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CAPA: O Grêmio Estudantil "Nova Era", da EE São 
Paulo, mostrou todo o seu potencial no "novo normal"!

A Equipe de Coordenação Nova Era, do Grêmio Estudantil da EE São Paulo, na DE
Centro, na Capital do Estado, decidiu que a quarentena não iria fazê-los parar suas
atividades gremistas e continuaram sua atuação, com muita determinação. Continua na

próxima página...

Nessa 
Edição

Grêmios Estudantis 
de Piracicaba 

promovem Feira das 
Profissões Online...

*Sua Arte no 
Boletim;

*Poetize-se;
*Humor...

Grêmio de escola de 
Cubatão permanece 

ativo, apesar das 
adversidades...

*Pílula Gremista;
*Comemore;

*Fique por 
dentro...

Participe do nosso Boletim do Grêmio, enviando suas histórias,
textos, desenhos, sugestões e idéias. Divulguem, também, as
Boas Práticas e os Projetos do Grêmio Estudantil de sua escola.
Elas poderão estar aqui, na próxima edição...

Endereço: boletimgremio@educacao.sp.gov.br

Editorial: Fomos surpreendidos e obrigados a nos adaptar, ser resilientes e quebrar 

paradigmas. Mas, tudo isso leva tempo e acabamos suprimindo algumas coisas, para focar 
nosso olhar em outras (talvez, mais urgentes...). Agora, podemos trazer de volta o nosso 

boletim e, já vamos avisando, temos novidades. Esse canal é, e sempre será, de vocês. 
Aproveitem a leitura e a interação! (Prof. Leandro Negretti – Equipe Técnica COPED/CEART)

BOLETIM DO GRÊMIO

Secretaria da
Educação
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Silencie quando eu me amar

Às vezes penso que meus poemas
são melancólicos demais, são sentidos 
demais, são chorados e escritos com 

toda dor e amor que há em mim.
Então me guardo para não respingar, 
mas se não me colocar em uma folha, 
quem o fará? Quem irá transbordar, 
pintar e chorar em cada parágrafo, 

escrita e decisão senão eu?
Respingar, encher o copo até a última 

gota é ser eu mesmo, é ser alguém que 
ama, adora, conhece e aprende. É ser 
eu apesar de tudo e todas as dores.

Espero que as pessoas de hoje não 
tenham medo de serem mais do que os 

olhos podem ver, espero que suas 
almas estejam até a borda com tudo 

que há de bom.

(Gabriel Henrique de Sena Barroso, 
aluno da EE São Paulo)

Quando o ano de 2020 começou, o Grêmio
Estudantil “Nova Era” iniciou sua atuação na
escola São Paulo. Com a crise da Covid-19,
entramos em Quarentena e as atividades
gremistas continuaram, com toda a força, e
agora, adaptadas à nova realidade.
Mesmo com o distanciamento social, a equipe
permaneceu unida e realizando ações variadas,
o que deu ânimo e união aos demais
estudantes. Promoveram concursos, discussões
reflexivas, rodas de conversa online, campanhas
sociais e de saúde.

A intensa atuação deste Grêmio, durante um
período de crise aguçou nossa curiosidade e

nos motivou a conhecer as razões que
despertaram, nestes jovens, a energia

para o seu protagonismo.

Grêmios Estudantis de Piracicaba
promovem Feira das Profissões Online

A Feira de Profissões foi promovida pelos Grêmios
Estudantis das 69 escolas da Rede Estadual da Diretoria de
Ensino Regional Piracicaba e ocorreu entre 31/08 e 04/09.
Precisou ser adaptada para o formato online, devido à
Quarentena do Covid-19. Profissionais de diferentes Setores
participaram das transmissões das Lives, com mediação dos
gremistas Tiago Fainer, Manuela Setem Angelini e Rebeca

Rabello.

oferecer dicas para os alunos sobre caminhos possíveis
a percorrer, caso queiram cursar uma universidade pública.

"O objetivo é que os alunos das escolas públicas não
desanimem. A gente sabe dos percalços dos alunos das
escolas públicas. É uma dificuldade ingressar em uma
universidade pública, mas é possível", nos contou Tiago
Fainer, 17 anos de idade, presidente do Grêmio Estudantil
da EE Monsenhor Jerônymo Gallo e representante dos 69
Grêmios da Diretoria de Piracicaba.

___ (*) ___

Os representantes das
Equipes de Grêmios pe-
diram aos profissionais
que, além de falar um
pouco sobre suas
experiências, pudessem (Live das Profissões: Grêmios de Piracicaba)
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“Poetize-se”
Trazemos, aqui, um texto escrito para
o Concurso de Poesia lançado pelo
Grêmio Estudantil Nova Era.

Segundo o autor, espalhar a sua mensagem
para muitas pessoas o fez ser importante,
mesmo que por um instante.

Conversamos com o presidente do Grêmio
Nova Era, Gustavo Henrique Pedroso Bispo dos
Santos que nos lembrou dos valores da
agremiação e que, quando sua equipe gremista
percebeu a necessidade de unir e resgatar a
alegria dos colegas, diante da quarentena,
decidiu se manter firme independente do
contexto, pois sabiam ser a representação dos
demais alunos e precisavam incentivar todos os
que confiaram seus votos a eles.
Perguntamos, qual a importância do Grêmio
Estudantil e, sua resposta foi que “...representa
a voz dos alunos, representa a democratização
nas escolas, representa os desejos dos
estudantes, nisso se dá a importância do
Grêmio. O grêmio estudantil, aliado à
comunidade escolar, traz a mudança à escola.”

@novaeraeesp

https://www.facebook.com/gremiosestudantisderpira/videos/vb.101491024990997/1708799549285615/?type=2&theater
https://www.facebook.com/gremiosestudantisderpira/videos/vb.101491024990997/1708799549285615/?type=2&theater
https://www.instagram.com/novaeraeesp/?hl=bn
https://www.instagram.com/novaeraeesp/?hl=bn


https://bit.ly/35NJ21B

Humor Nesse Boletim do Grêmio,
trouxemos um vídeo, que
destaca um diálogo sobre
dicas e toques para o
futuro. Foi realizado por
Isaque Noah Lima Neris,
aluno da 1ª série B da EE
Professor Paul Hugon, da
DE Norte 2, em São Paulo.

https://bit.ly/2DZCVeQ

Pílula Gremista
Olá Estudante! Nessa nova
seção do Boletim, você irá
encontrar, todo mês um
pequeno vídeo que vem
para dialogar sobre as
práticas gremistas. Nessa
edição algumas informações
sobre o que é o Grêmio
Estudantil. Poderá saber
porque é importante atuar
junto aos seus colegas e
também obter algumas
dicas do que sua equipe
pode realizar na escola.

Comemore em Outubro
Dia do Idoso (dia 1º)

Dia da Música (Dia 1º)
Dia do Sorriso (dia 02)

Dia da Natureza (dia 04)
Dia das Crianças (dia 12)
Dia do Professor (dia 15)

Dia da Merendeira (Dia 30)
Dia das Bruxas (dia 31)

Dia do Saci (Dia 31)
Dia da Poesia (Dia 31)

Fique por dentro...
Que tal conectar educação com o 

mercado de trabalho?
O Novotec está com inscrições abertas 

para cursos gratuitos de tecnologia, 
gestão e idiomas.

Confira os cursos semipresenciais do
Novotec Expresso:

INSCREVA-SE NO NOVOTEC EXPRESSO
Procurando cursos de Inglês e 

Tecnologia oferecidos por parceiros do 
Governo de São Paulo e com referência no 

mercado? O Novotec tem:
CONHEÇA AS PARCERIAS

A sua Arte no Boletim

O desenho, que
ilustra essa seção, é                 

uma produção de May
Donelli, aluna da EE São 
Paulo, na DE Centro.
A aluna o fez para o 

Concurso de Desenho do 
Grêmio da escola, 

representando nossos 
sentimentos atuais.

“Fiz a personificação do
monstro da ansiedade,
mergulhado no tanque,

em meio às redes sociais e notícias, enquanto os
telespectadores estão presos em uma

sala escura”, nos contou a autora.

Muita vontade de fazer a diferença
Esse ano tem sido atípico aos nossos gremistas. Com a quarentena
decretada, não foi possível à maioria das escolas, realizar a eleição
do Grêmio Estudantil. Na EE Professor Zenon Cleantes de Moura, do
Bairro Fabril de Cubatão (DE Santos) não foi diferente e, com a
recondução do Grêmio União Estudantil de 2019, apenas duas
alunas continuaram na Equipe de Coordenação Gremista, sendo
elas: Nívea Alves Silva e Ana Karollyni Sousa Silva.
Juntas, fizeram parcerias com entidades comunitárias, para auxiliar
o desenvolvimento socioemocional e cidadão dos alunos.
Participaram da construção do MMCE – Método de Melhoria do
Convívio Escolar e atuam em rodas de conversa online com os
alunos que tenham interesse em dividir suas práticas, angústias,
dificuldades e ideias. As duas são ativas nas reuniões do Conselho
de Escola e na equipe do MMR - Método de Melhoria de
Resultados, incentivando os colegas, nos grupos de Whatsapp, a
continuarem firmes nas aulas, auxiliando aos seus professores.
Além de tudo isso, elas são Alunas Acolhedoras.
Percebemos, assim, que para realizar um bom trabalho gremista,
mesmo que a equipe seja pequena, precisa ter bastante união, sa-

ber ouvir, ter resiliência e muita vontade. Parabéns meninas!

COPED / CEART

https://bit.ly/35NJ21B
https://drive.google.com/file/d/1Y62XfKueAJmaFgC9UBeUl8I-ZOqnl3J6/view?usp=sharing
https://bit.ly/2DZCVeQ
https://bit.ly/2DZCVeQ
https://www.novotec.sp.gov.br/Curso/Modalidade/NovotecExpresso
https://www.novotec.sp.gov.br/parcerias

