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ATA DA REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ALUNOS

------------ Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, reuniu a
Assembleia Geral de Alunos, sob a forma de Assembleia de Delegados de Turma, pelas
18h30m, através da plataforma Google Meet (videoconferência) em sessão ordinária,
sob a presidência da Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Luna Libório, com a
seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------I.

Votação do Projeto de Estatutos da Associação de Estudantes; -------------

II.

Votação do Regimento Interno para o ano letivo 2020/2021 da
Associação de Estudantes; ------------------------------------------------------------

III.

Apresentação do Plano de Ação 2020/2021 da Associação de Estudantes;

IV.

Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------

------------ Dando início à reunião, a professora Carla Aires, sub-diretora do Agrupamento
de Escolas do Cadaval (AEC), cumprimentou todos os presentes. Seguiu-se a intervenção
do professor Jorge Simão, adjunto do diretor do AEC, que cumprimentou os presentes,
informou do caráter extraordinário da reunião, e procedeu à verificação de presenças.
Tomou, então, a palavra a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Luna Libório, que
cumprimentou os presentes, e iniciou os trabalhos da Assembleia, coadjuvada pela 2ª
Secretária da Mesa da Assembleia Geral, Matilde Teixeira. ------------------------------------------------- No ponto um da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, deu a palavra ao Presidente da Associação de Estudantes, Guilherme Alves, que
interveio, salientando a importância do Projeto de Estatutos da Associação de
Estudantes. Destacou ainda os princípios e objetivos fundamentais que a AE pretende
alcançar, nos quais se insere o Projeto de Estatutos. Informou ainda de todo o processo
que decorreu da revisão dos Estatutos, salientando o período de apreciação pelos
alunos, no qual era possível a apresentação de propostas de alteração aos pontos da sua
revisão, existindo para o efeito um formulário acessível a todos. Referiu que não foi
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recebida qualquer proposta de alteração. Concluída a sua intervenção, a Presidente da
Mesa da Assembleia Geral procedeu à votação para a aprovação do Projeto de Estatutos
da Associação de Estudantes, onde o método de votação adotado foi a manifestação
dos membros através da utilização da funcionalidade “braço no ar”, e não tendo havido
oposição foi aprovado por unanimidade dos 52 membros presentes de um total de 72
membros efetivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Associação de
Estudantes fez uma breve introdução, relativamente ao Regimento Interno 20/21 da
Associação. Informou ainda de todo o processo que decorreu da aprovação do
Regimento, salientando o período de apreciação pelos alunos, no qual era possível a
apresentação de propostas de alteração aos pontos da sua revisão, existindo para o
efeito um formulário acessível a todos. Referiu que não foi recebida qualquer proposta
de alteração. Concluída a sua intervenção, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral
procedeu à votação para a aprovação do Regimento Interno para o ano letivo 2020/2021
da Associação de Estudantes, onde o método de votação adotado foi a manifestação
dos membros através da utilização da funcionalidade “braço no ar”, e não tendo havido
oposição foi aprovado por unanimidade dos 52 membros presentes de um total de 72
membros efetivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto três da ordem de trabalhos, o Presidente da Associação de
Estudantes, apresentou o Plano de Ação, a ser levado a cabo pela Associação durante o
ano letivo 2020/2021. O Presidente da AE, esclareceu e partilhou os pontos constituintes
desse mesmo plano. --------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto quatro da ordem de trabalhos, foi dada a palavra aos alunos que
dela quisessem tomar, de forma a que estes pudessem colocar questões, fazer pedidos
de esclarecimento, entre outros, relativamente aos documentos apresentados na
reunião, à Associação de Estudantes, e outro qualquer assunto pertinente. Nenhuma
questão foi levantada pelos alunos presentes. ------------------------------------------------------
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------------ E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião da qual se lavrou
a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos subscritores abaixo
indicados, a fim de produzir efeitos imediatos. ------------------------------------------------------

A 2ª Secretária da Mesa da Assembleia Geral
___________________________________
(Matilde Teixeira)

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
________________________________________
(Luna Libório)
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