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PREÂMBULO
As Assembleias de Ano são uma iniciativa do Colégio Nossa Senhora da Paz e deverão
desenvolver-se, trimestralmente, em 8 sessões distintas, uma por cada ano (do 5º ao 12º anos),
tendo a duração prevista de 90 minutos.
Estas Assembleias de Ano têm como objetivos:
a) Apresentar as Assembleias de Ano como órgão representativo de todos os alunos;
b) Incentivar o interesse dos alunos pela participação cívica;
c) Sublinhar a importância da contribuição dos alunos para a resolução de questões diversas
relacionadas com a vida organizacional do colégio, fazendo ouvir as suas propostas junto dos
colegas, dos professores e colaboradores do colégio e da Direção;
d) Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das suas ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da vontade da maioria.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
Participação nas Assembleias de Ano
1 – Devem participar nas Assembleias de Ano todos os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico e do ensino secundário, do Colégio Nossa Senhora da Paz.
2 – Os alunos participantes deverão cumprir o presente Regimento, bem como todos os
documentos normativos do Colégio, em especial o Regulamento Interno.
3 – Cada Assembleia de Ano terá de realizar processos eleitorais distintos, aprovando o máximo
de três propostas em cada assembleia.
4 – Pretende-se, assim, garantir à generalidade dos alunos participantes a vivência de uma
metodologia de debate semelhante à que é praticada pelas instituições democráticas
portuguesas.

Artigo 2.º
Calendarização das Assembleias de Ano
A calendarização das Assembleias de Ano é definida pelo professor coordenador da Participação
dos Alunos, em reunião de delegados e subdelegados de todas as turmas acima descritas,
conciliando três premissas:
a) A disponibilidade do professor coordenador, que deverá estar presente em todas as
assembleias, orientando todo o processo;
b) O calendário anual de testes de avaliação;
c) A marcação das Assembleias em dias e horários diferentes dos já utilizados no ano letivo
em questão

Artigo 3.º
Informação aos alunos
Todas as informações sobre as Assembleias de Ano são divulgadas em cartazes e/ou panfletos
e através dos meios digitais oficiais do Colégio, podendo ser livremente impressas.

Artigo 4.º
Recompensas
A recompensa, no âmbito das Assembleias de Ano, tem por objetivo sublinhar o mérito da
participação e não deve ser entendida como um incentivo à competição entre alunos. Será,
ainda, atribuído um diploma aos alunos que exerçam funções na Mesa da Assembleia.
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PROCESSO ELEITORAL
Artigo 5.º
Objeto
1 – É de entre os alunos do Colégio que são eleitos aqueles que devem ocupar os lugares da
Mesa da Assembleia.
2 – Antes da eleição, todos os alunos interessados em dirigir os trabalhos da Mesa da
Assembleia, deverão comunicar a sua intenção, apresentando a sua candidatura.

Artigo 6.º
Quem pode votar
Nas Assembleias de Ano, podem votar todos os alunos do Colégio, desde que se encontrem
matriculados no 2.º ou no 3.º ciclo do ensino básico (5.º ao 9.º ano) ou no ensino secundário
(10.º, 11.º ou 12.º ano).

Artigo 7.º
Quem pode ser eleito
Nas Assembleias de Ano, podem ser eleitos todos os alunos do Colégio, desde que se encontrem
matriculados no 2.º ou no 3.º ciclo do ensino básico (5.º ao 9.º ano) ou no ensino secundário
(10.º, 11.º ou 12.º ano).

Artigo 8.º
Como se exerce o direito de voto
1 – O direito de voto é exercido direta e pessoalmente, através da colocação do boletim de voto
em urna própria.
2 – A cada aluno só é permitido votar uma vez.
a) Considera-se voto branco o boletim que não tenha sido objeto de qualquer tipo de
marca.
b) Considera-se voto nulo o boletim de voto:
 No qual tenha sido assinalado mais do que o número de quadrados previsto(s);
 No qual tenha(m) sido assinalado(s) espaços fora dos quadrados previstos;
 No qual tenha sido feito qualquer corte, desenho ou rasura, ou quando tenha
sido escrita qualquer palavra.
3 – Ninguém é obrigado a revelar o seu sentido de voto. O voto é secreto.
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Artigo 9.º
Contagem dos votantes e dos boletins de voto
1 – Encerradas as eleições, o Presidente da Mesa da Assembleia de Voto manda contar os
votantes pelas descargas efetuadas nos cadernos eleitorais.
2 – Concluída essa contagem, o Presidente manda abrir a urna, a fim de conferir o número de
boletins de voto entrados e, no final da contagem, volta a introduzi-los na urna.
3 – Em caso de divergência entre o número de votantes apurados e o de boletins de voto
contados, prevalece, para fins de apuramento, o segundo destes números.

Artigo 10.º
Contagem dos Votos
1 – O Presidente da Mesa desdobra os boletins um a um e anuncia em voz alta quais as propostas
votadas; o Secretário regista, numa folha branca ou num quadro bem visível os votos atribuídos
a cada proposta, os votos em branco e os votos nulos.
2 – Simultaneamente, os boletins de voto são examinados e exibidos pelo Presidente da Mesa
que, com a ajuda do Vice-Presidente, os agrupa em lotes separados, correspondentes a cada
uma das propostas votadas, aos votos em branco e aos votos nulos.
3 – Terminadas essas operações, o Presidente da Mesa procede à contraprova da contagem,
pela contagem dos boletins de cada um dos lotes separados.

Artigo 11.º
Ata das operações eleitorais
A Mesa procede à elaboração da ata das operações de votação e apuramento (ver modelo de
ata – Anexo 1) e manda afixá-la na escola para que os resultados sejam públicos.
Da ata deve constar:







O número de alunos presentes na Assembleia de Ano;
Os nomes dos membros eleitos para a Mesa;
O local e a hora de abertura da Assembleia de Ano;
O número de votos obtidos por cada proposta, o de votos em branco e o de votos nulos;
O Projeto de Recomendação da Assembleia de Ano;
“Outros assuntos” tratados no final da Assembleia (se for o caso).
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FUNCIONAMENTO DAS ASSEMBLEIAS
Artigo 12.º
Constituição e objetivos
O presente capítulo estabelece as regras das Assembleias de Ano, que ocorrem
autonomamente.

Artigo 13.º
Deveres dos alunos
Constituem deveres dos alunos:





Conhecer e cumprir o Regimento;
Participar nos debates e votações;
Respeitar a dignidade da Assembleia;
Observar a ordem e a disciplina e acatar a autoridade do Presidente da Mesa.

Artigo 14.º
Mesa da Assembleia
A Mesa da Assembleia é composta por três alunos: um Presidente, um Vice-Presidente e um
Secretário.

Artigo 15.º
Eleição da Mesa da Sessão
1 – O professor responsável recebe as candidaturas à Presidência da Mesa e coloca-as à votação.
2 – É eleito Presidente da Mesa o candidato mais votado, seguindo-se, por ordem decrescente
dos votos, a eleição dos restantes membros da Mesa, exceto:
 Se houver apenas um candidato à Presidência da Mesa; nesta situação, os restantes
membros da Mesa devem ser designados pelo Presidente eleito de entre os alunos da
Assembleia de Ano que, solidariamente, deverão ocupar esses lugares.
3 – Em caso de empate, repete-se a votação unicamente dos candidatos empatados; se o
empate persistir, compete ao professor responsável designar o membro da Mesa em causa.
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Artigo 16.º
Competência da Mesa
1 – Compete à Mesa:
a) Dirigir os trabalhos da Assembleia de Ano, com isenção, de forma a aprovar o Projeto
de Recomendação, com o máximo de três propostas;
b) Anunciar, no início da Assembleia, todas as regras que vai seguir para uma gestão eficaz
da ordem de trabalhos.
2 – Compete ao Presidente:
a) Presidir à Assembleia de Ano, declarar a sua abertura, suspensão e encerramento e
dirigir os respetivos trabalhos;
b) Conceder a palavra aos alunos e assegurar a ordem dos debates, votações e eleições.
3 – Compete ao Vice-Presidente:
a) Substituir o Presidente, sempre que este tenha de se ausentar da sala, e apoiar o mesmo
na condução dos trabalhos;
b) Registar os pedidos de intervenção pela ordem, de forma a que o Presidente os possa
consultar sempre que pretenda dar a palavra.
4 – Compete ao Secretário:
a) Controlar os tempos de intervenção, redigir a ata e ajudar o Presidente na organização
dos trabalhos.
5 – As decisões da Mesa são soberanas. Das suas decisões não há recurso.

Artigo 17.º
Local da Assembleia
As Assembleias de Ano funcionam em local a designar pela Direção do Colégio.

Artigo 18.º
Ordem de Trabalhos
1 – A ordem de trabalhos das Assembleias de Ano deverá ser, por defeito:
Ponto 1 – Eleição da Mesa (Presidente, Vice-Presidente e Secretário/a).
Ponto 2 – Apresentação e discussão de propostas.
Ponto 3 – Votação final (Projeto de Recomendação).
Ponto 4 – Outros assuntos.
Esta ordem poderá sofrer alterações se, depois da eleição da Mesa, algum aluno apresentar
alguma proposta nesse sentido e for, posteriormente, aprovada pela Assembleia de Ano.
Assembleias de Ano do CNSP | 2021/2022

8

2 – Nas Assembleias de Ano, o professor responsável − ou alguém por este designado – dá início
aos trabalhos, à hora marcada, com a eleição da Mesa.
3 – O Presidente eleito faz a chamada de todos os alunos, a fim de verificar o número de alunos
presentes e ausentes.
4 – Segue-se um período de apresentação de propostas, que pode incluir pedidos de
esclarecimento − para que os alunos possam colocar dúvidas uns aos outros sobre o conteúdo
das medidas propostas – ou comentários sobre as diversas propostas; este período não deve ter
duração superior a 60 minutos, sendo este tempo distribuído equitativamente pelos alunos que
se inscreverem para usar da palavra.
5 – Durante este período de debate, os alunos poderão mostrar interesse em fundir propostas.
6 – As propostas aprovadas obedecem aos seguintes critérios:
 Ser objetivas e singulares (não devem acumular, numa mesma proposta, várias
propostas de ações distintas);
 Ser redigidas em linguagem clara e correta;
 Não conter argumentos.
7 – Após o debate, o Presidente coloca à votação as propostas apresentadas, uma a uma.
8 – Cada aluno tem direito a um voto, incluindo os membros da Mesa.
9 – O Presidente deve:
 Anunciar o número de votos que cada proposta obteve;
 Informar a assembleia de quais as propostas mais votadas;
 Repetir a votação, caso se verifiquem empates, para apurar as três propostas mais
votadas;
 As três medidas mais votadas integram o Projeto de Recomendação dos alunos, em cada
ano de escolaridade, a apresentar à Direção do Colégio.

Artigo 19.º
Comunicação das deliberações da Assembleia de Ano
Cumpridas integralmente todas as etapas e procedimentos regulamentares relativos à
Assembleia de Ano, compete aos elementos da Mesa, até ao dia útil seguinte, enviar os
resultados à Direção e afixá-los no Colégio em local próprio para o efeito.

Artigo 20.º
Incumprimento
O incumprimento de alguma das regras implica a exclusão da participação do aluno da
Assembleia de Ano, bem como o registo da ocorrência pelo professor acompanhante.
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