
 

 

 CALENDARIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS PAIS E 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO GERAL  

Data  Acontecimento Observações Local 

21 de dezembro de 
2021 

Aprovação dos 
normativos para a 
eleição 

Os normativos são 
aprovados em reunião 
de Conselho Geral 

Local da reunião (EB2,3 
Abelheira) 

10 de janeiro de 2022 
Divulgação dos 
normativos aprovados 

Os normativos serão 
afixados no local de 
estilo das Escolas do 
Agrupamento da 
Abelheira e na página 
Web do respetivo 
Agrupamento  

Afixação nos locais de estilo 
das escolas do Agrupamento 
e em 
https://escolasabelheira.com 
 

13 de janeiro de 2022 

Divulgação da 
Convocatória para a 
Assembleia Geral de 
Pais 

O Presidente do 
Conselho Geral envia a 
todos os Enc. de 
Educação e às 
Associações de Pais a 
convocatória 

O documento será 
afixado/divulgado nos locais 
de estilo, enviado pelos 
alunos para os seus Enc. de 
Educação, e enviado pelo 
correio ou email para as 
Associações de Pais 

21 de janeiro de 2022 

Data limite para 
entrega de listas (em 
modelo próprio anexo 
ao regulamento 
eleitoral) 

As  listas poderão ser 
entregues até às 16.00 
horas, nos serviços 
administrativos ou 
enviadas por correio 
com data de até o dia 
do prazo limite. 

Serviços administrativos da 
EB2,3 Abelheira 

24 de janeiro de 2022 Verificação das listas 

A comissão eleitoral 
verifica a legalidade 
das listas 
apresentadas 

EB 2,3 Abelheira 

27 de janeiro de 2022 

Data limite para 
correção de 
irregularidades (se 
detetadas) 

O Presidente da 
Comissão Eleitoral 
Contacta os elementos 
da lista e solicita que 
sejam efetuadas as 
correções necessárias. 

 



 

Data  Acontecimento Observações Local 

31 de janeiro de 2022 
Afixação das listas de 
candidatos 

O Presidente da 
Comissão Eleitoral 
divulga as listas com 
os candidatos 

Afixação nos locais de estilo 
das escolas do Agrupamento 
e em 
https://escolasabelheira.com 

07 de fevereiro de 
2022 

Assembleia Geral de 
Pais e EE (ato 
eleitoral) 

------------------------- 
Átrio da EB2,3 Abelheira, 
escolas do 1º ciclo e jardins-
de-infância 

14 de fevereiro de 
2022 

Divulgação de 
resultados do ato 
eleitoral 

------------------------- 

Afixação nos locais de estilo 
das escolas do Agrupamento 
e em : 
 
https://escolasabelheira.com 
 

 

16 de fevereiro de 
2022 

Prazo limite para 
apresentação de 
reclamações 

A deliberação sobre as 
reclamações será 
tomada em reunião de 
Conselho Geral 

Entregue nos Serviços 
Administrativos da EB2,3 
Abelheira 

 

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 21 de dezembro de 2021 

 

A Presidente do Conselho Geral:     

Mónica Elisabete Teixeira Morais Neves 
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