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“Ter escravos não é nada, mas o que se torna intolerável
é ter escravos chamando-lhes cidadãos”
Denis Diderot

Um dos assuntos mais importantes em nossa sociedade é a democracia. Nela, as pessoas
têm assegurados os seus direitos de cidadãos: podem ir e vir, podem se expressar livremente,
podem construir uma carreira, podem empreender... Podem realizar o projeto que escolheram
para suas vidas.
No entanto, nem sempre a democracia se realiza. Como alguém pode escolher o azul, por
exemplo, se conhece somente o vermelho e o verde? Dessa forma, é importante expandir a
experiência democrática das pessoas para que elas não sejam escravas de suas poucas opções.
Assim, as pessoas deixarão de ser escravas e passarão a ser cidadãos, em analogia à epígrafe do
início desse Boletim.

Uma das formas mais efetivas
de realizar a democracia é por meio
da educação das crianças e jovens.
O Grêmio Estudantil é uma
importante ferramenta para essa
realização, na medida em que se
configura como iniciação à prática
política e democrática.
Convidamos você a conhecer
um pouco sobre a situação do
Grêmio Estudantil nessa Diretoria
de Ensino.

Plano de trabalho para o
2º Semestre
 Evento: II Encontro de Gremistas
 Data: 27/10/2016.
 Local: Diretoria de Ensino Norte 2.
Rua Plínio Pasqui, 217. Parada
Inglesa. São Paulo/ SP.
 Público
alvo:
Professores
Interlocutores do Grêmio Estudantil
e representantes discentes do
Grêmio Estudantil.
 Visitas às escolas para orientar os
professores e alunos em razão da
Legislação
que
rege
o
funcionamento
do
Grêmio
Estudantil.
EE ANGELO BORTOLO

Realizações no 1º Semestre


Reunião com Professores Interlocutores e representantes discentes do Grêmio Estudantil.



Criação de um grupo no aplicativo WhatsApp com os presidentes e vice-presidentes dos
Grêmios Estudantis.



Criação de um grupo no aplicativo WhatsApp com os Professores Interlocutores dos Grêmios
Estudantis.



Visitas às escolas para orientar os professores e alunos em razão da Legislação que rege o
funcionamento do Grêmio Estudantil.

Reunião na Diretoria com interlocutores

EE Prof. Paul Hugon

EE Profª Carmosina Monteiro Vianna

EE Dr. Pedro de Moraes Victor

EE Silva Jardim

EE Tito Prates da Fonseca

EE Prof. Sérgio da Costa
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