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PROCESSO DE CANDIDATURA  
aos Órgãos da Associação de Estudantes da Escola EB 2/3 João de Meira 

 
LISTA __P___ 
 
 

Os abaixo assinados vêm apresentar à Comissão Eleitoral da Associação de 
Estudantes e à Exma. Sra. Diretora da Escola a seguinte candidatura para os Órgãos da 
Associação de Estudantes da Escola EB 2/3 João de Meira. 
 

Seguem os termos de candidatura, referentes a cada elemento da lista, contendo o 
seu nome completo, número de Cartão de Cidadão ou documento equivalente, número de 
aluno, ano e turma, indicação do cargo e do órgão a que é candidato. 
 

ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente: Maria Correia Varela Silva _____________________________________,  
aluno n.º __22__ do __9G_____. 
Vice-Presidente: Benedita Vilhena Roque Coelho Lima_________________________, 
aluno n.º __4___ do ___9E____. 
Secretário: Joana Abreu Coelho____________________________________________, 
aluno n.º _10___ do ___9E____. 
1º Vogal: Hugo Carneiro Dinis _____________________________________________, 
aluno n.º __8___ do ___9E____. 
2º Vogal: Francisca Teixeira Ferreira________________________________________, 
aluno n.º __8___ do ___9A____. 
5 Suplentes: Rodrigo Silva Duarte_________________________________________, 
aluno n.º __20__ do __9A_____. 
Gonçalo Alexandre Cadete Almeida_________________________________________, 
aluno n.º __12__ do __9G_____. 
Hugo Alexandre Ferreira Pinto_____________________________________________, 
aluno n.º __15__ do ___9G____. 
Afonso da Costa Alves Janeiro______________________________________________, 
aluno n.º __1___ do __9C_____. 
Afonso Luís Moura Lopes _________________________________________________, 
aluno n.º __2___ do ____9F___. 
 

 
DIREÇÃO 

Presidente: Manuel Fernandes Caetano____________________________________, 
aluno n.º _18___ do __9E_____. 
Secretário: José João Santoalha Apolinário_________________________________, 
aluno n.º __18__ do __9G_____. 
Tesoureiro: Pedro Afonso Macedo Fernandes_______________________________, 
aluno n.º _15___ do ___9A____. 
3 Suplentes: Leonor do Carmo Cruz Ferreira________________________________, 
aluno n.º _11___ do ___9D____. 
Eduarda Basílio Negrais de Matos___________________________________________, 
aluno n.º__ 5__ do____ 9ºD ___. 
Leonor Fernandes Machado________________________________________________, 
aluno n.º _19___ do ___9G____. 
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CONSELHO FISCAL 
Presidente: Eduarda da Silva Ferreira______________________________________, 
aluno n.º __8___ do ___9G____. 
Secretário: Gonçalo Mendes Gomes________________________________________, 
aluno n.º _13___ do ___9G____. 
Relator: Laura Sofia Araújo Alves_________________________________________, 
aluno n.º _18___ do ___9F____. 
3 Suplentes: Ricardo Filipe Ferreira Lima___________________________________, 
aluno n.º _25___ do ____9G___. 
João Tiago Machado Novais_______________________________________________, 
aluno n.º __17__ do ___9G____. 
António Rodrigo Oliveira Alves Monteiro Sampaio_____________________________, 
aluno n.º __2___ do ___9G____. 
 
 
 

PROJETOS DO PROGRAMA ELEITORAL  
1- resumos disponibilizados por alunos ( site , blog ou rede social ) 
2- ir às salas para recolher sugestões para o melhoramento da escola 
3- concursos , com todas as medidas ( fotografia , tik tok...) 
4- tentar voltar a utilizar a máquina dos alunos com os devidos cuidados 
5- defesa dos direitos dos alunos 
6- disponibilização de produtos higiênicos nas casas de banhos das raparigas ( pensos 
higiênicos , tampões...) 
7- espelho na casa de banho dos rapazes 
8- miss e mister João de Meira ( com marcação prévia de lugares para realizar o 
distanciamento) 
9- tentar organizar o baile de finalistas com todos os cuidados 
10- comemoração dos dias festivos ( dia dos namorados , dia do agrupamento...) 
11- em junho , caso tudo esteja mais calmo em relação ao covid , realização de uma viagem 
de finalistas ( fora ou dentro do país) 
12- atendimento aos alunos pela a AE 
13- torneios de fifa 
 

 


