
NOTÍCIAS

No dia 27 de março de 2014 realizou-se reunião na SMED com a finalidade de incentivar a
criação de grêmios e orientar os já existentes.

Estiveram presentes  professores  coordenadores,  representantes  de  Grêmios  Estudantis,  o
representante titular da Coordenadoria da Juventude e o presidente da UGES ( União Gaúcha de
Estudantes Secundaristas).

As eleições do Grêmio Estudantil ocorrem a cada dois anos, preferencialmente na segunda
quinzena do mês de abril.

Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia

Sob a coordenação da professora Simone Biazio Lorandi  a escola realizou eleição para
Grêmio  Estudantil.  Cinco  chapas  apresentaram suas  propostas  aos  estudantes  dos  dois  turnos,
contendo  sugestões  que  expressam a  vontade  dos  alunos.  No dia  24  de  abril  os  359  votantes
elegeram a chapa  número um  com o nome de Furacão em  Ação para a gestão 2014 e 2015. Dentre
as  propostas da chapa vencedora  estão sugestões de aula de dança, canto e violão, gincanas e
recreio com  diferentes estilos musicais.



Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Ballvê

A  escola realizou eleição para  Grêmio Estudantil  no dia  29 de  abril.  Os estudantes  se
organizaram sob a coordenação do professor Alceu de Oliveira e formaram  cinco chapas  contendo
propostas e sugestões aos estudantes dos dois turnos da escola . Participaram do processo eleitoral
604 alunos, sendo  eleita, a chapa número dois, com 272 votos para a  gestão 2014 e 2015.

Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Ester Justina Troian Benvenutti

No dia 25 de abril ocorreu a eleição do Grêmio Estudantil na Escola. Houve a composição
de chapa única com o nome de Revolução do Futuro. Sob a coordenação da professora Maricélia
Perteira Gehlen o Grêmio foi eleito com 619 votos. Destacam-se como propostas da diretoria eleita
a  realização de  recreio  orientado para  os  alunos  do  turno da  tarde,  a  toca  da paz,  oficinas  de
brinquedos  com materiais  recicláveis,  horta,  passeios,  gincanas.  Esta  é  a  Diretoria  do  Grêmio
Estudantil para a Gestão 2014 e 2015.



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GIUSEPPE GARIBALDI

Os  estudantes  que  compõem  o  Grêmio  Estudantil,  acompanhados  pela  professora
Coordenadora Fatima Grochot e os representantes de turmas da escola, se reuniram no dia 15 de
maio de 2014 para debater a importância do Grêmio na escola. Na ocasião os estudantes abordaram
assuntos  relativos  ao cotidiano escolar  e  aproveitaram o  encontro  para  apresentar  sugestões  de
maneira a contribuir na gestão escolar. O Grêmio é uma forma de incentivar lideranças e também de
aprendizagem pedagógica.


