
 

 

 
 

COMO FUNCIONA UMA ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS 
 

Antes de entrar no assunto propriamente dito, vou tecer algumas considerações: 
1. “Fala de Dom Bosco na reunião dos Ex-alunos a 13 de julho de 1885”, retirado do 

Proêmio do Estatuto da Federação Mundial dos Ex-alunos e Ex-alunas de Dom 
Bosco, págs 7 e 8. 

2. Ainda do Estatuto Mundial, pág. 11 a 15, aproveitamos o prefácio que diz: 
3. E agora falando da Identidade e Missão do Ex-aluno e Ex-aluna de Dom Bosco:  

Art. 1º do Estatuto - Identidade 
Art. 2º do Estatuto - Missão 

4. Capítulo II – Finalidades e objetivos da Associação dos Ex-alunos e Ex-alunas de 
Dom Bosco  

Art. 3º - Finalidade Geral  
Art. 4º - Promoção Educativa  
Art. 5º - Empenho Familiar  
Art. 6º - Serviço às vocações e tarefas específicas  
Art. 7º - Voluntariado  
Art. 8º - Atenção com os Ex-alunos e Ex-alunas  
Art. 9º - Família Salesiana 

5. Capítulo III – Relacionamento com a Sociedade de São Francisco de Sales  
Art. 10º - Presença dos Salesianos na Confederação (Federação Nacional, Conselhos 

Inspetoriais e Associações Locais) 
Art. 11º - Animação dos Salesianos  
Art.12º - Autonomia na comunhão 

6. ORGANIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS 
Diretoria  

Presidente e vice-presidente 
Tesoureiro e vice-tesoureiro 
Secretário e vice-secretário 
Delegado Local SDB 
Suplentes 

Reuniões 
Deve haver um momento inicial de oração e de formação permanente para os integrantes. 
Deve haver uma reunião mensal para prestação de contas e deliberação das ações necessárias, 

dando prioridade ao nosso destinatário: “o jovem, principalmente o mais necessitado”. 
Todas reuniões devem ser documentadas pela ata em livro próprio e assinada pelos 

participantes. 
Todas Associações devem ter o seu Estatuto de acordo com o Estatuto Confederal, e registra-lo 

em cartório. Devem ter o seu CNPJ legalizado. E para tal, é bom que tenha um Contador responsável 
pela escrita, se possível alguém que possa doar seus serviços, principalmente no inicio, quando ainda 
estão desestruturados, e sem recursos. O nome “Associação”, já diz tudo: o associativismo implica em 
uma contribuição para o sustento da mesma. Cabe à Associação encontrar os meios de arrecadar. Ex: 



 

 

Contribuições mensais dos associados; promoções como almoços; festas; bingos beneficentes; rifas; 
etc, enfim, se a prioridade são os jovens, as ações irão aparecer. 

Todas Associações devem ter o seu Plano de Ação anual. O seu calendário deve ser repassado 
p/ o Conselho Inspetorial fazendo o possível p/ respeitar o calendário inspetorial. 


