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PROTAGONISMO
Grêmio Estudantil1
Olá estudante protagonista!
Hoje vamos aprender sobre a importância de organizar o Grêmio Estudantil.
Mas o que é Grêmio Estudantil?
O grêmio é uma organização sem fins lucrativos que representa o interesse dos estudantes
com objetivos culturais, educacionais, desportivos e sociais. É o órgão máximo de representação
dos estudantes da escola. Atuando nele, você defende seus direitos e interesses, e aprende ética e
cidadania na prática.
O Grêmio tem autonomia para elaborar propostas, organizar e sugerir atividades para a
escola. Para executá-las, no entanto, o grupo deve contar com o apoio e a autorização da direção
e do Conselho Deliberativo da Escola. O grêmio tem direito de participar da organização do
calendário escolar e deve articular e negociar os interesses dos estudantes junto à direção.
O Grêmio Estudantil é a voz dos estudantes protagonistas!
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As fontes das imagens e materiais de pesquisa utilizados encontram-se no caderno de referências.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Figura 1. Protagonismo

Fonte: Protagonismo, 2020.

1. Participar das reuniões escolares e movimentos estudantis.

É muito importante que vocês, estudantes, desenvolvam seu protagonismo e o poder do
movimento estudantil participando das reuniões de liderança. Nas escolas de educação em tempo
integral, os diretores são responsáveis por realizar reuniões entre líderes e vice-líderes de turma e
presidente dos clubes de protagonismo, semanalmente ou quinzenalmente, conforme for a
necessidade das pautas que serão tratadas.
Nessas reuniões vocês podem apontar problemas que tenham verificado na rotina escolar e
também propor ações para resolvê-los, podem citar boas práticas de um grupo de estudante de
modo a contagiar os outros para também desenvolver essa boa prática, e outros pontos que
entendam como pertinentes para essas reuniões.
Além dessas reuniões de lideranças, as escolas contam ainda com as reuniões do Conselho
Deliberativo, que possui representantes de todos os segmentos da escola, estudante, professor,
funcionários. Ao retornar às aulas, pergunte ao diretor de sua escola quem é o representante dos
estudantes nesse conselho, é importante você saber quem lhe representa. Pergunte também se a
escola possui grêmio estudantil, caso não tenha, se organize, reúna seus colegas para formá-lo.
Figura 2. União
Com o grêmio estudantil vocês podem se unir ainda
mais em prol dos estudantes e de sua escola, podem
também desenvolver ações articuladas com outras escolas,
trocar experiências e bem feitorias em prol de seu bairro e
até mesmo cidade, sociedade de modo geral.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Fonte: Grupo, 2020.
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A partir de uma ideia comum, você pode desencadear movimentos estudantis que
contribuirão com seu processo de formação.
Leia sobre a Lei do Grêmio Livre - Nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, foi sancionada
no dia 5 de novembro de 1985. Ela garante a livre organização dos estudantes secundaristas. A
lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985 dispõe sobre a organização de entidades estudantis
representativas dos estudantes de 1º e 2º graus e dá outras providências.
Para ter acesso a Lei do Grêmio Livre acesse:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7398.htm

2. Passo a passo para organizar o Grêmio Estudantil

PASSO 1 - O grupo que pretende formar o grêmio comunica à direção da escola, divulga a
proposta aos alunos, convidando os interessados e os representantes de classe (se houver) para
formar a Comissão Pró-Grêmio. Este grupo elabora uma proposta de estatuto que será discutida
e aprovada pela Assembleia Geral.
PASSO 2 - A Comissão Pró-Grêmio convoca todos os alunos da escola para participar da
Assembleia Geral. Nesta reunião, decide-se o nome do grêmio, o período de campanhas das
chapas, a data das eleições e se aprova o Estatuto do Grêmio. Nessa reunião também são
definidos os membros da Comissão Eleitoral.
PASSO 3 - Os alunos se reúnem e formam as chapas que concorrerão à eleição. Eles devem
apresentar suas ideias e propostas para o ano de gestão no Grêmio Estudantil. A Comissão
Eleitoral promove debates entre as chapas, abertos a todos os alunos.
PASSO 4 - A Comissão Eleitoral organiza a eleição (o voto é secreto). A contagem é feita pelos
representantes de classe, acompanhados de dois representantes de cada chapa e, eventualmente,
dos coordenadores pedagógicos da escola. No final da apuração, a Comissão Pró-Grêmio deve
fazer uma Ata de Eleição (registro escrito que contém fatos, acontecimentos e resoluções) para
divulgar os resultados.
PASSO 5 - A comissão Pró-Grêmio envia uma cópia da Ata de Eleição e do Estatuto para a
direção da escola e organiza a cerimônia de posse da diretoria do Grêmio.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Observação:

no

site da

União

Brasileira

dos Estudantes Secundaristas (UBES)-

(http://ubes.org.br/gremios/) possui os modelos dos seguintes documentos: Modelo de Estatuto,
Modelo de Ata de Assembleia Geral, Modelo de Ata de Eleição, Modelo de Fundação de
Grêmio Estudantil.

3. Lista de sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas pelos Grêmios

As atividades listadas abaixo podem ser desenvolvidas em parceria com os clubes de
protagonismo, alianças e parcerias são muito importantes, e podem facilitar o trabalho.

Fonte: Tire todas as suas dúvidas, 2020.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Desafios de Protagonismo

1. Anote as dicas propostas neste material e ao retornar as aulas presenciais organize o Grêmio
Estudantil da sua escola, caso a escola já tenha Grêmio, anote ideias para melhorar o
movimento estudantil da sua escola.

2. Assista aos vídeos disponíveis nos links abaixo para saber mais sobre os Grêmios.

I.
Cargos do Grêmio Estudantil - Educa Responsa
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PLfLDHK-4Qg

II.

Tudo Sobre Grêmio + Lançamento Do Filme "Eleições", De Alice Riff | Lu De Lupa
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kb2RjxcqFfI

Filme “Eleições”: É época de eleições para o grêmio estudantil. Secundaristas se
organizam para a corrida eleitoral. Quatro grupos de estudantes, com opiniões e visões de
mundo diferentes, criam propostas, debatem estratégias de campanha e lutam por
melhorias na escola. Os conflitos e tensões entre as chapas revelam suas diferenças
políticas, e a contundência da realidade cotidiana convive com a resistência do sonho, da
amizade e do direito de criar caminhos para o mundo em que se acredita. Provedor:
O2filmes. Classificação: 12 anos. Data de lançamento: 2019.
Filme disponível em: https://www.videocamp.com/pt/movies/eleicoes

III.

IV.
Cartilha de grêmio em parceria com o cartunista Ziraldo.
Disponível em: https://issuu.com/contraregras/docs/cartilha_capa___miolo_45jj

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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