braamcamp Freire para participar na Reunião Geral 

relativa ao processo eleitoral para o Conselho Geral do AEBF 

2014/2018. 

A reunião realiza-se no dia 14 de novembro de 2017, às 

17.45H, no auditório da ESBF com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

 - Desencadear o processo eleitoral para eleger os representantes dos alunos ao 

 CG AE1O 2014/2018. 

 - Esclarecimento de dúvidas dos alunos presentes sobre o processo eleitoral. 

 - Divulgação do calendário eleitoral do Conselho Geral AEBF 2014/2018. 

 - Votação para a composição da mesa eleitoral dos alunos do agrupamento. 
 

Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire, Odivelas, 10 de novembro de 2017 
O Presidente do Conselho Geral AEBF 

 
(José Grachinha) 
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