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Assunto: BOLETIM DO GRÊMIO- 13ª EDIÇÃO – ANO 3  

 

Prezados Diretores, 

 

 

Com muita satisfação, compartilhamos com vocês o retorno deste nosso principal canal 

de comunicação direta com os estudantes paulistas.  

 

É por meio do Boletim do Grêmio, que a equipe do Centro de Projetos e Articulação de 

Iniciativas com Pais e Alunos (CEART) divulga as ações da SEDUC e outras 

informações educacionais, como: sugestões de temas, propostas, orientações e as 

boas práticas dos Grêmios Estudantis, além de outros assuntos de interesse dos 

estudantes.  

 

A 13ª Edição do Boletim Grêmio traz um novo formato, com matérias interativas, em 

formato digital, algo que será presente, a partir de agora, tornando a leitura mais 

dinâmica e comunicativa, de modo a obter maior participação das meninas e dos 

meninos, alunos de nossa Rede.  
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Estamos trabalhando para que a próxima edição contenha mais uma novidade: Uma 

página extra, repleta de atividades e matérias de interesse exclusivo aos Anos Iniciais, 

pois sabemos que nossas crianças merecem, também, atenção especial voltada para 

elas.  

 

Lembramos que, o Boletim volta a ser mensal e será encaminhado aos responsáveis 

pelos grêmios nas DE, sempre no último Boletim COPED do mês. Desta forma, 

queremos que ocorra uma ampla divulgação das notícias. Porém, continuamos a contar 

com sua colaboração, na divulgação para suas escolas.  

 

É de vital importância que o protagonismo juvenil e a gestão democrática sejam efetivos 

nas escolas.   

Esperamos receber muitas divulgações de Boas Práticas dos Grêmios, Textos de 

autoria dos alunos, Vídeos de Humor e Desenhos Artísticos idealizados pelos 

estudantes, sendo que nesta Edição temos a participação do aluno Isaque Neri da  

E. E. Prof Paul Hugon que compartilhou conosco um vídeo inspirador e muito criativo. 

Contamos com a colaboração de todos e permanecemos sempre abertos a sugestões 

e divulgações do fantástico trabalho realizado na Unidades Escolares pelos Grêmios 

Estudantis, através do nosso PCNP responsável Agnus Dla Sant ( 2209-9867) e-mail: 

agnus@prof.educacao.sp.gov.br  

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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