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Assunto: ORIENTAÇÕES GRÊMIO ESTUDANTIL E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

DE ESCOLA- 2021 

 

Senhores Diretores,  

 

ORIENTAÇÃO-01 Documento de Orientação para Composição do Conselho de 

Escola (2021); 

 

Tendo em vista que as Unidades Escolares estão em fase de construção do Calendário 

Letivo de 2021 e, sabendo que é fundamental que sejam previstas as datas base da 

Composição dos Colegiados e suas Reuniões Ordinárias, estamos enviando os links 

de acesso aos documentos de orientação, à Legislação e ao Calendário Unificado do 

Conselho de escola – 2021.  

Nosso intuito é colaborar com o processo democrático e fortalecer a Gestão Colegiada 

nas escolas. Oferecemos o convite, para que possam conhecer estes documentos e 

socializar com sua comissão de articuladores dos Colegiados Escolares, de modo que 

possam tomar conhecimento e encaminhar a todos os colaboradores e interessados.  

 

 

Documentos: 

Calendário Unificado da Composição do Conselho de Escola e Orientações: 

Legislação Vigente – Conselho de Escola. 

Modelo Padrão de ATA de Posse do Conselho de Escola. 
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ORIENTAÇÃO-02 Documento de Orientação para Eleição e Organização do 

Grêmio Estudantil de São Paulo (2021).   

 

Desde 2015, a SEDUC tem encaminhado às escolas documentos orientadores para 

colaborar com o processo democrático e fortalecer o protagonismo estudantil. 

Nesse sentido, oferecemos o convite para que possam conhecer estes documentos e 

socializar com sua comissão técnica, de articuladores do Grêmio Estudantil, de modo 

que possam tomar conhecimento e encaminhar para todos os interessados.  

 

 

Documentos: 

Anexo I – Calendário Unificado e Anexo II – Orientações ao Processo Eleitoral: 

Anexo III – Legislação e Anexo IV – Sugestões de Leitura; 

Anexo V – Modelos de ATAS e Anexo VI – FAQ do Grêmio 2021; 

 

Apenso link para acesso aos documentos: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Xo54qf_aag3ndizr4DQN4vmhhJ1j8Tam?

usp=sharing  

 

Dúvidas e/ou esclarecimentos procure o PCNP Agnus- 2209-9867 ou através do 

endereço eletrônico agnus@prof.educacao.sp.gov.br 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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