
GRÊMIOS ESTUDANTIS

O Grêmio Estudantil é a entidade que representa os estudantes da escola, com
a  finalidade  de  integrar  os  estudantes  entre  si,  com  a  comunidade  escolar  e
conscientizar para o exercício da cidadania. 

Segundo a legislação vigente é assegurado aos estudantes a organização como
entidades autônomas, representativas dos interesses dos estudantes com finalidades
educacionais, culturais, cívicas, esportivas e sociais.

Por que um Grêmio na escola?
• A escola é um espaço privilegiado para experiências de prática cidadã.
• Em todo lugar sempre tem algo importante a ser melhorado ou construído.
• É uma das primeiras oportunidades que os estudantes têm de participar na

sociedade, apresentando suas ideias e opiniões.
• Por ser um importante espaço de aprendizagem, convivência, responsabilidade e

de luta por direitos.
• Sua existência é garantida por lei.

O Grêmio tem por objetivos:

✔ Congregar os estudantes da escola;
✔ defender os interesses individuais e coletivos dos estudantes;
✔ incentivar  a  liderança,  cultura  literária,  artística,  política  e

desportiva entre seus membros;
✔ promover a cooperação entre a comunidade escolar,  buscando enriquecer as

oportunidades da educação em geral;
✔ realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural,  educacional,  político,

desportivo e social com outras entidades estudantis;
✔ lutar pela adequação do ensino às reais necessidades da comunidade escolar;
✔ lutar  pela  democracia,  independência,  liberdade,  respeito  e  dignidade  como

pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos
civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis (redação parcial
do art. 15 do ECA); e

✔ zelar pelo patrimônio da escola.



Como criar um Grêmio Estudantil?
                         1° passo

• A equipe diretiva da escola convoca todos os estudantes para participar da
Assembleia Geral. Nessa reunião aprova-se o Estatuto do Grêmio.

Assembleia Geral
• Reunião  de  todos  os  estudantes  da  escola  para  discutir  e

aprovar  as  propostas  do  Grêmio.  É  o  órgão  máximo  das
decisões do Grêmio Estudantil.

      2° passo

• A equipe diretiva da escola indica um professor coordenador, referendado 
pelos agremiados.

                                        3° passo

• Constituir a Comissão Eleitoral.
Comissão Eleitoral
A comissão eleitoral será constituída por número ímpar, de pelo menos, três
integrantes,  eleita  entre  os  representantes  de  turmas,  com  antecedência
mínima de trinta dias da eleição, composta, preferencialmente, por estudantes
de todos os turnos em funcionamento na escola, os quais não podem concorrer à
eleição.
Essa comissão é responsável por todo o processo eleitoral.

                4º passo

• A Comissão Eleitoral organiza a eleição. Define o calendário e
regras eleitorais que devem conter:
01) Prazo de inscrição de chapas;
02) Período de campanha;
03)  Data  da  eleição,  observados  os  prazos  previstos  no
Estatuto.



              5° passo

• Estudantes se reúnem e formam as chapas que concorrerão na eleição. Devem
apresentar suas ideias e propostas para a gestão no Grêmio Estudantil.

• A apuração dos votos é feita pela Comissão Eleitoral, um representante de cada
chapa concorrente, o professor coordenador e um membro da equipe diretiva.

• A Comissão Eleitoral faz a Ata de eleição e organiza a posse da Diretoria do
Grêmio.

• A cada dois anos, reinicia-se o processo eleitoral a partir do 2° passo.

                                         6º passo

•  Enviar  à  Secretaria  Municipal  da  Educação,  Grupo  de  Trabalho  Interligar,
ficha com os dados da diretoria eleita.

O Estatuto do Grêmio Estudantil  está disponível  para consulta no Portal  da
Educação.

             

Sugestões de atividades para os Grêmios Estudantis.

Cultura: 
• Montagem de peças de teatro.
• Dança.
• Música.
• Exposições de desenhos.
• Mostras de Cinema.
• Oficinas culturais e artesanais.
• Semana cultural com mostra de talentos.
• Concursos literários.

Esportes:
• Campeonatos de futebol, vôlei, basquete, xadrez, etc...
• Miniolimpíadas (corridas, saltos, ginástica, etc...).
• Gincanas.

Política:
• Palestras, debates.
• Participação dos estudantes no Conselho Escolar.
• Campanhas a favor da Cultura de Paz.

• Parcerias com Grêmios de outras escolas.
• Incentivo e participação dos estudantes nos projetos da escola.



Social:
• Campanhas de reciclagem de lixo.
• Campanhas de prevenção.
• Embelezamento e cuidado da escola.
• Informativos sobre saúde.
• Grupos de discussão (preconceito, inclusão social, 

etc...)
• Grupos de estudos para auxiliar estudantes na aprendizagem.
• Datas comemorativas (dia do estudante, do amigo, da criança, 

                    professor, etc...)

Comunicação:

• Rádio Escolar.
• Jornal dos estudantes.
• Reunião com representantes de turma.
• Mural com notícias do Grêmio.
• Divulgação de eventos, filmes, shows, etc...
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