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Calendário do Processo Eleitoral de Conselho de Escola – 2020 

 

RESPONSÁVEIS 

PELA AÇÃO 
AÇÃO PROPOSTA INÍCIO TÉRMINO 

Equipe Gestora Organizar a Comissão Eleitoral 

Diretor – Estudante – Professor - 

funcionário  

3º dia letivo 

05/02/2020 

8º dia letivo – 

12/02/2010 

 
Equipe Gestora 
 

 

Organizar o incentivo a participação 

de todos os segmentos que compõe 

a comunidade escolar para que 

Conselho de Escola. 

 Professores 

 Estudantes  

 pais/responsáveis 

 especialistas 

 funcionários 

05/02/2020 

(3º dia letivo) 

 

 

 

10º dia letivo 

14/02/2020 

Equipe Gestora + 
Comissão 
Eleitoral 
 

Reuniões com os diferentes 

segmentos – fomento à gestão 

democrática e participação no 

Conselho de Escola - Escolha dos 

representantes  

11º dia letivo 

17/02/2020 

25º dia letivo 

12/03/2020 

 

Equipe Gestora + 

Comissão 

Eleitoral 

A posse dos representantes do novo 

conselho deverá ser dada em 

reunião aberta   à comunidade 

escolar, com a assinatura da ATA de 

posse(*)Livro de Registro 

25º dia letivo 

12/03/2020 

 

30º dia letivo 

18/03/2020 

 

 Embora a constituição do Conselho de Escola seja obrigatória para 

todas as escolas regulares da rede pública estadual paulista, como 

previsto em lei vigente, as datas aqui propostas são sugestivas. Com 

exceção do início e do encerramento do processo.  A escola tem 

autonomia para transitar dentro do primeiro mês letivo, de acordo com 

sua demanda. 
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 A ATA de posse deverá ser inserida no Sistema de Gestão de 

Conselhos de Escola – SGCE na Secretaria Escolar Digital - SED e 

encaminhada à Diretoria Regional de Ensino aos cuidados do 

Supervisor de Ensino responsável pela Escola. 

 As decisões compartilhadas entre o poder público e a sociedade civil no 

Conselho de Escola, comprometidos com a transformação social no 

território na lógica da gestão democrática, contribuirá substancialmente 

para o salto de qualidade na educação pública paulista.    

 

São Paulo, 20 de dezembro de 2020 

 

Equipe Técnica 

COPED/DECEGEP/CEART 

 


