Repertório de práticas
para fortalecer a
participação do estudante:

Assembleia
O que é: Encontro que reúne os estudantes, além de possivelmente pais, professores,
funcionários, gestores e instituições locais parceiras. A assembleia pode ser organizada pelos
próprios alunos ou mediada pela gestão escolar.

Grêmio Estudantil

O que é: Processo de auto-organização dos estudantes por meio de
eleição. É um importante espaço de aprendizagem política, de
convivência, responsabilidade e luta por direitos para representar
os interesses desse segmento na escola. A Lei nº 7.398 de 1985
assegurou o direito dos estudantes de Ensino Fundamental e Médio
se organizarem em entidades representativas e autônomas (grêmios
estudantis).

Conselho Escolar
O que é: Colegiado composto de representantes de todos os
segmentos da escola, com destaque para a participação dos
estudantes, além de pais, alunos, professores, gestores e
funcionários, para propor, acompanhar e fiscalizar as ações
realizadas na escola. Os estudantes que participam dos Conselhos
são escolhidos pelos colegas, o que reforça a importância de
processos de legitimação de representação.

Representantes de turma
O que é: Alunos escolhidos pela turma para representar os
interesses dos estudantes em decisões da escola. Os
representantes podem contribuir com processos permanentes de
escuta ao serem consultados sobre sua escola, aprendizagem e
participação no ambiente escolar.

Participação nos processos de aprendizagem
O que é: Alunos escolhidos pela turma para representar os
interesses dos estudantes em decisões da escola. Os
representantes podem contribuir com processos permanentes de
escuta ao serem consultados sobre sua escola, aprendizagem e
participação no ambiente escolar..

Repertório de Práticas para fortalecer a participação do estudante
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Participação na gestão escolar
O que é: Envolvimento dos estudantes na tomada de decisão e na
construção de propostas para melhorar a gestão, o ambiente e as
práticas pedagógicas da escola (construção conjunta de acordos de
convivência; Projeto Político Pedagógico; discussão sobre regras,
projetos e orçamento; oficina para cocriação de soluções para os
problemas da escola).

Coletivos
O que é: Grupos que surgem tanto espontaneamente, sem
interferência da gestão e de forma paralela ao Grêmio, como a
partir do estímulo da própria escola. É uma forma dos estudantes
trazerem temas relevantes em seu dia a dia para o ambiente da
escola. São exemplos os coletivos feministas, cultura negra, LGBT,
entre outros.

Participação nas Políticas Públicas de Educação
O que é: Incorporação das diversas juventudes na elaboração,
avaliação, revisão das políticas públicas de educação. Algumas
formas de fortalecer a participação dos jovens nas políticas
públicas são:
• Criar mecanismos específicos para consulta aos estudantes sobre
mudanças nas políticas públicas de educação;
• Fortalecer a participação de diversas juventudes nas instâncias de
participação que discutem as políticas públicas de educação,
criando novos fóruns e ampliando o percentual de jovens nos
espaços existentes;
• Disseminar informações para os jovens sobre todos os
mecanismos disponíveis para participação dos estudantes em
políticas públicas de educação;
• Repassar recursos para que as escolas criem um fundo de
financiamento permanente para projetos de grêmios e coletivos
estudantis, e viabilizem a participação de estudantes em fóruns e
eventos de discussão de políticas públicas.
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