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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 72/2021 

Data: 02/02/2021 

Assunto: Projeto Grêmio Estudantil no CMSP e Conviva – S.P. 
 

Prezada gestora / prezado gestor 

 

 

Esperamos encontrá-la/o com saúde, especialmente protegida/o dos problemas causados por essa pandemia. 

 

Temos a satisfação de anunciar o projeto Grêmio no Centro de Mídias e CONVIVA-SP – 2021, que visa 

fomentar o protagonismo estudantil e a otimização da convivência escolar, por meio de uma grande plataforma 

de comunicação, troca de experiências e pautas formativas que auxiliarão os estudantes gremistas a 

implementar as ações do Grêmio em suas unidades escolares.  

 

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 – apresentamos os objetivos e as atribuições deste novo agente da gestão democrática nas unidades 

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

colaborativa. 

Pedimos, gentilmente que façam a leitura atenta e encaminhamento dos dois documentos a seguir aos seus 

respectivos destinatários, para que sejam lidos durante o Planejamento Anual 2021 – entre os dias 01 a 05 de 

fevereiro de 2021 – de modo que possam planejar e nos ajudar na tarefa de implementação do projeto.  
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Segue o link para acesso: 

 

 
 •Documento 1 

 
•Documento 2 

 

 

 

 

 

Desejamos um ótimo trabalho no Planejamento, bem como durante esse novo ano letivo que inicia. Esperamos 

estar mais próximos, poder compartilhar as experiências e apoia-los ainda mais.  

 

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco, através dos telefones 34919200  34919243 Sucelaine -PCNP 

ou pelo e-mail: sucelaine@professor.educacao.sp.gov.br , Supervisora Milta, pelo telefone 34919202 ou pelo 

e-mail: milta.maron01@educacao.sp.gov.br   

 

 

 

  

 Atenciosamente,  

 

 

 

 

Responsável: 

Sucelaine Staianov 

PCNP Sociologia e filosofia 

 
De acordo: 

Selma Alconche de Oliveira 

Responsável pelo NPE 
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