
            
 

 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 

Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258  
Escola Básica e Secundária de Manteigas 

Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 

 

Calendário do Processo Eleitoral para o Conselho Geral (2021/2025)   
 

Data  Procedimento 

 
29 abril 

Afixação e divulgação do regulamento e do calendário eleitoral nas escolas do 
Agrupamento e página do Agrupamento  
Afixação dos calendários eleitorais nas escolas do Agrupamento e página do 
Agrupamento.  

29 abril 
Solicitação à Assembleia de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento a 
indicação dos seus representantes para o Conselho Geral. 
Solicitação à Câmara Municipal de Manteigas a indicação do seu representante. 

12 maio Designação da mesa eleitoral, pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico. 
 

De 29 de 
abril a 14 
de maio 

Prazo para a apresentação de listas: Pessoal Docente e Pessoal não Docente 
As listas deverão ser apresentadas nos serviços administrativos, no 
horário de funcionamento destes, em envelope fechado, até às 17.00 
horas do dia 14 de maio.  

14 maio Fim do prazo para reclamações relativas aos Cadernos Eleitorais.  
(Serviços Administrativos do Agrupamento) 

17 maio Afixação dos Cadernos Eleitorais definitivos. 

17 maio Verificação e denominação das listas apresentadas a escrutínio.  

18 maio Divulgação das listas apresentadas a escrutínio, nos locais habituais. 

25 maio 

   Realização do escrutínio - Horário: das 09.30 às17 horas  
 - Ato eleitoral do Pessoal Docente 
 - Ato eleitoral do Pessoal não Docente  
 - Ato eleitoral dos alunos 
 - Elaboração das atas com os resultados 

26 maio Publicitação dos resultados, nos locais habituais (escolas do Agrupamento e 
página do Agrupamento).  

27 maio Envio do processo eleitoral para homologação dos resultados, ao Diretor Geral 
da Administração Escolar.  

 
8 junho 

Reunião do Conselho Geral 
 - Tomada de posse dos conselheiros – os eleitos e os designados. 
 - Cooptar membros da Comunidade Local 

22 junho Tomada de posse dos membros da Comunidade Local. 
Eleição do(a) Presidente do Conselho Geral  

Agrupamento de escolas de Manteigas, 29 de maio de 2021  
A Presidente do Conselho Geral 
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