
PROCESSO ELEITORAL PARA REPRESENTANTES DOS

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO GERAL

DO AGRUPAMENTO PINHEIRO E ROSA

Caros encarregados de educação:

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das
linhas orientadoras da atividade da escola. Tal órgão assegura, no seu seio, a
participação e a representação da Comunidade Educativa.

O Conselho Geral terá a seguinte composição:

7 Representantes do pessoal docente;

2 Representantes do pessoal não docente;

5 Representantes dos pais/encarregados de educação;

2 Representante dos alunos;

2 Representantes do município;

3 Representantes da comunidade local.

Os representantes de pais e encarregados de educação que constituem o
Conselho Geral, são eleitos por todos os pais e encarregados de educação dos
alunos que integram as nove escolas que constituem o Agrupamento de Escolas
Pinheiro e Rosa.

Nos termos dos artigos 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril,
na versão atual publicada em anexo ao Decreto-Lei n. º137/2012, 2 julho, e do anexo
XVI do Regulamento Interno do Agrupamento, encontra-se aberto, desde 27.09.2022,
o processo eleitoral dos representantes de Pais e Encarregados de Educação no
Conselho Geral.

As listas candidatas, de acordo com a legislação, são propostas pelas
Associações de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento. No sentido de
poder contar com todos os elementos quantos entendam que se devem candidatar, as
associações de pais vêm por este meio informar que todas as candidaturas devem ser
apresentadas até 7.10.2022, enviando as mesmas para o endereço de e-mail:
representanteseecg@gmail.com

As candidaturas têm que conter os seguintes dados:

Identificação do EE, residência, contacto telefónico, nome do educando, escola e ano
de escolaridade a que pertence.

Mais se ressalva que terão que ser eleitos 5 representantes (+ 5 suplentes),
sendo que o objetivo das associações de pais, ao analisar as candidaturas, será o de
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tentar sempre que haja a maior representatividade possível da área urbana e rural do
referido agrupamento, bem como dos vários ciclos de estudos.

Em caso de vários candidatos da mesma escola, havendo outro(s) candidato
de igual ciclo de estudos, de outra(s) escola(s), proceder-se-á a sorteio entre os vários
candidatos cujos educandos estejam integrados na mesma escola.

No dia 17.10. 2022, as associações de pais entregarão todas as listas de
candidatos que tenham surgido.

Toda a informação relativa a este processo eleitoral estará visivel na página
eletrónica do agrupamento, podendo ser lá observadas todas as listas entregues a
partir de 19.10.2022.

A eleição ocorrerá no dia 25.10.2022, sendo que para tal, será recebida
convocatória atempadamente, por parte da Sra Presidente do Conselho Geral.

A possibilidade de integrar o Conselho Geral, enquanto conselheiro e
representante de todos os pais, deve ser encarada como um dever, mais do que um
direito, no sentido de promover a reflexão nos vários temas a abordar e contribuir
positiva e assertivamente para o bom funcionamento do agrupamento.

Pretende candidatar-se, mas tem questões a esclarecer? Para além do e-mail
de referência para envio das candidaturas, poderá contactar a sua associação de pais
ou uma das três existentes, no caso de não existir associação de pais na sua escola,
através dos seguintes contactos:

- Associação de pais e encarregados de educação da escola básica nº5 de Vale
Carneiros: apeb1vc@hotmail.com

- Associação de pais e encarregados de educação da escola Neves Junior:

Apeenevesjunior2122@gmail.com

- Associação de pais da escola básica da Lejana: aplejana@gmail.com
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