
TOMADA DE POSSE DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

30/11/2022  

Estamos aqui para dar posse à nova equipa que irá liderar a Associação Estudantes do 

Agrupamento de Escolas de Barroselas. 

Numa Escola, a Associação de Estudantes é a estrutura que representa os alunos, devendo ser-

lhe dada voz em relação a diversas matérias, designadamente, Projeto Educativo, Regulamento 

Interno, Plano Anual de Atividades, através de auscultação sempre que estes documentos 

estejam em elaboração ou atualização. 

Para além disto, a Associação de Estudantes pode e deve colaborar na gestão dos espaços de 

convívio e desporto. Deve também enriquecer e dinamizar atividades de natureza cultural, 

formativa e recreativa e contribuir, num espírito de colaboração responsável, para as tomadas 

de decisão que melhor atendam aos seus interesses e necessidades. 

Poderemos, então, afirmar que a Associação de Estudantes será a primeira plataforma de 

cidadania democrática e participativa para muitos jovens. Senão reparem, todo o processo de 

eleição dos seus membros tem por trás o mais evidente exercício de participação democrática: 

a formação e aprovação das listas candidatas, a campanha eleitoral, o debate de ideias e, por 

fim, a eleição por voto direto e universal. 

Mas, quando há uma eleição, uns ganham e outros não. No entanto, vendo bem as coisas, todos 

ganham, todos ficam mais enriquecidos, todos aprendem e partilham as suas ideias. Desde logo, 

a candidatura, em si, já é um ato de coragem e determinação. Cada lista apresenta as suas 

propostas e defende-as com a convicção de que irá prestar um bom serviço à Escola. Mesmo 

sabendo que poderão não ser eleitos, sujeitam-se ao escrutínio dos colegas. É preciso ter 

coragem e acreditar nas suas convicções! 

Então, e antes de dar posse à recém eleita Associação de Estudantes, quero agradecer aos 

elementos que integraram as duas listas candidatas a sua disponibilidade, a sua coragem, o seu 

sentido de pertença e de identidade com a Escola.  

Dirijo, agora, umas palavras particularmente à lista X que, apesar de não ter sido eleita, merece 

o nosso respeito e o nosso reconhecimento. Assim, peço-vos não desanimem nem desistam de 

lutar pelas vossas convicções. Sejam perseverantes!  

Deixem-me trazer-vos aqui um exemplo de luta e de perseverança que nos poderá servir de 

exemplo em muitas situações da nossa vida.  

Todos conhecem e têm ouvido falar do atual Presidente da República do Brasil – Lula da Silva. 

Este senhor, agora com 75 anos de idade, candidatou-se a primeira vez à Presidência da 

República em 1989 e perdeu. Candidatou-se uma segunda vez, em 1994 e perdeu. Em 1998 



voltou a candidatar-se, terceira vez, e voltou a perder. Pensam que desistiu? Não. Candidatou-

se novamente em 2002 e agora, sim, venceu. Voltou a ser eleito em 2006. Candidatou-se 

novamente este ano, 2022, e voltou a ganhar. 

Estimados estudantes saibam que a  Escola e a Sociedade precisam de jovens como vocês. Sejam 

corajosos, acreditem nas vossas potencialidades e lutem pelos vossos ideias. 

Obrigada! 

 

Vou, então, dar posse aos novos elementos da Associação de Estudantes. 

 

Professora Maria da Conceição Ferreira Cancela 

Diretora do AE de Barroselas 

 

 


