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     Este guia destina-se à eleição dos representantes da Comunidade Escolar e do
representante da Comunidade Local que irão compor o Conselho Escolar para um 
novo mandato. 

Quem poderá participar do Conselho Escolar? 
 

a) Alunos matriculados, com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 
do total de aulas ministradas e que tenham idade mínima de 14 anos; 
b) Pais ou responsáveis legais por alunos matriculados, estes com frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de aulas ministradas. 
c) Professores e pedagogos, integrantes da carreira do Magistério Público, em
efetivo exercício na escola.  
d) Demais servidores públicos, integrantes do quadro da Rede Pública Estadual de 
Ensino, em efetivo exercício na escola.   

Comunidade Local apta a participar do Processo Eleitoral: Representantes de
Instituições Comunitárias, Associações de Moradores e outras entidades com fins 
similares localizadas nas imediações da Escola, devidamente regulamentada com 
registro de pessoa jurídica e estatuto próprio. 

Momento pré-eleição: 

     Durante a preparação para as eleições, é necessário que as Unidades de Ensino: 
Componham a Comissão Eleitoral Escolar após mobilização dos diversos
segmentos: 

 

 Estudantes

Pai, mãe ou
responsável legal

Professores e
pedagogos

Demais servidores
públicos



     A Comissão Eleitoral Escolar deve ser composta pelo membro nato (diretor
escolar) e por um representante de cada segmento da comunidade escolar.
Observação: Caso não seja possível a representação de cada segmento, a comissão 
eleitoral escolar poderá ser formada pelo membro nato e mais 2 representantes de
segmentos da comunidade escolar. 

ATENÇÃO! 

É importante lembrar que os membros da comissão eleitoral escolar não podem se 
candidatar a membro do Conselho Escolar. A Unidade de Ensino deve encaminhar 
para a Comissão Eleitoral Regional o nome dos membros da Comissão Eleitoral 
Escolar. 
 

É responsabilidade da Comissão Eleitoral Escolar: 

1. Afixar edital que convoca interessados para participarem do processo eleitoral em 
local visível;  
2. Enviar convite às Instituições Comunitárias, Associações de Moradores, e outras 
entidades com fins similares, localizadas nas imediações da escola,
incentivando-as a se cadastrarem para concorrer a vaga de representante da
Comunidade Local;  
3. Elaborar Regimento do processo eleitoral contendo o cronograma de ações,
conforme normas estabelecidas pela Comissão Eleitoral Estadual;  
4. Solicitar à direção da escola a lista de votantes para cada segmento da
Comunidade Escolar;  
5. Divulgar a quantidade de vagas em cada segmento da Comunidade Escolar,
conforme o porte da escola;  
6. Promover a mobilização dos segmentos a fim de obter o maior número de
candidatos para concorrerem ao cargo de membro do Conselho Escolar;  
7. Coordenar as plenárias por segmento;  
8. Disponibilizar materiais informativos sobre as atribuições dos Conselhos
Escolares, o período de inscrição e período de campanha eleitoral, a data e o local da 
eleição;  
9. Estabelecer normas para a realização da propaganda eleitoral;  
10. Homologar as inscrições dos candidatos após conferência dos requisitos e 
divulgar a lista conforme o segmento correspondente;  
11. Preparar a sala de votação e indicar os integrantes da mesa eleitoral receptora;  

 



Sobre a sala de votação: 

     Toda logística necessária para a realização do pleito eleitoral deve estar pronta 
até o dia que antecede a eleição. 

     A sala de votação terá 04 (quatro) urnas, para a coleta de votos dos eleitores dos 
segmentos que integram a Comunidade Escolar, na seguinte disposição: 

a) urna específica para o segmento de alunos;  
b) urna específica para o segmento de pais ou responsáveis legais;  
c) urna específica para o segmento dos professores e pedagogos;  
d) urna específica para o segmento dos demais servidores públicos. 

OBSERVAÇÃO: 

Nas Unidades de Ensino que não apresentarem alunos com idade mínima de 14 
(quatorze) anos, haverá urna específica para o segmento, na qual deverá constar a 
especificação: “Segmento Alunos: Pai ou Representante Legal”. 

     A Mesa Eleitoral Receptora será composta por 03 (três) membros pertencentes ao 
quadro de funcionários da Unidade de Ensino, sendo um presidente, um
secretário e um mesário, indicados pela Comissão Eleitoral Escolar. 

     Na sala de votação, fixar as listas de candidatos, contendo o nome dos candidatos 
por segmento e seus respectivos números, uma 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; 

     Dispor do Regimento Eleitoral e 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, uma para Professores e Pedagogos e outra 
para Demais Servidores Públicos); 



Momento da Eleição 

     No dia da eleição, a escola deverá seguir os protocolos sanitários, respeitando o
distanciamento social, o uso obrigatório de máscara, a higienização das mãos e se 
atentar para: 
  
A votação ocorrerá nos turnos de funcionamento da Unidade de Ensino,
oportunizando a participação de todos os membros da Comunidade Escolar;  
A cédula de votação será rubricada pelo Presidente ou pelo Secretário da Mesa
Eleitoral Receptora no momento da entrega ao eleitor.  
A entrega da cédula eleitoral deverá ser efetuada após a assinatura do eleitor na sua 
respectiva lista de votantes;  

ATENÇÃO:  
 
Os eleitores deverão apresentar documento de identificação no ato da votação.
O eleitor com deficiência visual ou que possua outro impedimento que o
impossibilite do desenvolvimento da escrita, poderá expressar seu voto de forma 
oral, perante um membro da Comissão Eleitoral Escolar e o Presidente da Mesa
Eleitoral Receptora que deverão preencher a cédula com o respectivo nome do
candidato escolhido pelo eleitor e depositar em urna do segmento correspondente.  
   

   A Mesa Eleitoral Receptora somente poderá funcionar com a
participação de, no mínimo, 02 (dois) dos seus integrantes. 

    O direito de voto poderá ser exercido somente uma vez, em cada
Unidade de Ensino, independentemente de pertencer a mais de um
segmento apto a votar, exceto, no caso do pai, mãe ou responsável 
legal que represente o segmento alunos em unidades de 
ensino que não possuam matrículas de alunos
maiores de 14 anos. 

  O registro das ocorrências observadas no
decurso da votação precisa ser realizado para o 
posterior preenchimento da ata de votação. 



Momento Pós-Eleição 

Encerrado o período de votação, a comissão eleitoral escolar, juntamente com a 
Mesa Eleitoral Receptora, deverá proceder para a apuração dos votos, atentando 
para: 

1. Realizar o preenchimento da ata de votação, com o registro das ocorrências
observadas no decurso da votação;  
2. Conferir as assinaturas dos votantes constante nas listas de votantes por
segmento e quantificar os eleitores presentes e os ausentes;  
3. Observar a quantidade de vagas existentes em cada segmento da Comunidade 
Escolar, de acordo com o porte da escola;  
4. Abrir uma urna de cada vez e iniciar a contagem dos votos por segmento. O 
número de assinaturas na lista de votantes deverá ser igual ao número de votos do 
seu respectivo segmento;  
5. Eleger membro titular do Conselho Escolar, o(s) candidato(s) com maior número 
de votos.  
6. Considerar eleito, em caso de empate, o candidato com maior idade. Persistindo o 
empate, será eleito o que tiver maior tempo na Comunidade Escolar.  
7. Considerar eleito membro suplente os 02 (dois) candidatos, consecutivamente, 
mais bem votado por cada segmento do Conselho Escolar.  
8. Registrar na ata de apuração, mapa de consolidação e quadro de relação dos
eleitos, o resultado da apuração.  
9. Preencher o quadro estatístico com o resumo geral da situação da eleição,
contendo também o número de abstenções;  
10. Afixar em mural visível a toda Comunidade Escolar cópia da ata de apuração 
contendo o resultado final, com seus anexos (quadro estatístico e mapa de
consolidação);  
11. Encaminhar à Comissão Eleitoral Regional em duas vias originais dos seguintes 
documentos: Quadro Estatístico, Mapa de Consolidação, Relação dos Eleitos, Ata de 
Votação e Ata de Apuração da eleição; 



ATENÇÃO: 
 
     Quadro Estatístico, Mapa de Consolidação, Relação dos Eleitos, Ata de Votação e 
Ata de Apuração da eleição são anexos do Regimento Eleitoral.   

     A Comissão Eleitoral Escolar deverá manter a guarda de todas as cédulas
utilizadas na Unidade de Ensino, para que, em caso de recurso, sejam novamente 
utilizadas para apuração.  

     O Conselho Escolar deverá manter arquivo próprio com toda documentação do 
Processo Eleitoral, bem como um arquivo para guardar as atas, os pareceres, os
documentos que o legalizam e as atividades que poderão ser mediadas na relação 
Conselho Escolar e Equipe Gestora.  

Posse dos novos membros representantes da Comunidade Escolar: 

A posse dos membros eleitos será realizada na Unidade de Ensino, após a
homologação do resultado final pelo Secretário de Estado da Educação, do Esporte e 
da Cultura e em até 15 dias após o encerramento do mandato vigente. 

Após a posse dos membros eleitos, segue a reunião do Conselho Escolar para: 

1. Eleger um presidente, um vice-presidente e um secretário do colegiado;  
2. Escolher o membro representante da Comunidade Local;  
3. Definir e aprovar o calendário anual de reuniões ordinárias;  
4. Elaborar e aprovar o Estatuto do colegiado para o novo mandato;  

1. Entregar à Diretoria de Educação o estatuto, em duas vias (assinado na última folha 
e rubricado nas demais, pelo presidente e vice-presidente do colegiado), as quais 
serão encaminhadas à Seduc para assinatura do advogado.  
2. Fazer o registro da ata de posse e do estatuto em cartório local, após o
encerramento da primeira reunião e concluído o trâmite mencionado no item anterior.  
3. Atualizar o cadastro na Receita Federal, nas agências bancárias, no PDDEWeb e na 
Rede Mais Conselho. 

Processo de Legalização
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