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Objetivo da Reunião

Instrumentalizar os gestores das
Unidades Escolares, no
desenvolvimento das ações do
Grêmio Estudantil para o ano letivo
de 2017 .



Pauta
➢Recepção 

➢Apresentação da Equipe 

➢Reflexão

➢Princípios do Grêmio – Histórico

➢Vídeo 

➢Etapas para constituir um grêmio

➢Ações do grêmio

➢Composição da chapa (integrantes)

➢Professor interlocutor do grêmio

➢Informes gerais

➢Ações possíveis







Reflexão sobre nosso papel de 

Gestor na escola

➢Já sabemos a escola que

queremos, mas o que estamos

fazendo ?



Painel





Qual é o maior desafio do Grêmio Estudantil?

Visão: estimular a colaboração e a

solidariedade dentro da escola e em

nossa comunidade, de modo a construir

uma cidadania ativa, consciente e

comprometida com a educação de todos

e com a sustentabilidade de cada um, em

nosso planeta.





O que é o grêmio estudantil ?

• É a organização que representa os interesses dos
estudantes na escola;

• Ele permite que os alunos discutam, criem e
fortaleçam inúmeras possibilidades de ação

tanto na escola como na comunidade;

• Importante espaço de aprendizagem, cidadania,
convivência, responsabilidade e de
comprometimento com a educação de todos.







Estatuto do Grêmio Estudantil

Objetivos:  

• Representar o corpo discente;

• Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos

da instituição;

• Promover a cooperação entre os

administradores, funcionários, professores e alunos no
trabalho, buscando aprimoramentos;

• Incentivar a cultura literária, artística e desportivo de seus 

membros;

• Realizar intercâmbio cultural e educacional;

• Lutar pela democracia permanente, através do direito a 

participação nos fóruns internos da Escola. 







Alguns Princípios Metodológicos:

•A experiência de formação de um Grêmio Estudantil é um

processo pedagógico que envolve toda a comunidade

escolar.

•A formação do Grêmio é baseado na participação e no

conhecimento acumulado de cada participante. Isso

significa que é importante criar um espaço de trabalho que

valorize e potencialize o conhecimento dos jovens.

•Grêmio é uma entidade essencialmente democratizante.

Democracia contempla conflito e respeito à diversidade.





1º   Comissão Pró – Grêmio/Assembleia Geral

O grupo de alunos interessados na formação do grêmio. Divulga a ideia

do grêmio na escola, elabora o estatuto e convoca a Assembleia Geral.

Assembleia Geral, reunião de todos os alunos ou 10% da escola para

discutir e aprovar proposta do grêmio.

2º  Comissão Eleitora
Grupo formado por dois representante de cada chapa,

representantes de classe, Professor Mediador ou Professor

Coordenador da escola. É responsável por todo processo

eleitoral: fazer cédulas com nomes das chapas, providenciar a

urna, contar os votos e divulgar os resultados

3º Constituição das Chapas
Alunos se reúnem e formam as chapas que concorrerão na 

eleição. Devem apresentar suas ideias e propostas para o ano 

de gestão no grêmio estudantil. A comissão eleitoral promove 

debates entre as chapas, abertos a todos os alunos



4º Organização para  Eleição

Comissão Eleitoral organiza a eleição( o voto é secreto). A

contagem é feita pelos representantes de classe,

acompanhados de 2 representantes de cada chapa e,

eventualmente, do Diretor da Escola e do Professor Mediador.

5º Validação do Processo

A Comissão Pró – Grêmio envia uma cópia da ata de

Eleição e do Estatuto para a Direção Escolar e organiza a

cerimônia de posse da diretoria do grêmio.





Responsáveis pela ação Ação proposta Prazo Data

Gremistas, gestão, 
professores.

Diálogo nas escolas

Convocação Assembleia

1º ao 5º dia 
letivo

02/02/2017

Professor e PC Eleições Representante de sala 6º ao 7º dia 
letivo

Estudante e responsável 
da escola pelo Grêmio

Assembleia Geral 8º dia letivo

Comissão eleitora e 

responsável da escola 
pelo grêmio

Reunião da Comissão Eleitoral 9º ao 15º dia 
letivo

Comissão eleitoral Apresentação do estatuto e 
calendário escolar

16º dia letivo

Comissão eleitoral Divulgação do processo eleitoral 
e divulgação de cartazes

17º ao 25º dia 
letivo

Comissão eleitoral Recebimento das inscrições 
das chapas

26º dia letivo 13/03/2017

Comissão eleitora, Equipe 

gestora, responsável da 
escola pelo grêmio.

Inicio da Campanha Eleitoral das 
chapas inscritas

31º ao 41º dia 
letivo

Todos envolvidos no 
processo

Eleições 42º ao 43º dia 
letivo

04/04/2017 à 
05/04/2017

Comissão Eleitoral, 2 

representantes de chapa 

concorrente, gestão, e 
responsável pelo grêmio

Apuração 44º dia letivo

Direção da escola, 

comissão eleitoral e 
conselho de escola.

Divulgação da chapa 
vencedora

45º dia letivo

Comissão eleitoral Apuração de possíveis 
irregularidades na eleição

46º ao 56º dia 
letivo

06/04/2017 à 
20/04/2017



Até o dia 26/04/2017, compartilhar via

Google Drive o processo de eleições do

Grêmio Estudantil exercício 2017, para

os responsáveis na DER Carapicuíba.



Ações do Grêmio 

O grêmio estudantil, articulado à gestão escolar,

busca oferecer aos alunos possibilidades de

desenvolver competências que os

instrumentalizem a refletir sobre si mesmos, a

se inserir e a participar, ativa e criticamente no

mundo social, sendo protagonistas das ações

dentro e fora da escola, contribuindo, dessa

forma, para uma maior interação com os

colegas e comunidade.



Ação do Grêmio

• Elaborar o Plano anual de trabalho;

• Colocar em prática o plano aprovado;

• Divulgar em Assembleia Geral,as normas, as atividades, a

programação e a aplicação dos recursos;

• Reuni-se ordinariamente pelo menos uma vez por mês, e

extraordinariamente a critério do presidente ou de 2/3 da Diretoria;

• Tomar medidas emergências, conforme o estatuto.



Componentes do Grêmio/ Funções

Presidente:

• Representar o Grêmio dentro e fora da escola;

• Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;

• Assinar movimentação financeira;

• Assinar com o secretário, a correspondência oficial;

• Representar o Grêmio no Conselho Escolar;

• Cumprir e fazer cumprir as normas do Estatuto;

• Desempenhar as demais funções inerentes a seu cargo.



Vice- Presidente:

• Auxiliar o presidente;

• Substituir o Presidente nos casos de 
ausencia eventual.



Secretário- Geral:

Publicar avisos e convocações de 
reuniões, divulgar editais e expedir 
convites;

Lavrar atas das reuniões;

Redigir e assinar com o Presidente a 
correspondência oficial;

Manter em dia os arquivos da entidade.



1º Secretário:

• Auxiliar o Secretário- Geral em todas as 
funções;



Tesoureiro- Geral:

• Ter sob se controle todos os bens do Grêmio;

• Manter em dia a escrituração de todo o 
movimento e balancetes, bem como à 
movimentação financeira;

• Prestar contas, juntamente com o Presidente 
ao Conselho Fiscal;



1º Tesoureiro:

• Auxiliar o Tesoureiro- Geral em todas 
as suas funções;



Diretor Social:

• Coordenar o serviço de Relações 
Públicas;

• Organizar os colaboradores, organizar 
festas;

• Zelar pelo bom relacionamento pessoal 
entre o Grêmio com a comunidade. 



Diretor de Imprensa:

• Responder pela comunicação da Diretoria 

com a Comunidade;

• Manter os membros do Grêmio 

informados sobre os fatos de interesse 

dos alunos;

• Editar o órgão oficial de imprensa;

• Escolher os colaboradores para a sua 

Diretoria.



Diretor Cultural:

• Promover eventos de modo a favorecer o 

processo de aprendizagem;

• Manter relações com entidades culturais;

• Organização de grupos musicais, teatrais e 

outros ;

• Escolher os colaboradores de sua Diretoria.



Diretor de Esportes:

• Coordenar e orientar as atividades 
esportivas do corpo descente;

• Incentivar  a prática de esportes                       
de modo geral;

• Escolher os colaboradores de sua 
Diretoria.



Diretor Saúde e Meio Ambiente:

• Promover a realização de palestras, 

exposições, concursos, sobre o tema 

acima;

• Fazer parcerias com entidades de saúde e 

meio ambiente;

• Incentivar hábitos de higiene e 

conservação do ambiente escolar







Pontos de Fragilidades do Grêmio

➢Sustentabilidade do Grêmio; 

➢Não ter direcionamento pós  eleição;

➢Reuniões sem objetividade;



Professor Interlocutor

InterlocutorNecessidade da U.E Proposta do Grêmio

Equipe gestora/

Docente/funcionário  
Alunos/Comunidade

s escolar



Além de “articular”, o interlocutor:

▪SUBSIDIAR : CONCEITUALMENTE

▪INSTRUMENTALIZA: TECNICAMENTE

▪CONSCIENTIZA:        CONTEXTUALMENTE

▪ORIENTAR:                 DIALOGAMENTE

▪ACOMPANHAR:          PERIODICAMENTE



IMPORTANTE

Articular o trabalho do Grêmio com o

Currículo Escolar







Alinhamento das Ações do Grêmio 
Estudantil e Professor Interlocutor



Documentos para 2017

ANEXO I

ANEXO II 

ANEXO  III

Anexo II - Legislação_Rev.docx
Anexo I - Orientações Grêmios_Rev.docx
Anexo II - Legislação_Rev.docx
Anexo III - Calendário_Rev.docx


RECONDUÇÃO GRÊMIO 

ESTUDANTIL

ANEXO I

Anexo II - Legislação_Rev.docx
Boletim CGEB nº 133 - informação 10 Grêmio Estudantil (1).docx
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O Núcleo Pedagógico Agradece sua 

Presença
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