
 

 

Carta aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores e PCNP, Gestores Escolares, POC e 

Articuladores do Grêmio Estudantil nas UE. 

(Dispõe sobre a criação, organização e atuação dos estudantes Coordenadores de Relações Sociais 

CMSP e CONVIVA-SP dos grêmios estudantis nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio 

públicos do Estado de São Paulo.) 

Caro(s) servidor(es), 

Com o intuito de apoiar os profissionais da Rede Estadual quanto à implementação dos novos cargos das 

Equipes de Coordenação Gremistas – 1º e 2º Coordenadores de Relações Sociais CMSP e CONVIVA-

SP – as equipes do Centro de Mídias da Educação de São Paulo e da Equipe de Gestão Democrática da 

SEDUC-SP apresentam os objetivos e as atribuições deste novo agente da gestão democrática nas 

escolas, articulado com o modelo de ensino híbrido e com a proposta de uma escola acolhedora, solidária 

e colaborativa. 

As principais funções dos Coordenadores de Relações Sociais CMSP e CONVIVA é articular as ações 

dos colegiados nas escolas com as premissas e objetivos do CMSP e do CONVIVA-SP, participando 

ativamente na elaboração e fortalecimento do MMC (Método de Melhoria da Convivência), além de atuar 

como um multiplicador das boas práticas para seus pares em toda a rede. Para isso, o Coordenador de 

Relações Sociais poderá contar com o Canal Grêmio CMSP, no aplicativo do Centro de Mídias, para 

interagir com seus pares por meio do chat, e conferir conteúdos exclusivos, voltados para a o 

desenvolvimento, organização e divulgação de ações dos grêmios, e pautas formativas, fortalecendo o 

protagonismo estudantil e criando um espaço integrado de reflexão democrática para os estudantes.  

Inicialmente, a proposta é que todos os estudantes gremistas tenham acesso ao Canal CMSP no 

aplicativo. Os Coordenadores de Relações Sociais CMSP e CONVIVA-SP poderão elaborar e apresentar 

conteúdos neste canal, cuja programação, a princípio quinzenal, será pautada nos seguintes temas: 

1ª quinzena - Boletim do Grêmio no CMSP: Divulgação das boas práticas dos estudantes gremistas 

nas escolas da Rede. 

2ª quinzena - Pautas formativas: Programação elaborada pelos estudantes gremistas para os 

estudantes gremistas, para multiplicar informações e orientações importantes sobre o Programa de 

Melhoria da Convivência e Proteção Escolar – CONVIVA SP, compartilhar saberes sobre a atividade dos 

Grêmios nas Escolas (Ex.: Organização de Eventos Esportivos, História dos Movimentos estudantis, 

noções de tesouraria,  prestação de contas, busca ativa e acolhimento de seus pares etc.) e garantir 

espaço de fala e escuta dos estudantes sobre a implementação do ensino hibrido, que tem atualmente o 

Centro de Mídias como um de seus pilares, em toda a Rede. 



 

 

Para isto, pedimos sua ajuda! 

Para garantir representatividade regional e estadual aos Coordenadores de Relações Sociais CMSP e 

CONVIVA-SP de todas as unidade escolares, Diretorias de Ensino e Polos no Canal Grêmio CMSP, a 

proposta é que, durante a Assembleia Geral do Estudantes, nas escolas, que deve ocorrer no início do 

ano letivo, os Articuladores dos Grêmios, Vice-Diretores e POC, se pronunciem, explicando a criação 

da nova função e o perfil que se espera para ela, solicitando que seja procedida a modificação no 

Estatuto do Grêmio Estudantil de cada Unidade Escolar, de modo que entre em consonância com o 

Estatuto Estadual do Grêmio Estudantil, com a criação do referido Cargo. Após o Processo Eleitoral do 

Grêmio Estudantil, os estudantes que tomarem posse deste novo cargo/função participem de um 

processo de escolha, organizado pelas respectivas DE e/ou Núcleos Pedagógicos, para a escolha de um 

Coordenador de Relações Sociais CMSP e CONVIVA-SP que represente a Diretoria de Ensino (91 

estudantes no Estado) nas reuniões do Conselho Gremista de Polo Regional. Na primeira reunião de 

cada Polo Regional, um estudante deve ser escolhido para representar cada um dos Polos (15 Polos = 15 

estudantes escolhidos). Os 15 estudantes representantes de polo formarão o Conselho Gremista 

Estadual e atuarão diretamente com as equipes de professores do Centro de Mídias, do CONVIVA-SP 

e com a Equipe Técnica de Gestão Democrática da SEDUC, para a organização, desenvolvimento e 

apresentação da programação do Canal Grêmio CMSP, bem como a articulação de ações coordenadas 

com seus pares para serem propostas aos grêmios das escolas da Rede Estadual. 

É de fundamental importância o acompanhamento de todos os agentes das Diretorias de Ensino e Polos, 

para a concretização deste projeto. Reconhecer o valor do Grêmio Estudantil como instituição legítima 

e democrática da cultura escolar é a chave para o sucesso desta proposta. É imprescindível que 

Dirigentes, Trio Gestor, e professores acompanhem todos os processos até a conclusão do processo 

eleitoral, garantam o registro dos dados dos estudantes gremistas e de seus Projetos de Ação no 

SGGE (Sistema de Gestão do Grêmio Estudantil, na SED (Secretaria Escolar Digital) e fortaleçam a 

reflexão democrática nas escolas, por meio das Assembleias Gerais de Estudantes.   

Para maiores esclarecimentos e sugestões, entrem em contato pelo e-mail 

colegiados@educacao.sp.gov.br 

Certos de poder contar com a cooperação e gentileza de sempre, nossa equipe se mantem à disposição.  

 

Um Forte Abraço e até breve! 
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