
   

 

   
 

 

Conselho Estadual do Grêmio Estudantil 
 

Calendário de Reuniões - 3º Bimestre/2021 
 

Período Reunião/Nível Pauta Inicial Observações 

1ª Quinzena 
de Agosto 

Reunião das Equipes 
de Coordenação 
Gremistas articulada 
pelo Coordenador de 
Relações Sociais 
CMSP Conviva 
 Nível: Unidade 
Escolar 

Questões para diálogo: 
 

• Práticas e atividades realizadas 

pelo Grêmio (divulgação); 

• O que precisamos e queremos 

aprender no Canal do Grêmio no 

CMSP; 

• Os estudantes gostam do Canal 

do Grêmio? 

• O que podemos melhorar na 

nossa escola? 

• Como a SEDUC poderia nos 

ajudar, para fortalecer as 

práticas gremistas? 

• Como está a convivência entre 

estudantes e professores e como 

o Grêmio ajuda? 

• Multiplicação da Reunião do 

Conselho Estadual. 
 

Organização: 
 

• Reuniões em formato remoto 

(Online); 

• Presididas pelos estudantes 

representantes de cada nível 

(Coord. Rel. Sociais CMSP 

Conviva, Conselheiro Regional e 

Conselheiro Estadual); 

• Os estudantes definem por 

votação simples, as principais 

ideias que serão levadas ao 

próximo nível; 

• Organizar as falas, para que 

todos se sintam representados; 

• Escolher um estudante para 

tomar nota e elaborar a Ata. 

• O adulto responsável irá apenas 

mediar e tutorear, sem 

interferir. 

O Coordenador de 
Relações Sociais CMSP 
Conviva reúne as 
sugestões e práticas do 
seu grêmio, para 
encaminhar à reunião 
da DE. 
A Ata da reunião deverá 
ser registrada no 
SGGE/SED. 

2ª Quinzena 
de Agosto 

Reunião de todos os 
Coordenadores de 
Relações Sociais 
CMSP Conviva com o 
Conselheiro Regional 
Nível: DE 

O Conselheiro Regional 
da DE reúne as 
principais sugestões e 
práticas dos grêmios 
das escolas da região, 
para encaminhar à 
reunião do Polo. 

1ª Quinzena 
de Setembro 

Reunião dos 
Conselhos Regionais 
Nível: Polo 

O Conselheiro Estadual 
do Polo reúne as 
principais ideias, 
sugestões e práticas dos 
Conselheiros Regionais, 
para encaminhar à 
reunião Estadual. 

2ª Quinzena 
de Setembro 

Reunião do Conselho 
Estadual com SEDUC 
Nível: 
Central/Estadual 

Cada Conselheiro 
Estadual traz as 
demandas, práticas e 
sugestões, debatidos 
em seu Polo, definem-se 
devolutivas e 
encaminhamentos aos 
Grêmios Estudantis do 
Estado. 

Término da 2ª 
Quinzena de 
Setembro 

Divulgação de 
Documento 
“Memória da 
Reunião do Conselho 
Estadual” 

Documento elaborado 
durante a reunião do 
Conselho Estadual, para 
devolutiva aos Grêmios 
Estudantis do Estado. 


