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ATA DE REUNIÃO DE ELEIÇÃO DE DELEGADO E SUBDELEGADO DE TURMA 
 

Aos       dias do mês de setembro de dois mil e      , pelas       horas, sob a presidência do Diretor da 

Turma,      , realizou-se uma reunião com os alunos da turma   do    º ano, tendo para o efeito a seguinte 

ordem de trabalhos: 

Ponto único - Eleição do(a) delegado(a) e subdelegado(a) de turma. 

Relativamente à listagem de alunos da turma, registaram-se as seguintes ausências:       

O diretor de turma deu início à reunião dando a conhecer os direitos e deveres inerentes ao exercício do cargo 

de delegado de turma/subdelegado, constantes da legislação e do regulamento interno, sensibilizando os alunos 

para a responsabilidade do mesmo. Foram os alunos esclarecidos dos procedimentos a ter em conta na votação, 

no apuramento dos votos e nas situações de desempate, se necessário. 

Após esclarecimento de eventuais dúvidas suscitadas pelos alunos, procedeu-se à eleição do secretário da 

reunião. Os alunos elegeram secretário da reunião o(a) aluno(a)      . 

De seguida, procedeu-se à votação secreta e nominal para a eleição do(a) delegado(a) e subdelegado(a) de 

turma, distribuindo-se previamente os boletins de voto. Feita a contagem dos votos, apurou-se o seguinte. 

Apuramento de votos 

Votos entrados na urna:   ; Votos nulos:   ; Votos brancos:    ; Votos aceites:    

Resultados 

1º      , nº   ,    (     ) votos 

2º      , nº   ,    (     ) votos 

3º      , nº   ,    (     ) votos 

4º      , nº   ,    (     ) votos 

5º      , nº   ,    (     ) votos 

6º      , nº   ,    (     ) votos 

De acordo com o apuramento dos resultados, foi eleito(a) Delegado(a) de Turma o(a) aluno(a)      , e 

Subdelegado(a) o(a) aluno      . 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida 

e aprovada, será assinada pelos subscritores abaixo indicados. 

 

          O(A) Diretor(a) de Turma                                  O(A) Secretário(a) da reunião 

________________________________ ____________________________________      

      O(A) Delegado(a) de Turma                                   O(A) Subdelegado(a) de Turma  

________________________________ ____________________________________      


