
 
 

Normas a respeitar no processo de votação na eleição para os  

órgãos sociais da APEE da EBS Quinta das Flores  

(determinadas também pela situação sanitária em vigor) 

 

Só exercerá o direito de voto um eleitor por estudante inscrito na EBS Quinta 

das Flores, correspondente à Mãe, ou ao Pai, ou ao Encarregado de Educação.  

 

a. Os eleitores poderão votar entre as 9h30m e as 12h30m de 15 de Maio de 2021;  

b. O ato eleitoral decorrerá no átrio do Bloco D da EBS da Quinta das Flores (escola);  

c. Os eleitores entrarão na escola pelo portão nascente (junto à igreja);  

d. Cada eleitor aguardará a sua vez para votar fora do Bloco D;  

e. Após ser chamado pelas pessoas da Mesa de Voto, cada eleitor entra no Bloco D para votar.  

f. Na Mesa de Voto, cada eleitor terá de apresentar documento identificativo capaz com 

fotografia (preferencialmente Cartão de Cidadão), e também terá de apresentar o Cartão de 

Estudante do/a respectivo/a educando/a;  

g. A Mesa de Voto, após a identificação do eleitor, fornecerá 3 boletins de voto, (1 para a 

eleição da Mesa da Assembleia Geral, 1 para eleição da Direção e 1 para a eleição do Conselho 

Fiscal);  

h. Após votar, em espaço em que o seu voto é exercido de modo secreto, o eleitor dobra os 

boletins de voto de modo que só fica papel branco à vista, e coloca na urna fechada presente 

na Mesa de Voto.  

i. A descarga no caderno eleitoral será feita anotando o nome e número do Cartão de Cidadão  

de quem exercer o direito de voto em frente ao nome do respectivo estudante da EBS;  

j. Após votar, os eleitores sairão da escola pelo portão nascente (junto à igreja).  

 

Devido à pandemia e pela situação sanitária em vigor:   

1. Terá de ser respeitado o distanciamento físico estipulado pela Direção-Geral da Saúde;  

2. É obrigatório o uso de máscara. Será vedada a entrada na escola a qualquer pessoa sem este 

equipamento de proteção individual;  

3. Os eleitores deverão trazer consigo caneta/esferográfica;  

4. Estarão disponíveis soluções antissépticas de base alcoólica para desinfeção das mãos.  

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEE da EBS Quinta das Flores 


