
 

 
Regulamento do Procedimento Eleitoral  

 
REGULAMENTO DO PROCEDIMENTO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NO 
CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TRAFARIA 

 

Eleição dos representantes dos encarregados de educação no Conselho Geral 
 

Objeto 

O presente regulamento estabelece as condições e normas para a eleição do 
dos representantes dos encarregados de educação no Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas da Trafaria, nos termos do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 
22 de abril, e no Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas da Trafaria. 

 

Artigo 1º 

Procedimento Eleitoral 

1. Os representantes dos encarregados de educação no conselho geral são 
eleitos através de votação secreta que decorrerá na assembleia-geral de pais e 
encarregados de educação, convocada para o efeito. 

2. São elegíveis todos os encarregados de educação que exercem o cargo 
efetivo de representante dos encarregados de educação nas respetivas turmas 
do Agrupamento de Escolas da Trafaria. 

3. Todos os encarregados de educação que comparecerem na assembleia-geral 
de pais e encarregados de educação podem exercer o seu direito de voto no 
representante do ano(s) correspondente ao que o seu educando(s) se encontra 
matriculado. 

4. Serão eleitos quatro representantes efetivos e quatro representantes 
suplentes, dois de cada ciclo escolar (Pré-Escolar, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo). 

 

Artigo 2º 

Publicitação 

1. O procedimento eleitoral é aberto com, pelo menos, 48h de antecedência da 
data da assembleia-geral de pais e encarregados de educação, por aviso 
publicitado na página eletrônica do Agrupamento de Escolas da Trafaria. 
https://www.aetrafaria.pt/ 

 

2. Todos os encarregados de educação do Agrupamento de Escolas da Trafaria, 
receberão a convocatória da assembleia-geral, no email institucional referente 
ao seu educando. 

 

Artigo 3º 

Notificação dos Resultados 

https://www.aetrafaria.pt/


 

 

 

1. Após a eleição dos representantes de cada ciclo de ensino, O presidente do 
Conselho Geral apresenta os resultados, sendo que, o representante mais 
votado, de cada ciclo de ensino, fica como efetivo e o segundo mais votado como 
suplente. 

 

Artigo 4º 

Tomada de Posse 

1. Os representantes tomam posse perante o Conselho Geral, na reunião 
posterior à aprovação do relatório de contas de gerência do ano 2020. 

 
Artigo 5º 

Disposições Finais 

Tendo em conta as restrições inerentes à pandemia provocada pelo Covid-19, 
esta assembleia-geral de pais e encarregados de educação será realizada 
através da plataforma online Google Meet. 

         
                                      

Trafaria, 01 de abril de 2021 
 

O Presidente do Conselho Geral 
 

Bruno Correia 


