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Eleições de Conselho Escolar

COMISSÃO ELEITORAL ESCOLAR

Na primeira quinzena do mês de junho do corrente ano, serão realizadas as eleições 
dos Conselhos Escolares das Escolas da RME – Gestão 2016-2019.

Para coordenar o processo eleitoral na unidade escolar deverá ser constituída a 
Comissão Eleitoral Escolar, conforme Lei nº 5.312-99

 alterada pela Lei nº 6.168-2003.
Art. 12 Para dirigir o processo eleitoral em cada unidade escolar será constituída 

uma Comissão Eleitoral Escolar de composição paritária com um ou dois 
representantes de cada segmento que compõem a comunidade escolar.
§ 2º A Comissão Eleitoral Escolar será instalada na primeira quinzena 

do mês de abril.
§ 3º A Comissão Eleitoral Escolar elegerá seu presidente dentre os membros que a 
compõem, maiores de dezoito anos, o que deverá ser registrado em ata, bem como 

os demais trabalhos pertinentes ao processo eleitoral



  

    Art. 13 Os membros da Comissão Eleitoral Escolar serão escolhidos pelo 
Conselho Escolar.

     Art. 15 Os membros da comunidade escolar integrantes das Comissões 
Eleitorais Escolar e Central não poderão concorrer como candidatos ao 

Conselho Escolar.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos membros do magistério nas 
unidades escolares que contarem com até cinco membros do magistério.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos funcionários em efetivo 
exercício nas unidades escolares que contarem com até cinco funcionários.

A nominata da Comissão Eleitoral Escolar 
(nomes, segmento, presidente) deverá ser informada à SMED, 

por meio de ofício até o dia 15-04-2016 
(Modelo disponível no Portal da Educação)



  

A Comissão eleitoral escolar deve convocar a comunidade escolar com 
direito de votar,  através de Edital, na segunda quinzena de abril, para na 

primeira quinzena de junho, proceder-se a eleição (conforme consta no art. 
16 da Lei nº 6.168, de 18-12-2003).

Importante: Para realização do processo a escola deverá observar, 
rigorosamente, a legislação:

• Lei n° 5.312, de 22 de dezembro de 1999.
• Decreto nº 9.952, de 18 de maio de 2000.
• Lei n° 6.168, de 18 de dezembro de 2003.

 A legislação e todo material necessário para o processo da eleição está 
disponível no Portal da Educação, link Gestão/Coordenação 

Pedagógica/NED/Conselhos Escolares, na Pasta Eleição Conselhos
Escolares 2016.



  

Convocamos as Comissões Eleitorais Escolares constituídas que dirigirão o 
processo eleitoral dos Conselhos Escolares – Gestão 2016-2019 para o 

Encontro de Formação a ser realizado conforme cronograma:
Escolas de A a E
Data: 15/04/2016
Horário: 18h45min
Local: Auditório I da SMED

Escolas de F a N
Data: 18/04/2016

Horário: 18h45min
Local: Auditório I da SMED

Escolas de O a Z
Data: 19/04/2016
Horário: 18h45min
Local: Auditório I da SMED

Escolas do Meio Rural
Data: 25/04/2016

Horário: 18h45min
Local: Auditório II da SMED

Informações pelo telefone 3901 2323, ramal 223 - 
Núcleo Educar na Diversidade



  



  

Proposta Pedagógica e Regimento Escolar

- a partir dessa semana já temos um ícone onde vão 
constar todas as orientações e legislações específicas;

- é importante uma organização na gravação dos 
documentos;

- utilizar sempre o LibreOffice para a confecção dos 
documentos;

- verificar o modelo de Proposta Pedagógica já 
disponibilizada.



  

Proposta Pedagógica e Regimento Escolar

Etapas:
- Educação Infantil – 4 e 5 anos de idade;
       Todas as escolas, mesmo as que hoje não tenham 
turmas de 4 e 5 anos, regrarão essa etapa em seus 
regimentos escolares.
- Ensino Fundamental – com duração de 9 anos.
        As escolas que não atendem turmas dos anos finais, 
deverão fazer constar a observação de que não possuem 
esse atendimento, o que estará de acordo com seu 
diagnóstico (no modelo da SMED haverá uma frase 
sugestão).



  

Objetivos das Etapas e Modalidade de ensino 
oferecidos

Objetivos da Etapa da Educação Infantil 
(Geral e Específicos)

Objetivos do Ensino Fundamental 
(Geral e Específicos)

Objetivos da Educação Especial

Objetivos da Escola 
(orientação da SMED: fazer constar)



  

 Mudanças na avaliação diante da Resolução 
nº 31/2015:

- Estudos de progressão
- Síntese Avaliativa

* Orientações da mantenedora sobre os aspectos 
da avaliação serão discutidos com a Comissão que 

que foi indicada pela Comissão de Diretores.
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