No dia 24 de novembro de 2017, os
alunos das turmas do 7º ao 12º ano elegeram
a Lista C e a sua Presidente, Luísa Marques,
para a Associação de Estudantes da Escola
2,3/S Dr. Daniel de Matos, em V.N. de Poiares.
A campanha eleitoral contou com duas
listas. A Lista C foi encabeçada por Luísa
Marques, da turma 11º B e a lista I que foi
liderada por João Aires, aluno da turma 10º B.
As

listas

concorrentes

C

e

I

apresentaram campanhas animadas e com
programas precisos. Durante toda a semana, o
polivalente teve música ambiente e algumas
atividades. Uma delas foi um Debate entre as
duas

listas,

moderado

pela

Dr.ª

Fátima

Coimbra o qual teve lugar no dia 21 de
novembro pelas 15h30 no Polivalente da Escola
Básica 2, 3/S Dr. Daniel de Matos. A Lista C
terminou o debate apelando ao voto na lista
que considerassem com mais capacidades e
competências para levar a associação para a
frente, enquanto a Lista I apelou a um voto em
consciência.
Ambas as listas ofereceram momentos
musicais animando os intervalos. A Lista C
ofereceu ainda um lanche aos colegas.
Os principais objetivos da Lista C são os
seguintes:

todos

juntos

continuarem

a

dinamização das atividades do ano anterior e
proporcionar um ambiente de família unida e
espírito de equipa. Por outro lado, a lista I
pretende

melhorar

o

comportamento

dos

alunos para diminuir a indisciplina; ter música
durante os intervalos e propor a existência de
uma caixa de sugestões.
Nos dias 22 e 23 de Novembro os alunos
da turma 10º A2 realizaram uma sondagem
eleitoral no âmbito da disciplina de Matemática

Aplicada às Ciências Sociais. A sondagem acertou na lista vencedora, a lista C, apesar de ter
apontado 65,9% de intenção de voto, afastando-se assim 8,5% do resultado obtido.
As eleições realizaram-se entre as 8h30 e as 16h15 e nelas compareceram 67,2% dos
372 alunos que frequentam desde o 7º ao 12º anos. No final do dia do ato eleitoral, as três
mesas eleitorais foram encerradas e procederam à contagem dos votos, determinando a
maioria de 57,4% dos votos validamente expressos para a Lista C.
Os estudantes poderão dirigir-se à sala da Associação de Estudantes, para esclarecer
algumas dúvidas que tenham e acompanhar a página de Facebook “Associação de Estudantes
@AE.VilaNovaDePoiares” que terá sempre todas as atividades que vão ser realizadas.
Fornecem-te ainda um e-mail aep.associacaodeestudantes@gmail.com para onde
poderás enviar sugestões/ideias de atividades que gostarias de ver realizadas, etc.
Por fim, mas não menos importante, a Associação de Estudantes criou uma Plataforma
no Facebook “Plataforma para esclarecimento de dúvidas” onde todos os alunos poderão
colocar as suas dúvidas a nível escolar, sobre qualquer disciplina, e vê-las serem esclarecidas
por qualquer aluno que também frequente essa plataforma (a informação será sempre
confirmada para que não hajam erros). Podem aceder a este grupo por pedido (mensagem
privada na página da AE) ou então indo diretamente à página de Facebook, clicar em grupos
e aderir.
Gabinete de Comunicação AE Poiares

