
 

 

 
 

 

  

 

 

Programa Eleitoral 

Lista B 

 

Caros/as estudantes,  

A Lista B candidata-se às eleições do mandato de 2021/2022, no dia 11 de Fevereiro, 

propondo-se a representar e defender os interesses e direitos dos alunos da Escola 

Secundária António Inácio da Cruz e da Escola Básica D. Jorge de Lencastre.  

Acreditamos que uma Associação de Estudantes deve e tem de dar voz às vontades, 

aos pedidos, aos desejos e às solicitações daqueles para os quais trabalha, os estudantes, e 

que através das suas ações mereça a confiança, empatia e respeito dos mesmos. Os nossos 

objetivos, para além daqueles que venham a ser definidos posteriormente, são: representar 

e unir os estudantes e defender os seus interesses sem exceção e/ou sem descriminação; 

promover a formação cívica, física cultural e científica dos seus estudantes através da 

prestação de serviços e apoio social, cultural, pedagógico, desportivo e recreativo; estimular 

a participação dos estudantes do Agrupamento de Escolas de Grândola na vida associativa e 

académica, bem como na discussão de problemas educativos; defender e promover os 

valores fundamentais do ser humano; e cooperar com todos os organismos estudantis, 

nacionais ou estrangeiros. Ao sermos eleitos, comprometemo-nos a: salvaguardar, defender 

e respeitar todos os alunos do AEG; promover processos de socialização e dinamização; ouvir 

e respeitar as diferenças entre todos; e a inserir os estudantes cada vez mais no ambiente 

escolar. 

Pretendemos assim, ter uma vertente mais inclinada para a parte digital, sendo o 

nosso principal objetivo melhorar o ambiente no AEG, fazendo o bem para todos os alunos. 

Com isto, pretendemos dinamizar o ambiente escolar com diversas atividades, e voltar a dar 

vida que a AE é capaz de proporcionar aos estudantes.  
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A nossa Lista 

 

Mesa da Assembleia Geral 

- Presidente: Evelina Sleahtitchi, 11ºB 

- Vice-Presidente: Filipa Santana Nóbua, 11ºB 

- Secretário: Inês Chainho Sobral, 11ºB 

- 1º Vogal: Beatriz Faias Parreira, 10ºD 

- 2º Vogal: Alicce Iuliana Avram, 11ºB 

Direção 

- Presidente: Catarina Isabel Dias Gomes, 11ºB 

- Secretário: Tomás Filipe Gonçalves José 

- Tesoureiro: Rita Alexandra Santos Mota, 11ºC 

- Vogal: Madalena Costa Rodrigues, 9ºG  

- Suplente: Sofia Silva Pereira, 9ºD 

Conselho Fiscal 

- Presidente: Alice Moreira Vieira, 11ºC 

- Secretário: Ana Luísa Carvalho Gomes Pereira, 11ºC 

- Vogal: Matilde Fernandes Garcia, 10ºD 

- Suplente: Beatriz Vieira G. de Baudouin Encarnação, 9ºG 
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Atividades propostas para o Plano de Atividades 

 

Social e Recreativa  

- Reativação da Rádio Escolar, em formato online, com podcasts, programas, playlists 

de músicas, etc.; 

- Caixa de Sugestões; 

- Concursos e Torneios; 

- Espaço exterior com música; 

- Sessões de Astronomia; 

- Sessões de Cinema; 

- Promover e incentivar a formação de Clubes (clube de alunos; clube LGBT+, clube de 

leitura, etc..) 

- Atividades em colaboração com o Estúdio Jovem; 

- Vendas de produtos; 

- Valorizar os talentos e qualidades individuais com uma Apresentação de Talentos.  

Cidadania e cultura 

- Comemoração de datas temáticas;  

- Semanas temáticas; 

- Workshops; 

- Meses de sensibilização para partir/quebrar Tabus;  

- Incentivo à Leitura; 

- Recolhas de lixo; 

- Campanhas solidárias; 

- Disponibilização de receitas saudáveis; 

- Colaborações com antigos e atuais alunos;  

- Kit S.O.S feminino; 

- Incentivo à separação de resíduos e colocação de pontos para a mesma; 

- Incentivo para a colocação de caixotes só para máscaras. 

Comunicação e Imagem 

- Dar continuidade e aumentar o Banco de Resumos; 

- Explorar o programa ERASMUS+; 

- Site/Blog para os alunos; 

- Padrinhos/Madrinhas para os alunos do 5º e do 9º ano; 

- Manutenção e dinamização das redes sociais; 

- Articular colaborações com a Comissão de Finalistas; 
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- Parcerias com o comércio local, na apresentação do cartão de sócio da AE; 

- Colaboração com o Jornal da Escola.; 

- Reivindicação para reparação do espaço exterior, de cacifos, ar condicionados nas 

salas, mais diversidade de frutas no bar e aprimoramento do campo de futebol;  

- Alteração dos Estatutos da AEAEG. 

Desporto 

- Caminhadas e Corridas; 

- Torneios; 

- Aluguer de recursos desportivos; 

- Apoio aos diversos tipos de Desporto Escolar. 

 

 

 


