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Grêmio Estudantil
 O que é?

O Grêmio Estudantil é um colegiado da unidade escolar e
tem a função de defender os interesses e necessidades
legítimos e coletivos dos estudantes no ambiente escolar.
Por meios de seus representantes, a equipe de
coordenação gremista, doravante Grêmio Estudantil,
deve criar oportunidades para reflexão democrática, com
toda comunidade escolar, sobre suas demandas. Deve
ainda, elaborar projetos com ações contínuas que
fortaleçam e estimulem a convivência harmoniosa, por
uma cultura de paz na escola e na comunidade. 

Nesta Edição: 

Reunião Trabalho
Ações de Acolhimento
PDDE Grêmio 
Assembleia Geral

RT com Articuladores da UE
  

No dia 07 de fevereiro, foi realizada a 1º Reunião de Trabalho com
os Articuladores do GE na Escola de forma remota pela
Plataforma Teams. O objetivo foi orientar a equipe escolar sobre o
calendário do Processo Eleitoral 2022.
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Ações de Acolhimento
Grêmios realizam Acolhimento no retorno as
aulas.

Na  EE Dr. Carlos Garcia os alunos gremistas se
juntaram aos acolhedores e recepcionaram os pais
na entrada da escola, bem como auxiliaram eles
durante todos os momentos, além disso ofereceram
um café da manhã aos pais ao término da reunião.

EE Profª Carlina Caçapava de
Mello
O acolhimento dos estudantes foi
realizado pelos alunos do grêmio e
duas ex-alunas da 3ª série
(pertencentes ao grêmio Cola na
Luta). Os jovens foram orientados
pela gestão da escola em uma
reunião convocada no dia 01/02 no
período da tarde. Neste mesmo
dia, eles/as organizaram as salas
de aula juntamente com a gestão
da escola.
Os estudantes gremistas
utilizaram coletes amarelos para
serem identificados e procurados
em caso de dúvida dos novos
alunos, principalmente
ingressantes dos 6º anos.
Foram estabelecidas atividades
(dinâmicas) prévias* com os
professores e estudantes
gremistas e aplicadas em cada
classe pelos estudantes
acolhedores e professores. 
Em um local estratégico da
unidade escolar foi preparada
uma mesa com a Árvore dos
Sonhos, contendo os sonhos de
cada profissional da educação da
UE, para compartilhar e motivar os
alunos da escola. E uma das
atividades propostas para eles  foi
a do Varal dos Sonhos, e cada
classe ficou com seu varal dos
sonhos.
Os  estudantes dos 6º anos fizeram
um passeio pela unidade escolar
para conhecerem as dependências
da escola. O objetivo com essa
atividade é fomentar o sentimento
de pertencimento e a interação
com todos os profissionais da
escola. 
Ao final, a gestão agradeceu e
presenteou os estudantes
acolhedores, permanecendo a
disposição para novas ideias e
sugestões visando aperfeiçoar o
Acolhimento na Unidade Escolar.

EE Profª Carlina Caçapava de Mello



 Lançamento do PDDE do Grêmio
no Palácio dos Bandeirantes.

No dia 25 de fevereiro aconteceu o evento de
Lançamento do PDDE do Grêmio no Palácio dos
Bandeirantes.
Estiveram presente os estudantes: Maria
Eduarda Teles ( Vice Coordenadora Geral ) EE
Amaral Wagner, Manuela Bonfim (
Coordenadora Geral )da EE Profª Nadir Lessa
Tognani e Maxwell Soares Paixão ( Conselheiro
Regional CMSP e Conviva e Coordenador de
Relações Sociais) da EE Profª Cristina Fittipaldi,
acompanhados de seus Diretores. Também
prestigiando estava a Profª Ariane Aparecida
Butrico Dirigente Regional de Ensinoe a PCNP
De Programas e Projetos da Pasta Solange P.
Bailão.
Evento contou com várias apresentações
artísticas. 
O evento foi apresentado por duas
Embaixadoras do CMSP sendo uma delas a
estuante Isabela Luzia P. Vasconcelos da EE
Profª Inah de Melo, deficiente visualque
encantou todos presentes com seu carisma e
uma linda voz onde fez dueto com o Sr.
Secretário da Educação Rossieli cantando
Legião Urbana.
O encerramento foi com chave de ouro, com a
Fanfara de uma escola da rede da DER Norte 1.

Escolas realizam 
Assembleia Geral



Formação das equipes Regionais

Nos dias 3 e 4 de março, ocorreu a formação do Ponto Focal das 91 Diretorias de Ensino na
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Supervisor de Ensino e PCNP).
O objetivo do encontro foi alinhamento do Plano Anual 2022. 
Foram dois dias muito produtivos, dentro da programação foram realizadas palestras com Paulo
Cesar Pedrini falando sobre “Direitos Humanos em Sociais na Escola” e com Danilo Escalabrini
versando sobre “Dignidade Humana” e para finalizar o ciclo de palestras Alcione Marques dis correu
sobre “O Protagonismo Juvenil e as Competências para a vida”.
A novidade esse ano é que os Grêmios Estudantis terão a Comissão de Direitos Humanos que visa
aumentar a representatividade e equidade entre os alunos, fortalecendo cada vez mais esse
colegiado.

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: solange.bailao@educacao.sp.gov.br


