
CRONOGRAMA 

DDaattaass  PPrroocceeddiimmeennttoo//AAttiivviiddaaddee  
29/06 a 03/07 Inscrição para participar da Comissão Eleitoral Regional – na Assessoria da CRE 

29/06 a 03/07 Inscrição para participar da Comissão Eleitoral Local – na Secretaria da Unidade Escolar 

05/07 
Divulgação dos nomes dos membros da Comissão Eleitoral Regional e da Comissão Eleitoral 
Local 

06/07 Início das inscrições para as chapas/candidaturas às direções e conselhos escolares 

06/07 Início  das campanhas eleitorais para as chapas e candidatos a conselheiros escolares 

24/07 a 21/08 
Liberação dos candidatos de duas coordenações pedagógicas semanais presenciais, além 
das outras duas que o professor tem direito. Em resumo: o professor regente passará 
nestas 4 semanas coordenando apenas um dia por semana (escolhido por ele). 

27/07 
Divulgação em mural/acesso público da lista preliminar contendo o nome dos eleitores que 
votarão no dia 22/08 

31/07 Último dia das inscrições para as chapas/candidaturas as direções e conselhos escolares 

02/08 Divulgação da lista definitiva contendo o nome dos eleitores que votarão no dia 22/08 

15/08 Último dia para se inscrever como membro das Mesas: Receptoras ou Apuradoras 

15/08 
Último dia para que os CILs e Escolas Parque enviem as cédulas eleitorais para as Comissão 
Eleitoral Local de suas CREs 

16/08 
Divulgação,  pela comissão eleitoral local, dos nomes dos membro das Mesas: Receptoras 
ou Apuradoras 

20/08 
Último  dia para que a Comissão Eleitoral Regional envie as cédulas eleitorais para as 
Comissões Eleitorais Locais, que recepcionaram os dos votos do CIL e Escolas Parque 

20/08 Último  dia para inscrição de fiscais 

20/08 
Último dia de campanha eleitoral para as chapas/candidaturas as direções e conselhos 
escolares 

21/08 a 22/08 
Candidatos a Diretor(a) e Vice-diretor(a) devem estar afastados de suas atividades/cargos: 
de regência, como coordenador pedagógico ou de direção de escola 

22/08 Eleições Diretas para Diretor(a) e para Conselho Escolar 

22/08 Apuração 

23/08 
Comissão eleitoral local: enviar até as 09:30 das cédulas/urnas eleitorais dos Cils e Escolas 
Parque para as CREs 

23/08 
Fim do prazo para que as comissões eleitorais locais divulguem o resultado da eleição junto 
as comissões eleitorais regionais, que imediatamente devem informar a comissão eleitoral 
central o conjunto dos resultados da CRE 

01/08 a 20/08 
Debate dos candidatos: a comissão eleitoral local fixará pelo menos 2 debates dos 
candidatos com toda comunidade escolar 

 


