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Raul Brasil ganha arte de Kobra e reprodução de desenhos dos 
alunos da Rede 

A Escola Estadual Raul Brasil, da Diretoria de
Suzano, foi revitalizada pela SEDUC, para receber os
alunos e ganhou arte em Grafite de Eduardo Kobra,
que convidou, também outros 13 grandes artistas.
Além dos grafites próprios, o artista reproduziu
desenhos de alunos da Rede Estadual, produzidos
para o “Concurso Cultura de Paz nas Escolas”,
organizado pelo Centro de Referência em Educação,
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Participe do nosso Boletim do Grêmio, enviando suas histórias,
textos, desenhos, sugestões e ideias. 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: Vivemos tempos complexos e 2020 tem sido um ano desafiador, que pede para

prestarmos mais atenção ao outro, ao nosso próximo, àquele que antes era rival e passou a
ser nosso apoio, nosso aliado nesse período de crise. De repente, nos demos conta que somos
todos humanos e precisamos nos unir para vencer as adversidades que nos são apresentadas.
Juntos somos mais fortes. (Prof. Leandro Negretti – Equipe Técnica COPED/CEART)
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Secretaria da
Educação

CRE Mário Covas, com o objetivo de disseminar o
conceito de Paz, enraizando seus fundamentos nas
escolas da rede pública e na comunidade,
enfatizando a importância do engajamento
coletivo na prevenção à violência, proporcionando
momentos de reflexão conjunta e debate sobre
esse tema.
Saiba mais, clicando sobre as imagens acima.

Imagens cedidas pela Direção da EE Raul Brasil
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Vivemos uma época de incertezas... Muito se fala em
preservação do meio ambiente e pouco vemos ser
feito para conscientização.
A aluna Ingrid Mauch, da escola Anália Bueno, em Mogi
Mirim, inspirada pelas aulas de sociologia e por sua Profª
Marizetti da Silva, gravou um vídeo, alertando sobre o
tema e nos falou a respeito: "Ao fazer este vídeo eu

O Grêmio Planejar o Futuro e a ampliação do
Projeto Mares Limpos, da ONU

O Grêmio Estudantil Planejar o
Futuro, da escola Marcílio Dias, no
Guarujá, após dialogar com seus
colegas, decidiu dar continuidade ao
Programa Mares Limpos, que tem
parceria com a ONU, para sua
disseminação.
A SEDUC, também, ofereceu seu
apoio e incentivo, através do Boletim
CGEB nº 276 de 25 de fevereiro de
2019 solicitando a inscrição das
escolas para adesão ao programa.

Os principais objetivos desta
proposta, são:

• Reduzir o consumo de
plásticos descartáveis no 

cotidiano;

O Meio Ambiente pede socorro!!!“Poetize-se”
A Coluna Poetize-se, nesse mês, está um
pouco diferente.
Os textos chegaram até a Redação, em
um formato mais interativo.
Clique nas fotos e assista aos vídeos dos
alunos declamando, recitando, se
manifestando...

A aluna Lindiane, da 
escola Benedita Ferreira, 
recita a sua marcante 
poesia “Conhecendo a 
Quarentena”.

A aluna Rafaela, da escola 
Capitão, em Ubatuba, 

manifesta em seu Rap, 
que é possível, sim, uma 

mulher ser Rapper.
#PreconceitoNão

O aluno Gabriel, da 
escola Benedito Paes, 
de Caraguá, declama 
seu inspirado Slam “A 
Quarentena acabou 
comigo”.

Parabéns, gremistas! Viramos seus Fãs.

Atenção, galera! Mandem seus textos e
manifestações, para que possam aparecer
aqui, também! Estamos esperando!!!

https://bit.ly/34bUdi7

bit.ly/3n5ZW1C

https://bit.ly/2GsQqV6

Comemore Novembro

(clique nos links e saiba mais)

Dia 02 >>> Dia de Finados

Dia 14 >>> Dia do Bandeirante

Dia 15 >>> Proclamação da
República

Dia 19 >>> Dia da Bandeira

Dia 20 >>> Consciência Negra

Dia 27 >>> Combate ao
Câncer

senti uma emoção muito grande,
pois retrata o que estamos passando
nesse ano de 2020. Também senti de
relatar que as maiores crises
existenciais atualmente foram
causadas por nós mesmos" .

Assista em: https://bit.ly/2F9iOeY

• Retirar o plástico das áreas de 
preservação ambiental, rios e ma-
res, com destinação à reciclagem;

• Efetuar coleta seletiva e reciclagem de 
resíduos;

• Disseminar estas práticas à comunidade.
A proposta de ação do Grêmio envolve,
ainda, workshops com Universitários e
Professores Voluntários, além da busca
ativa aos alunos e doação de cestas básicas,
em parceria com a Prefeitura de Guarujá.
Conversamos com alguns representantes
da Equipe de Coorde-
nação Gremista da es-
cola.

Assista aos vídeos...
bit.ly/3lvN9DJhttps://bit.ly/34EV4bl

Oportunidades

Que tal conhecer um 
PORTAL especial

que faz a ponte
entre os alunos

que buscam
oportunidades
e as empresas
que buscam

estagiários???
portal.ciee.org.br
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Humor

Pílula Gremista
Olá Estudante!

Na Pílula Gremista desse
mês, iremos falar sobre
ideias para temas sociais e
de acolhimento, que podem
se tornar ações do Grêmio
Estudantil.
Essa temática envolve a
comunidade e faz com que o

protagonismo estudantil
possa agir na sua
comunidade local, pensando
globalmente, levando a voz
e o potencial dos alunos
para o mundo, buscando
torná-lo melhor para todos.

A sua Arte no Boletim
Nesse mês, não foi possível escolher uma arte única,

para ilustrar nosso boletim. Tantas e tão maravilhosas
manifestações, nos fizeram trazer quatro momentos das

Lives de Talentos Gremistas da DE de Caraguatatuba. (Clique nos links)

COPED / CEART

Ensino Público gratuito e 
de qualidade.

Inscrições abertas até 
27/11/2020

www.vunesp.com.br

Todos os estudantes da rede pública 
estadual têm direito ao desconto de 75% 
na inscrição, pagando R$ 42,50, apenas. 

Basta entrar com seu RA.

Saiba mais, através dos links abaixo:

Aluna da UNESP fala sobre o Vestibular

Apresentação da UNESP

Guia de Profissões UNESP

O aluno Fernando, 
da EE Sueli, de 

Ubatuba, em dança 
performática, 

mostrando seu  
talento.

A aluna Jussara, da EE 
Prof. Ângelo, de 
Caraguatatuba, dá um 
show, com sua 
performance musical. 
Parabéns, Jussara!

A aluna Sulamita, da EE Benedita 
Pinto, nos apresenta seus 
desenhos, de uma forma bastante 
divertida e fala de seus 
sentimentos, durante a quarentena. 
Mandou bem, Sulamita!!!

O aluno João Victor, da EE Profª Josepha Neves, em São Sebastião,
aceitou o desafio do Grêmio Estudantil de sua escola e compôs

uma bela música e canta, com sua belíssima voz, nos encan-
tando e abrilhantando o nosso boletim. Obrigado,

João. Desejamos muito sucesso!!!

Fique por dentro...

Programa para 
inclusão de 

alunos da Escola 
Pública de SP na 

Universidade.

São 50% 
das Vagas

bit.ly/33jv2uN

bit.ly/3n8vGmv

bit.ly/33eQDV6

https://bit.ly/3jiYkzb

O Mundo ficou doente, 
porque está com a 

Humanidade baixa...

https://bit.ly/3cZ4vGp

Protagonismo em Foco

Sabemos das dificuldades que todos
encontramos, para quebrar paradigmas e
nos reinventar. Foi o que fez a aluna
Emanuelle Cristina, da escola Paula Santos,
em Itu. Ela criou o projeto “Aluno Tutor”,

bit.ly/36s2bWU

para ajudar os colegas e tornar os estudos mais prazerosos. 
_______________________

O Protagonismo Estudantil pode, e deve, ser ensinado e 
praticado. Pensando nisso, a Profª Marcelle Marques, da
escola João Luiz Godoy, da DE Guarulhos Norte, resolveu
reunir alunos gremistas de escolas estaduais e municipais
da Região, para dialogarem sobre os mais variados assun-
tos do interesse do Grêmio Estudantil.

Nesta  Live, o  assunto  foi, 
justamente, “O Protagonismo 
Estudantil”. Ficamos felizes,
ao saber que nossos alunos 
podem  ser,  e realmente
são, ouvidos e têm seu
“Lugar  de  Fala”.

bit.ly/36v2254

https://bit.ly/3k4qQ7T

https://youtu.be/CAREn71LPDo
http://www.vunesp.com.br/
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Hora da Diversão

Que tal jogar um 
pouco e aprender 

mais?
Clique nos nomes 

dos jogos, ou digite 
no seu navegador.

Vamos lá?!

bit.ly/2GDVshY

Clique no Gibi
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PÁGINA DO GRÊMIO
MIRIM

Olá, galerinha! Logo estaremos 
voltando às aulas presenciais. 

Estou com muita vontade de rever 
meus colegas e professores! E vocês?

Assistam ao vídeo do aluno Cesar 
Alves Bittar, da Escola Marisa, na 

Diretoria de Ensino Leste 4, Capital.
Ele faz parte do Grêmio Estudantil
– Alunos Harmonizadores. bit.ly/2G3A7hv

Prevenção Corona vírus: 
https://bit.ly/3cNhYk8

Heróis dos Mares: 
https://bit.ly/34gT6gU

A nossa
Escola em Evidência

Olhem, que legal!
O Grêmio Estudantil da EE Emiko Fujimoto, em

Mauá,  fez  um  projeto  pedindo  que os colegas
desenhassem   aquilo   que   deixava   eles  felizes. 

Depois, pediram  para  um  artista  da  comunidade
pintar os desenhos nos muros, para que todo mundo

se   sentisse   participante  da  reforma   que  a  escola
estava fazendo.             Assistam aos vídeos do Grêmio:    

bit.ly/2ShNcqt

bit.ly/3ne
gowv

Vejam, como ficaram bonitos, 
os muros com os desenhos!

Gremistas Convidam os Colegas
para as Aulas Online

Equipes de Grêmio Estudantil, das escolas de Santo André,
fizeram vídeos, convidando os colegas para participarem das aulas

online, no CMSP e no Google Classroom.
É isso aí, Gremistas, fazendo seu papel e também, a diferença
nas suas escolas. Parabéns!!!

A Equipe do 
Grêmio 
Estudantil da 
escola Luiz 
Martins, em 
Santo André, 
fez um vídeo 
para chamar 
seus colegas 
para as aulas 
online.

A Coordenadora
de Cultura do 
Grêmio da es-
cola Valentim
Amaral, convi-
da todos os
alunos para 
as aulas.

https://bit.ly/3irvfQC https://bit.ly/36nhro6
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