
ANEXO V 

NORMAS PARA A PROPAGANDA ELEITORAL 

 

1. A campanha eleitoral dos inscritos para concorrer à Eleição de 

Diretor deverá obedecer ao disposto na Lei nº 6.407/2014, e com a prévia 

ciência e autorização da Comissão Eleitoral Escolar. 

2. A apresentação dos Planos de Gestão dos candidatos inscritos 

será organizada pela Comissão Eleitoral Escolar, com a presença de todos os 

candidatos e poderá ser feita em: 

a) Debates públicos abertos à comunidade escolar, reunida por 

segmentos e/ou na sua totalidade; 

b) Passagens pelas salas de aula das turmas do CMEI; 

c) Assembleias ordinárias e extraordinárias, com a Comunidade 

Escolar. 

3. As propostas constantes nos Planos de Gestão dos candidatos 

inscritos também poderão ser divulgadas através de mídia impressa (faixas, 

cartazes, etc.), cabendo à Comissão Eleitoral Escolar disciplinar a utilização 

dos espaços e tempos do CMEI. 

4. A divulgação e a defesa das propostas pelos candidatos à Diretor 

deverão ser realizadas de forma democrática e propositiva, com a participação 

de todos os candidatos. A Comissão Eleitoral Escolar deverá estar atenta para 

impedir propaganda enganosa ou perturbação ao desenvolvimento das 

atividades escolares. 

a) Entende-se por propaganda enganosa aquela que consiste em 

promessa de resolver eventuais demandas que não estão entre as atribuições 

da Direção, que firam a legislação educacional ou criem expectativas na 

comunidade que não poderão ser cumpridas no âmbito da gestão do CMEI. 

5. A propaganda eleitoral dos candidatos concorrentes à Direção 

deverá ocorrer nos tempos e espaços definidos pela Comissão Eleitoral 

Escolar, resguardando o princípio da igualdade na elaboração de materiais de 

campanha. 

6. Os professores candidatos não poderão se afastar de suas 

atividades em seu horário de trabalho para se dedicar à campanha. 



7. As atividades de campanha deverão ser encerradas em horário e 

data determinada pela Comissão Eleitoral Escolar. 

8. Fica vedado o uso de material de propriedade pública, para fins 

de campanha eleitoral. 

9. Os membros da Comissão Eleitoral Escolar, durante todo o 

processo eleitoral, bem como os membros da comunidade escolar, envolvidos 

nos procedimentos da eleição, no dia da eleição, não poderão portar material 

de campanha. 

10. Não será permitido o transporte de eleitores no dia da eleição. 

 

Cascavel, ___ de novembro de 2015. 

 

______________________________ 

Comissão Central da Eleitoral 


