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1. Preâmbulo  

 
A Direção da Associação de Estudante da Escola Básica e Secundária do Cadaval (AEEBSC), 

procura expor detalhadamente neste documento as suas propostas para o mandato 

2020/2021.  

 

Os tempos vividos são excecionais. O contexto de pandemia e de emergência global 

reforçou a necessidade de planeamento e adoção de medidas extraordinárias. É 

reconhecida a gravidade da situação e a necessidade de planear, e fazer face à Covid-19. 

Assim sendo, mostra-se também necessário o desenvolvimento de um documento 

orientador para o mandato da Associação. 

 

Representar os estudantes da Escola Básica e Secundária do Cadaval (EBSC) é e será sempre 

o principal foco desta estrutura. Estamos cientes dessa responsabilidade e comprometemo-

nos a trabalhar pelos interesses dos estudantes. 

 

Aproximar mais os estudantes da EBSC é uma das missões para este ano, procurando uma 

maior intervenção dos mesmos nas nossas atividades e, sobretudo, procuramos uma maior 

participação na discussão e resolução de problemas que envolvam os estudantes, a 

comunidade educativa, a EBSC e o ensino público. Pretendemos envolver toda a 

comunidade educativa no nosso projeto, tornando este projeto num projeto de todos.  

 

Porém, os trabalhos da Direção não se restringem apenas à representação dos seus 

estudantes. Por esse motivo, propomos neste documento inúmeras outras atividades e 

projetos que foram desenhadas e pensadas na nossa comunidade estudantil, visando o 

enriquecimento de conhecimentos, o espírito de partilha e comunidade, e a criação de laços 

futuros. 

 

Zelaremos pela divulgação e informação dos nossos alunos, de modo a apoiar cada um deles 

nos diversos aspetos do seu percurso. Do mesmo modo, contamos com contributo dos 

estudantes para a obtenção de níveis de excelência, pois o seu contributo fortalecerá as 

nossas ideias, ambições e projetos.  
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2. Mensagem do Presidente 

 
Ser Presidente da Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária 

do Cadaval é um compromisso de enorme responsabilidade que assumo 

juntamente com uma equipa preparada para apoiar os estudantes da nossa 

instituição. Será um projeto rodeado de barreiras e obstáculos, quer por 

conta da pandemia ou das naturais dificuldades do meio onde nos 

inserimos, que, como equipa iremos ultrapassar em prol dos nossos alunos. 

Este será o segundo ano de AEEBSC, enquanto Presidente, mas com uma 

visão diferente e melhorada, embora com o mesmo sentido de 

responsabilidade, empenho e dedicação. Dedicarei todo o esforço 

possível por um trabalho e por uma causa em que acredito justamente. 

Desenvolver assim, um trabalho de qualidade em busca da excelência, 

apoiando-me numa equipa coesa, que acredita também, na importância 

desta causa. Um projeto que apesar da Direção, é de toda a equipa da 

Associação, e sobretudo de todos os alunos. Como tenho dito por várias 

vezes, aquilo que forma uma verdadeira Associação de Estudantes, não é 

a Direção, não é a Mesa da Assembleia Geral ou o Conselho Fiscal, mas sim 

os alunos, cada um de nós. Até porque todos juntos, projetamos mais. 

 

 Ser Presidente da Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária 

do Cadaval não é uma questão de estatuto, encaro com sentido de 

obrigação em representar cada aluno da nossa instituição. “O 

conhecimento é um tesouro, mas a prática é a chave para alcança-lo, 

Thomas Fuller”, e por isto mesmo não espero decisões fáceis, ou que tudo 

corra bem, mas aquilo que posso prometer aos estudantes, sem margem 

para dúvida, é dedicação e esforço. A AEEBSC além dos 28 membros que 

integram os seus órgãos, será uma equipa com mais de 600 alunos que dia 
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a dia, juntos, ajudarão a alcançar cada vitória. Estaremos lado a lado, e 

remaremos unidos com o mesmo objetivo. “Sozinhos vamos mais rápido. 

Juntos vamos mais longe!” 

 

Ao nível da escola, zelaremos por um ensino de qualidade, e sobretudo 

uma relação próspera entre toda a comunidade educativa. Aproximaremos 

os alunos, docentes e não docentes, e juntamente com os órgãos de gestão 

e administração vamos trabalhar em equipa pelos nossos alunos. 

Trabalharemos unidos com os órgãos do Agrupamento, do mesmo modo 

que com a Equipa Diretiva no espírito de união e compromisso perante os 

nossos estudantes. 

 

Continuaremos a apoiar o desporto no incentivo pelos hábitos saudáveis, 

competitividade e diversão. Na comunicação, estaremos em constante 

contacto com os nossos alunos, primando pelo contacto direto e pela 

divulgação das iniciativas da AEEBSC, bem como os assuntos de interesse 

para os nossos estudantes. Esta divulgação residirá nas redes sociais e nos 

sítios web oficias da Associação. O departamento recreativo e cultural terá 

um papel importante na inserção dos novos alunos na escola, procurando 

sobretudo fortalecer as ligações entre a nossa comunidade estudantil. 

Fomentando também o desenvolvimento dos estudantes ao nível 

científico, cultural e artístico. A Política Educativa será uma das nossas 

maiores apostas, que estará disponível para ajudar a resolver os mais 

diversos problemas e assuntos. Ajudaremos toda a comunidade educativa, 

procurando sempre, e acima de tudo, defender os interesses dos alunos 

da nossa instituição.  

 

Procuramos também, neste mandato, a presença e participação dos nossos 

estudantes nos mais variados assuntos, que envolvam a escola, a AEEBSC 

e o Agrupamento. Um ano que espero que seja de cooperação entre 
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AEEBSC e os seus alunos, um ano que esperamos que os alunos nos 

procurem com ideias, sugestões, queixas e reclamações, um ano que 

procuraremos trabalhar dia e noite para melhorarmos sempre mais, e 

cumprirmos a missão para a qual fomos eleitos: defender os nossos alunos. 

 

INOVAÇÃO, INTERVENÇÃO, INTEGRIDADE 

 

Guilherme Alves, Presidente 
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3. Direção AEEBSC 

ORGANIZAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Guilherme Alves 

(Presidente) 

- Guilherme Carvalho 

(Vice-Presidente) 

- Bernardo Oliveira 

(Secretário) 

- Guilherme B. Água 

(Tesoureiro) 

- João Carvalho 

(1ºVogal) 

- David Nobre 
(2ºVogal) 

- Tomás Camacho 
(3ºVogal) 

 
 

 

 

 

 

GABINETE DA 

PRESIDÊNCIA 
DIREÇÃO 

GABINETE DE 

COMUNICAÇÃO 

- Beatriz Rodrigues 

(Chefe de Gabinete) 

- Leonor Reis 

(Secretária) 

 

 

 

- Miguel Fontes 

(Chefe de Gabinete) 

- João Prieto 

(Secretário de Relações-Públicas) 

- Pedro Alves 

(Secretário de Relações-Públicas) 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE APOIO 

AO ALUNO E POLÍTICA 

EDUCATIVA 

- Salomé Silva 

(Coordenadora) 

- Mariana Gomes 

(Vogal) 

- Marta Gaspar 

(Vogal) 

- Sofia Gomes 

(Vogal) 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 

RECREATIVO E 

CULTURAL 

- Rafael Soares 

(Coordenador) 

- Flávio Gonçalves 

(Vogal) 

- Pedro Simplício 

(Vogal) 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 

AMBIENTAL E 

DESPORTIVO  

- Rodrigo Santos 

(Coordenador) 

- Rodrigo Nunes 

(Vogal) 

- Gabriel Piemonte 

(Vogal) 
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GESTÃO 

Missão 

A Direção da Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária do 

Cadaval (DAEEBSC) tem como missão assegurar a representação de todos os 

estudantes matriculados na EBSC, salvaguardando a defesa dos seus direitos 

e interesses. 

Visão 

A intervenção da Direção da Associação de Estudantes pauta-se pela 

transparência, democraticidade, eficiência, rigor e compromisso dos 

dirigentes associativos, compenetrados em profissionalizar a estrutura, 

defender os direitos de todos os estudantes, a igualdade de oportunidades e 

o acesso a um ensino e formação de excelência. 

Valores gerais 

▪ Transparência  

Apresentação clara dos seus objetivos, e meios para os alcançar 

▪ Competência  

Ter um conhecimento profundo nas suas áreas de atuação, e nos seus vários 

domínios. 

▪ Credibilidade 

Conquistar a confiança e o reconhecimento da comunidade escolar, e 

particularmente dos alunos  

▪ Ética 

Atuar de forma íntegra, respeitosa e solidária  

▪ Eficiência 

Executar, eficazmente, a missão para a qual se propôs 

▪ Qualidade 

Assumir um compromisso com as necessidades e expetativas dos alunos 
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▪ Equidade 

Assegurar a igualdade de oportunidades para todos os alunos, 

demonstrando honestidade, imparcialidade e sentido de justiça  

Valores específicos 

▪ Inovação 

Criar caminhos, estratégias e iniciativas diferentes do habitual   

▪ Intervenção 

Agir nos diversos aspetos da vida estudantil 

▪ Integridade 

Intervir de forma ética, educada, e sobretudo justa 

 

Objetivos gerais 

O Plano de Ação da DAEEBSC para o mandato de 2020/2021 rege-se pelos 

seguintes Objetivos Gerais: 

▪ Defender os interesses da comunidade estudantil e garantir a sua 

efetividade junto das entidades competentes;  

▪ Representar todos os estudantes da EBSC a nível local, nacional e 

internacional; 

▪ Complementar e dinamizar a formação extracurricular dos estudantes 

da EBSC especificamente no espetro cívico, social, científico, cultural e 

desportivo; 

▪ Promover a equidade e igualdade de oportunidades para todos os 

estudantes da EBSC; 

▪ Fomentar a qualidade do ensino e de avaliação na EBSC; 

▪ Incentivar o exercício da cidadania ativa e sensibilizar para a realidade 

social portuguesa; 

▪ Assegurar o crescimento sustentável da AEEBSC, fortalecer a sua 

dinâmica interna e potenciar a sua imagem externa; 
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▪ Promover uma política de transparência e proximidade. 

 

Objetivos específicos 

No âmbito da estratégia específica para o mandato 2020/2021, propõe-se: 

▪ Difundir interna e externamente a missão e objetivos da AEEBSC; 

▪ Sinalizar problemas de relevo no seio da comunidade estudantil e 

procurar ativamente a sua resolução junto dos órgãos de administração 

e gestão; 

▪ Assegurar a representação interna dos estudantes, junto dos órgãos de 

administração e gestão do Agrupamento de Escolas do Cadaval, e 

externa, junto de estruturas associativas e federativas municipais, 

regionais e nacionais, e do Ministério da Educação; 

▪ Promover a excelência e pertinência das atividades desenvolvidas pela 

AEEBSC; 

▪ Criar o Plano Estratégico da AEEBSC; 

▪ Atualizar e publicar os Estatutos da AEEBSC; 

▪ Aprovar o Regulamento Interno da AEEBSC; 

▪ Planear e executar o orçamento anual e o projeto da Incubadora de 

Ideias, viabilizando o desenvolvimento de projetos e atividades por 

parte dos estudantes da EBSC financiadas pela AEEBSC; 

▪ Garantir a sustentabilidade e desenvolvimento estratégico da AEEBSC; 

▪ Dinamizar a integração dos estudantes da EBSC no desenvolvimento 

das atividades da AEEBSC; 

▪ Gerir a equipa da Direção da AEEBSC e incentivar o espírito crítico, a 

proatividade e a interajuda entre os seus elementos. 
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POLÍTICA DE PROXIMIDADE 

Portal Aeebsc 

O ‘Portal Aeebsc’ é um portal comunitário que tem como finalidade agilizar o 

contacto entre a Associação e os alunos, no que diz respeito à Associação, à 

Escola, e à Comunidade Educativa no geral. Com esta iniciativa pretende-se 

alcançar uma relação de confiança com os estudantes, garantindo uma 

resposta atenta, célere, organizada e completa. O Portal possui várias 

valências articuladas, mas autónomas, a saber: o Centro de Triagem e a 

Incubadora de Ideias, que constituem um todo coerente. Este portal é o 

instrumento que permite a qualquer estudante da EBSC apresentar um projeto 

próprio numa área de intervenção da AEEBSC, reforçando a sua participação 

nos processos de decisão e gestão de recursos da Associação. Esta 

apresentação vincula a correspondência entre as prioridades dos estudantes 

e o trabalho realizado pela AEEBSC que os representa e da qual fazem parte.  

 

Centro de Triagem 

O Centro de Triagem permite à Comunidade Educativa, embora mais 

direcionado para os alunos, expressar críticas, reclamações, bem como 

sugestões e elogios, relativamente: À ação da Associação de Estudantes nas 

suas várias valências; Ao funcionamento da Escola Básica e Secundária do 

Cadaval, a respeito de infraestruturas, serviços, etc...; À Política Educativa da 

Associação e do Agrupamento, entre outros. Neste serviço, é possível também 

expor situações problemáticas ao nível da Associação, da escola, e mesmo ao 

nível do convívio entre alunos, e a sua relação com a restante comunidade 

educativa. 

Incubadora de Ideias 

A Incubadora de Ideias nasce com o intuito de fomentar o espírito 

empreendedor dos estudantes na esfera das atividades desenvolvidas pela 
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AEEBSC, oferecendo a todos a oportunidade de intervirem ativamente, 

mediante a possibilidade de propor diferentes projetos, ideias e metodologias 

para a implementação dos mesmos. O processo de candidatura terá diversas 

fases ao longo do mandato de forma a assegurar que os estudantes podem 

contribuir continuamente para o desenvolvimento das atividades. As 

candidaturas selecionadas serão implementadas sob o acompanhamento de 

uma Comissão de Trabalho composta por membros da DAEEBSC. O processo 

contemplará várias fases: submissão de candidatura, exposição da mesma 

pelo(s) proponente(s), avaliação e implementação do projeto. 

 

 

SUSTENTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL 
 
A AEEBSC, enquanto instituição sem fins lucrativos, tem como objetivo aplicar 

as suas receitas na promoção da educação, saúde, cultura, desporto, 

responsabilidade social, política educativa e atividades de cariz recreativo e 

cultural. Este objetivo assenta numa política responsável e equilibrada no que 

concerne à atividade económica da Associação. 

 

A organização contabilística e financeira, assim como a gestão do património 

inerente à Associação, prima pela transparência e responsabilidade. Neste 

âmbito pretende-se reforçar a intervenção da Divisão Financeira e Gestão 

Patrimonial, no que diz respeito à tesouraria, e à gestão das instalações e 

infraestruturas da AEEBSC, procurando a sua rentabilização e administração 

adequada.   
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METODOLOGIA INTERNA 
 
No que diz respeito ao cumprimento das atividades e desenvolvimento das 

funções dos elementos da AEEBSC, é sobretudo valorizado o conceito de 

gestão partilhada. A aplicação deste conceito permite uma maximização dos 

recursos humanos da Associação, contribuindo para alcançar as metas de 

forma dinâmica e eficiente. Assim, considera-se de extrema importância o 

trabalho em equipa, nomeadamente nos aspetos da comunicação, confiança, 

responsabilidade e flexibilidade.    
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4. Atividades 

APOIO AO ALUNO E POLÍTICA EDUCATIVA 

Apresentação 

O Departamento de Apoio ao Aluno e Política Educativa é responsável por 

representar e defender os interesses dos estudantes da EBSC nos diversos 

órgãos nos quais a AEEBSC tem assento, existentes no seio do movimento 

associativo. Marca ainda presença nas Reuniões de Direções, nas quais são 

debatidas todas as problemáticas inerentes à política do Ensino. É responsável 

também pelo acompanhamento dos estudantes, estando encarregue da 

dinamização de atividades que melhorem o desempenho e sucesso dos 

estudantes, defendendo os seus interesses e criando vantagens para os 

mesmos, garantindo sempre apoio a nível pedagógico e de integração cívica. 

Pretende fortalecer o papel da AEEBSC enquanto agente ativo na intervenção 

social, promovendo a consciencialização social dos estudantes. Este 

departamento é também responsável pelas políticas de educação, saúde, 

assuntos jurídicos, ciência, tecnologia e inovação tecnológica, 

solidariedade/ação social, integração cívica, empreendimento e apoio de 

projetos.  

 

Propostas 

PORTAL AEEBSC 

O ‘Portal Aeebsc’ é um portal comunitário que tem como finalidade agilizar o 

contacto entre a Associação e os alunos, no que diz respeito à Associação, à 

escola, e à comunidade educativa no geral. Com esta iniciativa pretende-se 
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alcançar uma relação de confiança com os estudantes, garantindo uma 

resposta atenta, célere, organizada e completa. O Portal possui várias  

 

valências articuladas, mas autónomas, a saber: o Centro de Triagem e a 

Incubadora de Ideias, que constituem um todo coerente. Este portal é o 

instrumento que permite a qualquer estudante da EBSC apresentar um projeto 

próprio numa área de intervenção da AEEBSC, reforçando a sua participação 

nos processos de decisão e gestão de recursos da Associação. Esta 

apresentação vincula a correspondência entre as prioridades dos estudantes 

e o trabalho realizado pela AEEBSC que os representa e da qual fazem parte.  

 

• CENTRO DE TRIAGEM 

O Centro de Triagem permite à Comunidade Educativa, embora mais 

direcionado para os alunos, expressar críticas, reclamações, bem como 

sugestões e elogios, relativamente: À ação da Associação de 

Estudantes nas suas várias valências; Ao funcionamento da Escola 

Básica e Secundária do Cadaval, a respeito de infraestruturas, serviços, 

etc...; À Política Educativa da Associação e do Agrupamento, entre 

outros. Neste serviço, é possível também expor situações problemáticas 

ao nível da Associação, da escola, e mesmo ao nível do convívio entre 

alunos, e a sua relação com a restante comunidade educativa. 

 

• INCUBADORA DE IDEIAS 

Dinamização da intervenção dos estudantes, através da avaliação de 

projetos e ideias apresentados pelos mesmos a realizar pela AEEBSC. 

Todos os estudantes são convidados a interferir nas atividades 

concretizadas pela Direção e propor alternativas ou novidades a incluir, 

permitindo assim aos alunos estar mais perto da esfera de ação. 
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DESAFIA-TE 

O contexto de pandemia e de emergência global obrigou os governos e as 

instituições a tomar medidas de resposta à propagação da doença Covid-19. 

No caso particular de Portugal, verificou-se a necessidade de se estabelecer 

um confinamento geral, com encerramento de todos os estabelecimentos de 

ensino. Posto isto, as pessoas no geral ficam em casa, reduzindo ou eliminando 

a prática diária de atividade física. Durante os tempos de confinamento é 

essencial mantermo-nos ativos, e continuar a pática de exercício físico. Desta 

forma, a Associação irá desenvolver esta iniciativa em parceria com o professor 

de educação física, Jorge Louro, e publicar todas as semanas um plano de 

treino, com três níveis de intensidade, possibilitando assim esta prática a 

qualquer pessoa, tendo em conta a sua aptidão física.  

 

LIBERTA-TE DA ANSIEDADE 

O isolamento imposto pela pandemia da Covid-19 pode ter impacto na saúde 

psicológica, tão importante como já temos verificado ao longo dos tempos. 

Desta forma, é crucial manter uma boa saúde psicológica, particularmente, 

durante os tempos que se vivem. Para isso, a Associação em parceria com o 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento de Escolas do 

Cadaval (AEC), pretende-se dinamizar diversas atividades/iniciativas no 

âmbito da saúde mental, e assim promover este tópico, contribuindo para a 

manutenção pessoal do mesmo.  
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MURAL ENSINO SUPERIOR 

Promoção de “palestras” com antigos alunos, relativamente aos vários aspetos 

do ensino superior, tais como, cursos, universidades, etc. Será um espaço 

informal e informativo, onde os alunos poderão esclarecer dúvidas, receios e 

ouvir histórias contadas na primeira pessoa.  

 

RECREATIVO E CULTURAL 

Apresentação 

O Departamento Recreativo e Cultural é responsável, como o nome indica, 

pela organização de eventos de cariz cultural e recreativo. Ao longo do ano, 

organiza vários eventos correntes com o intuito de fortalecer o reconhecido 

espírito estudantil e, a nível cultural, realiza diversas atividades que permitem 

aos estudantes conhecer diferentes culturas e realidades das mais diversas 

áreas, além do mundo artístico, literário e científico. Este departamento é 

também responsável pelas políticas de organização de eventos, cultura e arte. 

 

Propostas 

ESPAÇO LAZER ON-LINE 

Publicação semanal, nas redes sociais da Associação, de sugestões ao nível de 

filmes, séries e livros, divididos numa área para o 2ºciclo, uma para o 3ºciclo, e 

uma para o secundário. 
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VISIT 

Publicação, nas redes sociais da Associação, de sugestões de visitas virtuais a 

museus, monumentos, entre outro património histórico, espetáculos, teatro, 

entre outros.  

 

ATIVIDADE DE FINALISTAS 

É reconhecida a necessidade de levar a cabo a realização de uma atividade 

para os finalistas do 12º ano. Considerando a situação pandémica e a sua 

evolução, a projeção desta atividade acontecerá em data mais próxima do 

acontecimento, ressalvando que terá preparação com a antecedência possível 

e necessária. 

 

TERTÚLIA “CONVERSAS DE CARNAVAL” 

Participação no evento on-line “Conversas de Carnaval”, sob organização da 

Câmara Municipal do Cadaval, onde é pretendido assinalar as festividades de 

carnaval, de uma forma diferente, a fim de não se perder o espírito de alegria 

e folia. Essa participação consiste numa breve intervenção, tendo como tópico 

principal a participação da Associação no corso carnavalesco de 2020. 

 

TORNEIO E-SPORTS 

Em parceria com a Associação Jovem do Oeste (AJO), promoção de um 

torneio de e-sports, on-line, aberto a toda a comunidade.  
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AMBIENTAL E DESPORTIVO 

Apresentação 

O Departamento Ambiental e Desportivo é responsável pela política 

ambiental, nos domínios da sustentabilidade ambiental, desenvolvimento 

sustentável, energias renováveis e ação climática, primando pelos princípios 

da precaução, da prevenção e da correção da poluição na fonte. Toda a 

política de sustentabilidade é baseada na Agenda 2030 sobre os ODS. Na 

vertente desportiva, desenvolve ao longo do ano várias atividades desportivas 

paralelas ao desporto escolar, a fim de fomentar hábitos de vida mais 

saudáveis e a prática de exercício físico dos estudantes. Este departamento é 

também responsável pelas políticas de ambiente, ação climática, política 

energética e energias renováveis, sustentabilidade, ecologia na escola, 

desporto e atividades desportivas. 

 

Propostas 

DESAFIA-TE 

O contexto de pandemia e de emergência global obrigou os governos e as 

instituições a tomar medidas de resposta à propagação da doença Covid-19. 

No caso particular de Portugal, verificou-se a necessidade de se estabelecer 

um confinamento geral, com encerramento de todos os estabelecimentos de 

ensino. Posto isto, as pessoas no geral ficam em casa, reduzindo ou eliminando 

a prática diária de atividade física. Durante os tempos de confinamento é 

essencial mantermo-nos ativos, e continuar a pática de exercício físico. Desta 

forma, a Associação irá desenvolver esta iniciativa em parceria com o professor 

de educação física, Jorge Louro, e publicar todas as semanas um plano de 

treino, com três níveis de intensidade, possibilitando assim esta prática a 

qualquer pessoa, tendo em conta a sua aptidão física. 
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COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES-PÚBLICAS 

Apresentação 

O Gabinete de Comunicação tem a seu cargo a elaboração da imagem e 

divulgação das atividades desenvolvidas pela AEEBSC e parceiros. É ainda 

responsável pela manutenção das redes sociais da Associação, e 

administração dos espaços on-line a cargo da AEEBSC. O Gabinete de 

Comunicação é também o responsável pelo primeiro contacto dos alunos com 

a Associação. Este Gabinete pretende conseguir uma melhor relação com os 

estudantes, procurando aproximar a Associação dos estudantes, e satisfazer 

as suas maiores necessidades. 

 

RELAÇÕES-EXTERNAS 

Defesa dos interesses dos estudantes da EBSC, ao nível bilateral e multilateral, 

junto dos órgãos, instituições e fóruns nos quais a AEEBSC tenha assento, em 

particular: 

▪ Órgãos de gestão e administração do AEC; 

▪ Conselho Municipal de Educação; 

▪ Conselho Municipal de Juventude 

▪ Federação Nacional de Associações de Estudantes do Básico e 

Secundário; 

▪ Associação Jovem do Oeste (AJO); 

▪ Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto; 

▪ Ministério da Educação. 
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GESTÃO DO E-MAIL E REDES SOCIAIS 

Compete ao Gabinete de Comunicação a gestão das mensagens recebidas na 

caixa de correio do e-mail, e respetiva triagem e encaminhamento. É também 

responsável pela gestão das redes sociais da Associação, nos seus vários 

domínios. 

 

PRESIDÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Apresentação 

O Gabinete da Presidência funciona em estreita articulação com a Divisão de 

Apoio à Presidência e Administração Geral. O Gabinete da Presidência é 

dirigido e coordenado por um Chefe de Gabinete, ao qual compete emitir as 

orientações gerais e políticas a seguir pelos serviços de assessoria técnica e 

administrativa da Presidência e, designadamente, orientar a atividade do 

Gabinete da Presidência.  

 

Propostas 

REVISÃO DOS ESTATUTOS 

Os Estatutos aprovados em Assembleia Geral de Alunos, encontram-se 

desatualizados e não respondem às necessidades colocadas pelos tempos 

atuais. Por esse motivo, prevê-se a sua revisão pela Direção, e posterior 

aprovação e publicação pela Assembleia Geral de Alunos. 

 

APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO  

Nos termos dos Estatutos, a AEEBSC deve reger-se por um regulamento ou 

regimento interno, que estabeleça diretrizes complementares e atribuições 
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específicas da Direção, a fim de complementar os Estatutos, regulamentando 

a sua aplicação. Desta forma, prevê-se o desenvolvimento do documento pela 

Direção, e posterior aprovação e publicação pela Assembleia Geral de Alunos. 

  

APLICAÇÃO DE INQUÉRITOS PERIÓDICOS 

Aplicação de inquéritos, de forma periódica, aos alunos, relativamente à sua 

opinião a respeito da ação da Associação de Estudantes. Serão 

posteriormente objeto de tratamento, análise e avaliação.  

 

Nota Final 

Ao longo do ano letivo, e conforme a evolução da situação epidemiológica, o 

presente plano será constantemente reavaliado. Serão incluídas novas 

propostas, assim como alterações, que se revelem pertinentes, às existentes. 

Este documento deverá ser encarado como um elemento organizativo do 

mandato, e como tal, prescindirá de uma constante atualização e revisão. 

 

5. Contactos 

Morada: Rua Aristides de Sousa Mendes, 2550-007, Cadaval 

E-mail: aeebsc@agrupcadaval.com  

Telefone: 262 699 230 (escola) 

Site:  aecadaval.com/associação-de-estudantes  

 

 

 

 

 

 

mailto:aeebsc@agrupcadaval.com
https://www.aecadaval.com/associa%C3%A7%C3%A3o-de-estudantes
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