
 
Orientações Gerais para 

Implantação dos Conselhos 
Escolares 

 
 
 

Aracaju, 23 de maio de 2013. 

GOVERNO DE SERGIPE 
Secretaria de Estado da Educação 

Comissão Eleitoral Estadual 



Data Ações 
28 de maio de 2014 Realização das Plenárias por Segmento, Votação direta e secreta pela 

Comunidade Escolar e divulgação do resultado pela Comissão Eleitoral 
Escolar. 

29 de maio de 2014 Envio da Ata de Apuração, do Mapa de Consolidação e Quadro Estatístico, 
com o resultado final da eleição, para a Comissão Eleitoral Regional. (duas 
vias originais) 

Até o dia 02 de 
junho de 2014 

Envio de uma via da Ata de Apuração, do Mapa de Consolidação e Quadro 
Estatístico, com o resultado final da eleição para Comissão Eleitoral Estadual. 

06 de junho de 2014 Homologação e Publicação do Resultado Final da Eleição dos membros da 
Comunidade Escolar pela Secretária de Estado da Educação em exercício. 

10 de junho de 2014 Posse dos membros da Comunidade Escolar no Conselho Escolar e 
realização da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado para eleição do 
Representante da Comunidade Local, do Presidente e Vice Presidente do 
Conselho Escolar. 

Até o dia 23 de 
junho de 2014 

Posse do representante da Comunidade Escolar, na situação do mesmo não 
ter tomado posse no dia 10 de junho de 2014. 

Até o dia 17 de 
junho de 2014 

Posse do representante da Comunidade Local, na situação do mesmo não ter 
tomado posse no dia 10 de junho de 2014. 

Datas Importantes: 



Plenárias por Segmento – composta por cada um dos 
segmentos que integram a comunidade escolar.  
Deverão ser coordenadas pela Comissão Eleitoral 
Escolar; 
Cada segmento deverá ter espaço na escola para 
realização da Plenária; 
Poderá ter como pauta para debate As Atribuições do 
Conselho Escolar, não sendo permitido o uso do espaço 
para campanha dos candidatos (Sugestão); 
Deverá ser realizada nas duas horas iniciais do primeiro 
turno de funcionamento da Unidade de Ensino e ser 
seguida de votação (Voto Secreto e Direto). 

Realização das Plenárias por 
Segmento 



   A Comissão Eleitoral Escolar deverá providenciar um espaço físico na 
Unidade de Ensino, de modo que: 

 Disponha da Lista dos votantes em pastas separadas por segmento ( 
Exemplo: Uma pasta para o segmento Alunos, uma pasta para o 
segmento Pais ou Responsável Legal, Professores e Pedagogos e 
Demais Servidores); 

 Manter sobre a Mesa Receptora Eleitoral pasta contendo a Lei nº 
235/2014, o Decreto nº 29.749/2014, os Editais n° 06/2014 e 08/2014 
e o Regimento do Processo Eleitoral para Composição do Conselho 
Escolar elaborado pela Comissão Eleitoral Escolar; 

 Afixar as relações dos candidatos, contendo o Nome dos Candidatos 
e seus respectivos Números. As relações deverão ser separadas por 
segmentos e afixadas na Sala de Votação em local próximo à Cabine 
de Votação e outra no Corredor ou Pátio da Unidade de Ensino para 
que fique visível a toda Comunidade Escolar; 

 

Organizando o Espaço para 
Votação 



 A Mesa Receptora deverá ser composta por três 
membros, Presidente, Secretário e Mesário, podendo 
funcionar com o mínimo de dois membros; 

 Para cada segmento deverá existir uma Urna Eleitoral: 
1. Urna específica para o segmento de Alunos. 
2. Urna específica para o segmento Pais ou Responsável 

Legal. 
3. Urna específica para o segmento dos Professores e 

Pedagogos. 
4. Urna específica para o segmento dos demais servidores. 
 O segmento que não possuir eleitores não necessitará de 

Lista de Votantes e sua respectiva Urna Eleitoral; 
 

 

Organizando o Espaço para 
Votação 



A entrega da Cédula Eleitoral deverá ser efetuada 
após a Assinatura do Eleitor na sua respectiva 
Lista de Votantes; 

A Cédula Eleitoral deverá ser assinada no verso, 
diante do eleitor, pelo Presidente ou Secretário da 
Mesa Eleitoral Receptora. Assinar apenas a 
Cédula que será utilizada no Ato do Voto; 

As Cédulas em branco deverão ser devolvidas à 
Comissão Eleitoral Regional e esta deverá 
encaminhá-las à Comissão Eleitoral Estadual; 

 

Organizando o Espaço para 
Votação 



 Encerrado o período de votação, a Mesa Eleitoral Receptora 
conjuntamente com a Comissão Eleitoral Escolar deverá 
conferir as assinaturas dos Votantes constante nas Listas de 
Votantes por segmento; 

 Na sequência deverá iniciar a contagem dos Votos por 
segmento, abrindo uma urna de cada vez e fazendo o 
registro na Ata de Apuração e Mapa de Consolidação 
(Modelos constantes no Regimento do Processo Eleitoral). O 
número de assinaturas na Lista de Votantes deverá ser igual 
ao número de Votos do seu respectivo segmento; 

 Preencher o Quadro Estatístico com o resumo geral da 
situação da Eleição, contendo principalmente o número de 
abstenções; 

 Afixar em mural visível a toda Comunidade Escolar cópia da 
Ata de Apuração contendo o Resultado Final; 

Apuração dos Resultados 



 Encaminhar à Comissão Eleitoral Regional em duas vias a 
Ata de Apuração, Mapa de Consolidação e Quadro 
Estatístico; 

 Caberá à Comissão Eleitoral Regional enviar cópia original 
dos documentos acima para Comissão Eleitoral Estadual 
respeitando o cronograma de ações do Edital nº 06/2014; 

 A Comissão Eleitoral Escolar deverá manter a guarda de 
todas as cédulas  utilizadas por no mínimo de seis meses na 
Unidade de Ensino; 

 A Direção da Unidade de Ensino deverá manter arquivo 
próprio com toda documentação do Processo Eleitoral do 
Conselho Escolar, bem como um arquivo para guardar as 
Atas, os Pareceres, os Documentos que legalizam o 
Conselho Escolar e as Atividades que poderão ser mediadas 
na relação Conselho Escolar e Equipe Gestora. 
 

Apuração dos Resultados 



 
 
 

"Cabe a Escola formar Cidadãos 
Críticos, Reflexivos, Autônomos, 
Conscientes de seus Direiros e 

Deveres, capazes de compreender a 
realidade em que vivem preparados 
para participar da vida econômica, 
social e política do País e aptos a 

contribuir para construção de uma 
Sociedade mais Justa." 

Autor desconhecido 
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