
 

 

 

 

 
 

VOTAÇÃO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018 

(alunos do 3º. Ciclo) 
 

PROPOSTAS A VOTAÇÃO: 
 

 RÁDIO NA ESCOLA (GREM) – proposta para divulgação de 

música e avisos importantes  

 

 SKATES NA ESCOLA – proposta para aquisição de skates 

que possam ser usados nas aulas de Ed. Física 

 

 TEATRO NA ESCOLA – proposta para contratação de uma 

pessoa que dinamize atividades de teatro e afins com os 

alunos, durante um período letivo 

 

 
  



 

 

 

 

 

EXTRATOS DO REGULAMENTO 
Artigo 8.º 

Divulgação e Sessões de Esclarecimento 
 

1. As sessões de divulgação e de esclarecimento, decorrem de 12 a 21 de março de 2018 no edifício da 

escola sede.  
 

2. Cada proponente deve definir a forma de apresentação / divulgação da sua proposta, não podendo 

haver perturbação do normal funcionamento da escola. 
  

3. São expressamente proibidos atos de intimidação ou silenciamento que perturbem os princípios da 

liberdade de expressão e igualdade de oportunidades.  

 

Artigo 9.º 

Votação dos Projetos 
 

1. A votação dos projetos finalistas é feita no dia 22 de março de 2018.  
 

2. Para assegurar o regular funcionamento das mesas de voto, a presidente do Conselho Geral designará 

uma comissão eleitoral na escola sede, constituída por um professor e cinco alunos.  
 

4. Compete à comissão eleitoral:  
 

a) Realizar a abertura da mesa de voto;  
 

b) Garantir a possibilidade de todos os estudantes do 3.º ciclo do ensino básico votarem, em liberdade, na 

proposta da sua preferência;  
 

c) Realizar a contagem dos votos, no dia em que decorre o ato eleitoral;  
 

d) Proceder à apresentação pública dos resultados, no máximo, cinco dias úteis após a votação.  
 

5. Caso só se encontre uma proposta a votação, a mesma só é considerada aprovada se obtiver 50% mais 

um dos votos.  
 

6. Caso haja mais do que uma proposta a votação, é aprovada a proposta que obtiver o maior número de 

votos validamente expressos. 
 

7. Caso as propostas mais votadas tenham recebido exatamente o mesmo número de votos, realizar-se-á 

uma segunda volta entre estas, no dia 23 de março de 2018. 

a. Para a segunda volta não haverá nova campanha eleitoral; 
 

b. Os procedimentos e comissão eleitorais serão os mesmos da primeira volta; 
 

c. Será eleita a proposta mais votada na segunda volta. 


