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

 
LISTA __R___ 
 
 

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: André Filipe Mendes Marinho, 
aluno n.º __4___ do ___9A____. 
Vice-Presidente: Dinis Abreu Da Silva Fernandes, 
aluno n.º __8___ do __9C____. 
Secretário: Francisca Canário De Almeida Oliveira, 
aluno n.º _10___ do ___9C____. 
1º Vogal: Rodrigo Pinto Da Costa Fernandes, 
aluno n.º __26__ do __9C_____. 
2º Vogal: Hugo Cuevas Castro Berlanga, 
aluno n.º __22__ do ___9H____. 
5 Suplentes: André Gonçalves Faria, 
aluno n.º ___4__ do ____9C___. 
Margarida Teixeira Marques, 
aluno n.º _20___ do ____9C___. 
João Relvas, 
aluno n.º __14__ do ____9F___. 
José Guilherme Faria, 
aluno n.º __13__ do ____9E___. 
João Pedro Oliveira Fernandes, 
aluno n.º ___9__ do ___9D____. 
 

 
DIREÇÃO 

Presidente: José Nuno Morais Fonseca Rodrigues 
aluno n.º _17___ do ___9C____. 
Secretário: pedro Afonso Canário De Carvalho 
aluno n.º _24___ do ___9C____. 
Tesoureiro: André Brites Almeida 
aluno n.º _3____ do ____9C___. 
3 Suplentes: Alexandra Filipa Fonseca Faria 
aluno n.º __2___ do ____9C___. 
Gabriela Miguel Mendes Rodrigues 
aluno n.º _12___ do ____9C___. 
Matilde Fernandes Salvador 
aluno n.º _23___ do ____9C___. 
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CONSELHO FISCAL 
Presidente: Duarte Nuno Duarte Carvalho Dinis  
aluno n.º ___9__ do ___9C____. 
Secretário: Nuno Francisco De Sá Figueiredo 
aluno n.º __22__ do ___9H____. 
Relator: Rui Filipe Martins Santos 
aluno n.º _28___ do ____9C___. 
3 Suplentes: João Luís Rodrigues Jordão Cabrita 
aluno n.º __15__ do ___9C____. 
Rodrigo Silva Bruno 
aluno n.º _27___ do ___9C____. 
Gonçalo Francisco Rainha De Oliveira 
aluno n.º _7___ do ___9E____. 
 
 
 

PROJETOS DO PROGRAMA ELEITORAL  
 
 
Representar todos os alunos da escola EB 2,3 Professor João de Meira em todas as 
circunstâncias. 
 
Iniciar uma reabilitação da escola (acelerar o processo de recuperação), se possível com 
a melhoria do estado em que nos encontramos hoje, com retoma de atividades na escola 
como o corta mato aberto a todos e o interturmas competitivo, aberto a todos. 
 
Apelo e participação no projeto eco-escolas. 
 
Retoma das atividades no dia do agrupamento e jornadas culturais, se a situação de 
pandemia assim o permitir. 
Apelar para a manutenção de aspetos como salas únicas por turma para os próximos anos. 
 
Permanecer ativo em todos os eventos dentro ou fora da escola como representantes dos 
alunos. 
 


