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O Grêmio representa os alunos e seus interesses e é um espaço de 

aprendizagem, cidadania, responsabilidade e convivência. 

Fortalece a relação dos alunos junto aos gestores da unidade escolar, 

como também, com a família e comunidade para que todos atuem na melhoria 

da escola de forma corresponsável.  

O Grêmio possibilita os primeiros passos de formação política, sendo o 

primeiro exercício de participação democrática dos alunos na sociedade. 

 



 

 

Para criar um Grêmio Estudantil são necessários cinco grandes passos, 

todos extremamente importantes. Confira com atenção cada um deles: 

1º PASSO 

Alunos comunicam a direção escolar, divulgam a proposta na escola e 
convidam os alunos interessados para formar a COMISSÃO PRÓ-GRÊMIO. 
Este grupo elabora uma proposta de Estatuto que será discutida e aprovada 
pela Assembleia Geral. 

2º PASSO 

A Comissão Pró-Grêmio convoca todos os alunos da escola para 
participar da ASSEMBLEIA GERAL. Nesta reunião, decide-se o período de 
campanha das chapas, a data das eleições e aprova-se o Estatuto do Grêmio. 
Nesse momento também se definem os membros da COMISSÃO ELEITORAL. 

IMPORTANTE: A Assembleia Geral precisa ser registrada em Livro de 
Ata. 

3° PASSO 

Alunos se reúnem e formam as chapas que concorrerão na eleição. 
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. 

4° PASSO 

A Comissão Eleitoral organiza a eleição (o voto é secreto). A contagem é 
feita pelos representantes de classe, acompanhados de 2 representantes de 
cada chapa e, eventualmente, do diretor da escola e professor mediador ou 
coordenador.  

5° PASSO  

A Comissão Pró-Grêmio envia uma cópia da Ata de Eleição e do Estatuto 
para a direção escolar e organiza a cerimônia de posse da Diretoria do Grêmio. 

A cada ano, reinicia-se o processo eleitoral a partir do 3º passo. 

 


