
Dados da Instituição Escolar Logo e etc.

 MODELO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA

 Edital

 A  equipe  diretiva  convoca  para  assembleia  geral  os  estudantes  regularmente
matriculados  na  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental
_____________________________________________________,  a  se  reunirem  no
________________________(local  da  assembleia),  às_______do  dia
________________,  do mês de____________________de dois  mil  e  ________ para
tratar dos seguintes assuntos: criação do Grêmio Estudantil, discussão e aprovação do
Estatuto. 

Caxias do Sul, ______de _______________de 20_______. 

MODELO DE ATA DE FUNDAÇÃO E APROVAÇÃO DO ESTATUTO DO GRÊMIO
ESTUDANTIL

Aos____________dias do mês de____________do ano de dois mil e____________às
_________horas,  os  estudantes  da  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental
___________________________________________reunidos  em  Assembleia  Geral
no________________________________(local  da  reunião),  sob  a  coordenação
de__________________________  (nome  do  estudante  escolhido  para  coordenar  a
assembleia) dão por abertos os trabalhos da Assembleia Geral dos estudantes com a
seguinte  pauta:  1)  Fundação  da  entidade  representativa  dos  estudantes,  o  Grêmio
Estudantil;  2)  Discussão e aprovação do Estatuto do Grêmio Estudantil;  3)  Assuntos
gerais.  O  estudante  ___________________  (nome  do  estudante  escolhido  para
coordenar  a  assembleia)  falou  da  importância  de  um  Grêmio  Estudantil  na  escola
convidando todos a participarem.  Foi  colocado para  aprovação a  criação do Grêmio
Estudantil  sendo aprovado por  (todos)  ou  a  (maioria)  dos  presentes,  ficando  com o
seguinte nome: Grêmio Estudantil  ___________________________ (nome do Grêmio
Estudantil). Seguindo o próximo item da pauta, foi lido e apresentado o Estatuto, o qual
foi aprovado pelos presentes. A seguir iniciou-se a discussão parar constituir a Comissão
Eleitoral que organizará a eleição do Grêmio Estudantil. Por fim declarou-se fundado o
Grêmio  Estudantil  ________________________  (nome  do  Grêmio
Estudantil)_______________________ (nome da escola).  Encerro a presente ata que
segue assinada por mim e por todos os presentes. (Seguem as assinaturas)



MODELO DE EDITAL DE ELEIÇÃO DE GRÊMIO ESTUDANTIL

 A Comissão  Eleitoral  informa  a  todos  sobre  a  eleição  para  a  Diretoria  do  Grêmio

Estudantil_______________  (nome)  da  gestão  _________(período)  conforme  dispõe

seu Estatuto.

Data da eleição:______________

Horário:_____________________

Das inscrições das chapas:

Do dia __________até ________

Composição das chapas concorrentes:

Presidente:

Vice-presidente:

Primeiro e Segundo secretários:

Coordenador do Departamento de Cultura (titular e suplente):

Coordenador do Esporte e Lazer (titular e suplente):

Coordenador do Departamento de Comunicação (titular e suplente):

Requisitos para ocupar os cargos eletivos:

Estar regularmente matriculado na escola, no mínimo no 6° ano do Ensino Fundamental 

para os cargos de presidente, vice e secretários;

Ser assíduo e pontual às aulas;

Estar consciente do compromisso e responsabilidades assumidas perante a comunidade

escolar.

Para esclarecimento de dúvidas consultar a Comissão Eleitoral.

Caxias do Sul,_______de_______de 20____.

     Presidente da Comissão Eleitoral



MODELO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO GRÊMIO ESTUDANTIL

 Aos ______ do mês ______ do ano de dois mil  e ______, na Escola Municipal  de
Ensino Fundamental ___________________ (nome da escola), realizou-se a eleição da
Diretoria do Grêmio Estudantil _______, conforme determinava o Edital de convocação
desta  eleição  e  o  Estatuto  do  Grêmio  Estudantil.  Para  o  pleito,  foram  inscritas  as
seguintes  chapas:  chapa  um_______,  chapa  dois________.  A votação  iniciou-se  às
_____ horas e encerrou-se às ______ horas. Durante o pleito registrou-se os seguintes
fatos  (ou  não)  ___________________  e  a  Comissão  Eleitoral  tomou  as  seguintes
deliberações: ______________. A fiscalização de cada chapa foi desempenhada pelos
seguintes estudantes: ______________ da chapa um, ______________ da chapa dois.
Encerrada  a  eleição,  iniciou-se  a  apuração  dos  votos  definindo-se  os  seguintes
resultados: chapa um _________ (n° de votos por extenso) votos, chapa dois _________
votos, nulos ________, brancos _______. Desta forma, o(a) Presidente da Comissão
Eleitoral  divulgou  o  resultado  da  eleição,  sendo  eleita  a  chapa  _____,  intitulada
________(nome da chapa) vencedora deste pleito. Portanto, a nova Diretoria do Grêmio
Estudantil  ____________ ficou assim constituída:  Presidente  ______________,  Vice-
Presidente  ____________,  Primeiro  e  Segundo  secretários  ______________,
___________________,  Coordenador  do  Departamento  de  Cultura  _____________
(titular),  _________________ (suplente), Coordenador do Departamento de Esporte e
Lazer ________________ (titular), ____________________ (suplente), Coordenador do
Departamento  de  Comunicação  ___________________  (titular),  _______________
(suplente). O Presidente da Comissão Eleitoral deu posse à nova Diretoria do Grêmio
Estudantil ______________. Encerro a presente ata que segue assinada por mim e por
todos os presentes. (Seguem as assinaturas). 

MODELO DE ATA DE REUNIÃO DE GRÊMIO ESTUDANTIL

Às_____horas, do dia ___________, do mês de ___________, do ano de dois mil  e
___________ reuniu-se a Diretoria do Grêmio Estudantil ________________, da Escola
Municipal de Ensino Fundamental _____________. Na pauta da reunião foram tratados
os  seguintes  assuntos:  _______________.  A  reunião  foi  presidida  por
_____________________ (nome/cargo). Encerro a presente ata que segue assinada por
mim e por todos os presentes. (Seguem as assinaturas.)



DIRETORIA DO GRÊMIO ESTUDANTIL

Gestão ______a______

EMEF__________________________________________________________________

Nome do Grêmio:_________________________________________________________

Data da eleição:__________________________________________________________

Presidente:____________________________________contato____________________

Vice-presidente:________________________________contato____________________

Primeiro secretário:_____________________________ contato____________________

Segundo secretário:_____________________________contato____________________

Coordenador do Departamento de Cultura (titular):_______________________________

contato_________________________________________________________________

Suplente:______________________________contato___________________________

Coordenador do Departamento de Esporte e Lazer (titular):________________________

contato_______________________________________

Suplente:______________________________contato___________________________

Coordenador do Departamento de Comunicação (titular):_________________________ 

contato_________________________________________________________________

Suplente: _____________________________contato____________________________

Professor Coordenador:_________________________contato_____________________

Data:___/_______/______.

Assinatura do(a) Presidente

OBS: Deverá ser enviada ao Grupo de Trabalho Interligar, até 10 dias após a eleição.


