
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS - ESCOLAS E D.E.  

 

Nome da Escola:   ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Nome do (a)  Diretor(a): DANIELA YURI BARBOSA DE ANDRADE CUNHA  

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: 

Grêmio Estudantil 2019 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento  

O grêmio estudantil  tem por finalidade representar os alunos da Unidade Escolares , e 

embasados neste contexto, o qual os alunos de 2018 que representaram o grêmio traçaram um 

plano de ação reabrindo a biblioteca escolar , e outros eventos foram realizados .A eleição 

ocorreu, conforme cronograma estipulado pela Circular: nº 19/2019 da Diretoria de Ensino 

Regional Osasco. 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento  

É importante deixar claro que um de seus principais objetivos é contribuir para aumentar a 

participação dos alunos nas atividades de sua instituição de ensino, organizando campeonatos, 

palestras, projetos e discussões fazendo com que eles tenham voz ativa e participem junto com 

pais, funcionários ,professores, coordenadores e direção- da programação e da construção de 

regras e normas, dentro da instituição de ensino, o grêmio também tem a função de expor as 

ideias e opiniões dos alunos dentro da administração da instituição de ensino. 

O Estatuto do Grêmio Estudantil é um documento que estabelece as normas sob as quais o 

Grêmio vai funcionar, explicando como serão as eleições ,a composição da Diretoria, como a 

entidade deve atuar em certos casos. Lembre-se de que o grêmio vai existir por muito tempo, 

inclusive depois que a chapa eleita já tiver saído da Escola, novas diretorias precisam seguir 

certas regras e rituais para que o Grêmio continue funcionando. 

Ações estas desenvolvidas ao longo do ano letivo visando sobre tudo o exercício da cidadania, a 

fraternidade e a aprendizagem do sistema representativo de seus interesses. 

 

Data de Realização: 11/03/2019 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade) Alunos, Funcionários e Comunidade (500 pessoas).   

 

Organização Profº Paulo Henrique Ballestero Flores 

 

Quantidades de Participantes  500 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola  

Participação de toda comunidade escolar.  

  

 

 

 



 

 
 

 
 

 


