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 Ao pensar em uma administração escolar que 
realmente se efetive sob a perspectiva de uma 
gestão democrática da escola pública, faz-se 
necessário o entendimento da real dimensão e 
importância de se assegurar no espaço 
escolar, o exercício da democracia bem como 
uma educação para a cidadania. Entendendo 
que o processo de democratização deve 
começar no interior da escola e que, cada  um 
deve se apropriar de seu papel dentro desse 
contexto. Entendemos ser necessário que 
exista um fortalecimento das instâncias 
colegiadas na participação da gestão escolar. 
As atividades propostas nesta produção 
didático-pedagógica, que se constitui em uma 
unidade didática, tem como objetivo, fortalecer 
a atuação do Grêmio Estudantil, como uma 
instância colegiada com participação efetiva na 
gestão escolar. Entendendo os princípios da 
gestão democrática e como ele deve apropriar-



 

 

Introdução 

 

          Nos últimos tempos, muito tem se falado sobre a gestão democrática da 

escola. Porém, não é o que vemos acontecer de maneira efetiva no dia a dia das 

escolas da rede pública. Ao pensar em uma administração escolar que realmente se 

efetive sob a perspectiva de uma gestão democrática, faz-se necessário o 

entendimento da real dimensão e importância de se assegurar no espaço escolar o 

exercício da democracia, bem como, uma educação para a cidadania. Sob essa 

perspectiva, acreditamos na importância de se criar espaços nos quais a 

comunidade escolar possa discutir criticamente suas práticas. Entendendo que o 

processo de democratização deve começar no interior da escola e que, cada um 

deve se apropriar de seu papel dentro desse contexto.  

         Contudo, é necessário que exista um fortalecimento das instâncias colegiadas 

dentro da escola, para que possamos reverter um quadro onde perpassam atitudes 

de acomodação, desinteresse ou falta de consciência sobre a importância dos 

processos democráticos.  

          Partindo do pressuposto que, “a participação da comunidade na escola, como 

todo processo democrático, é um caminho que se faz ao caminhar” (Paro, 2001, p. 

17), e que para se efetivar uma gestão democrática, um dos caminhos seja o 

se de seu papel dentro deste contexto. Assim, 
as atividades contidas nesta unidade didática 
serão aplicadas com alunos representantes do 
9° ano do Ensino Fundamental, 1° ano do 
Ensino Médio, e integrantes do Grêmio do 
Colégio Estadual Alberto Santos Dumont – 
EFM. Visando proporcionar a esses alunos 
maior clareza a cerca do conceito de gestão 
democrática e de uma atuação efetiva a partir 
desse modelo de gestão. 

Palavras-chave:  Gestão Democrática. Grêmio Estudantil.       
Participação 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público:  Alunos  do 9° ano do Ensino Fundamental, 1° 
do Ensino Médio e alunos que compõem o 
atual Grêmio. 



fortalecimento das instâncias colegiadas, ao desenvolver a Produção Didático-

Pedagógica, que será trabalhada na forma de uma unidade didática, no Colégio 

Estadual Alberto Santos Dumont – EFM, pretendemos  propiciar  tempo e espaço 

para desenvolver atividades que venham contribuir com o fortalecimento do Grêmio 

Estudantil e assim caminhar para uma participação mais efetiva junto à gestão da 

escola. Buscando uma atuação que possa vir fazer do Grêmio, um espaço de 

formação política e de liderança para os estudantes. Bem como, um instrumento de 

participação em atividades e projetos que possam colaborar com uma educação de 

mais qualidade. 

        Para participar da realização do projeto, serão convidados os alunos que 

integram  o Grêmio Estudantil, alunos representantes dos 9° anos EF e 1° anos EM, 

bem como, aqueles que durante a aplicação do projeto demonstrarem interesse em 

participar, serão acolhidos.  As atividades a serem desenvolvidas no Colégio 

Estadual Alberto Santos Dumont, durante a implementação do projeto de 

intervenção que constituem essa unidade didática, estão distribuídas em 8 encontros 

de 4 horas, sendo destinadas as demais 32 horas, para a integralização total do 

projeto, distribuídas em atividades outras que contém leituras, análise de 

documentários, pesquisas pertinentes. As atividades a serem desenvolvidas durante 

a implementação, tem como objetivo despertar nos participantes, interesse pelo 

tema, instigar o grupo à pesquisa bem como a se organizarem para uma 

participação mais efetiva na gestão escolar.  Os encontros com suas respectivas 

atividades estão assim dispostos: 

 

1° ENCONTRO  

 

TEMA:   

 Acolhimento e boas vindas aos participantes. 

 Dinâmica de apresentação. 

 Apresentação do projeto aos alunos participantes com a presença de um 

membro da direção, um representante da equipe pedagógica e de um ou 

mais representantes do corpo docente. 

 Mesa de conversa para diagnóstico das expectativas dos participantes em 

relação ao projeto (o que esperam do projeto) e, qual o conceito que o 

grupo traz sobre Gestão Democrática. 



OBJETIVOS: 

 

 Acolher os participantes do projeto. 

 Propiciar um momento de descontração e integração do grupo. 

 Apresentar o projeto, dando ênfase ao seu objetivo geral. 

  Verificar qual o conceito que o grupo traz sobre gestão democrática e 

como eles reconhecem o Grêmio e seu papel dentro do universo escolar. 

 Diagnosticar as expectativas do grupo em relação ao projeto.  

 

METODOLOGIA: 

 

 Num primeiro momento os alunos e demais convidados serão 

recepcionados com um lanche diferenciado em um ambiente descontraído 

e agradável, animado com música. Terão algum tempo para livremente se 

socializarem. 

 No segundo momento, para melhor socialização do grupo, será feita uma 

dinâmica de apresentação onde: alguém inicia a apresentação, 

apresentando para os demais um participante que já conhece. Essa 

apresentação deverá ser feita de forma descontraída e quem apresenta 

deve ressaltar características e qualidades daquele que está sendo 

apresentado. 

 Em seguida será feita a apresentação do projeto através de slides, 

deixando bem claros os objetivos que se pretende com sua 

implementação, sua justificativa, o conceito de gestão democrática que 

norteia a pesquisa e o perfil do Grêmio que pretendemos alcançar. 

 Uma das características na implementação do projeto será a flexibilidade 

das atividades planejadas. Essa flexibilidade se dará em função do 

entendimento que temos sobre a importância dos alunos se envolverem 

de maneira bastante efetiva com o projeto. Assim, será preciso reconhecer 

seus interesses e expectativas e, na medida do possível atende-los na 

realização das atividades. É de fundamental importância, para o sucesso 

do projeto, que os alunos se engajem e se sintam parte daquilo que estão 

realizando, eles precisam se reconhecer dentro do grupo, precisam 



perceber que suas ideias são respeitadas e que suas opiniões, sempre 

que pertinentes serão consideradas. 

 Após a apresentação do projeto, os participantes serão convidados para 

uma rápida discussão sobre o tema “Gestão Democrática: buscando o 

fortalecimento da atuação do Grêmio Estudantil”. Para fundamentar a 

discussão, eles farão em grupos menores, com pelo menos 8 participantes 

e que serão formados por afinidade,  a leitura do texto de fundamentação 

teórica que consta no projeto de implementação.  

  Após a leitura será montada uma mesa de conversa, onde os 

participantes serão incentivados a falarem sobre o que pensam a respeito 

da gestão democrática que ocorre em sua escola e a atuação do Grêmio 

Estudantil. Encerrada a discussão, os alunos voltarão para os grupos 

menores e deverão escolher entre os participantes do seu grupo um que 

será o relator das atividades que serão desenvolvidas durante a 

implementação do projeto. Escolhido o relator, eles deverão fazer uma 

reflexão a partir das questões que nortearam a pesquisa para a 

implementação do projeto: 

 
 Como mudar a realidade, a cerca da atuação do Grêmio 

Estudantil, na gestão da escola?  

 Como torná-lo de fato, uma instância de participação efetiva 
dos nossos estudantes na gestão escolar?  

 

 Essa atividade, nesse momento, atenderá ao objetivo de diagnosticar as 

expectativas do grupo em relação ao projeto. Cada grupo deverá expor os 

resultados de sua reflexão.  

 Para encerrar o encontro, como uma atividade de sensibilização, os 

alunos irão ver o vídeo da “Velha Infância” com Tribalistas. Após ouvir a 

música, ficará como sugestão de atividade para a aula seguinte, que cada 

grupo monte um vídeo com a música “Velha Infância” ou outra da 

preferência do grupo, com imagens ( fotos ) dos participantes e 

comentários. 

Vídeo : Tribalilistas – Velha Infância 

                    Fonte:  http://www.youtube.com/watch?v=zwqrmEMB0wc       
                

  

http://www.youtube.com/watch?v=zwqrmEMB0wc


2° ENCONTRO 

 

TEMA: 

 

 A importância do trabalho coletivo, sensibilização do grupo. 

 Conceito de Gestão Democrática. 

    

   OBJETIVO: 

 

 Sensibilizar o grupo e desenvolver afinidades entre os participantes.  

 Entender os princípios da gestão democrática da escola pública e como o 

Grêmio Estudantil deve apropriar-se de seu papel dentro deste contexto.  

 

   METODOLOGIA: 

 

 Um grupo que seja capaz de desenvolver qualquer trabalho de forma coletiva 

precisa em primeiro lugar ter algumas afinidades. Seja de interesses, seja de 

ideais ou laços afetivos. Assim, em cada encontro, teremos um momento de 

sensibilização, um espaço para que se descubram, se conheçam, criem 

laços. Neste encontro, o momento de sensibilização será feito a partir dos 

vídeos sugeridos na aula anterior. Assistiremos aos vídeos. Depois teremos 

um espaço para assistir outros dois vídeos, fazer algumas fotos num 

momento de descontração espontânea. 

              Video: Charlie Brown Jr. - Meu Novo Mundo 

           Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=jp288zfsNTI   

           Vídeo : Ivo Mozart -                   

            Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=mPYgoiFgZ4k   

 

 Para continuar com o tema Gestão Democrática, retomaremos a discussão do 

encontro anterior. Mas neste momento, daremos maior relevância ao conceito 

de Gestão Democrática, fazendo a leitura de alguns recortes  do texto 

“Gestão escolar democrática: definições, princípios e mecanismos de 

http://www.youtube.com/watch?v=jp288zfsNTI
https://www.youtube.com/watch?v=mPYgoiFgZ4k


implementação”, de João Ferreira de Oliveira, Karine Nunes de Moraes e 

Luiz Fernandes Dourado. 

Fonte: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-

sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf.  

 

 A partir da leitura, os participantes deverão compor seus grupos para refletir 

sobre a gestão que ocorre no cotidiano de sua escola. Duas questões iram 

nortear essa reflexão: 

 A gestão que vivenciamos em nossa escola, é de fato 

democrática? 

 Qual tem sido o papel assumido pelo Grêmio dentro deste 

contexto? 

  Após a reflexão feita nos grupos, faremos uma mesa de conversa, onde cada 

grupo irá expor suas reflexões para os demais. Devendo ao final desta 

atividade, elaborarmos uma síntese geral que contemple as ideias de cada 

grupo. 

 

    3° ENCONTRO 

 

     TEMA: 

 

 Levantamento sobre o histórico do grêmio estudantil, e como suas atividades 

foram se adaptando as circunstâncias históricas distintas.  

       

     OBJETIVOS: 

 

 Fazer um levantamento sobre o histórico do grêmio estudantil, e analisar 

como suas atividades foram se adaptando as circunstâncias históricas 

distintas.  

 

 Sensibilizar os participantes em relação à importância do trabalho coletivo e, a 

relevância que pode ter a atuação do Grêmio, quando assumido seu papel 

http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf


por meio de uma participação efetiva dentro do universo escolar e para além 

dele.  

 

   METODOLOGIA: 

 

 As atividades deste encontro terão início com a leitura de dois textos, um 

recorte do texto “História da organização estudantil e os Grêmios na 

atualidade” de Marcos Rogério Jesus Chagas. UEL – Londrina, disponível em 

http://www.uel.br/grupo-

estudo/gaes/pages/arquivos/MARCOS%20artigo%20GT%2006.pdf. E o 

segundo texto “O movimento estudantil na história do Brasil”, disponível em 

http://www.mundojovem.com.br/gremio-estudantil/o-movimento-estudantil-na-

historia-do-brasil 

 

 Após a leitura dos textos, cada grupo deverá elaborar uma síntese do 

histórico do Grêmio Estudantil no Brasil de acordo com os textos. Um dos 

grupos fará a apresentação de sua síntese e os demais participarão com 

comentários que possam enriquecer e contribuir com a discussão. 

 

 Como técnica de sensibilização, neste encontro os participantes assistirão a 

dois vídeos relacionados com o período da ditadura militar. Período esse, que 

provocou grandes mudanças nas organizações estudantis do Brasil.  

 “O Movimento Estudantil Mudando a História”, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=7cxeG3xbcvg. 

 “Pra não dizer que não falei das flores” – Geraldo Vandré (1968), 

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=A_2Gtz-zAzM.  

 Após assistirem  aos vídeos os participantes se reunirão em seus grupos para 

organizarem a atividade sugerida para o próximo encontro:  

 O grupo deverá fazer uma reflexão a partir das leituras dos 

textos e dos vídeos sobre a História da Organização Estudantil 

no Brasil. 

 Cada grupo deverá escrever uma paródia ou criar um vídeo 

sobre o tema “O jovem fazendo história”.   

 

http://www.uel.br/grupo-estudo/gaes/pages/arquivos/MARCOS%20artigo%20GT%2006.pdf
http://www.uel.br/grupo-estudo/gaes/pages/arquivos/MARCOS%20artigo%20GT%2006.pdf
http://www.mundojovem.com.br/gremio-estudantil/o-movimento-estudantil-na-historia-do-brasil
http://www.mundojovem.com.br/gremio-estudantil/o-movimento-estudantil-na-historia-do-brasil
https://www.youtube.com/watch?v=7cxeG3xbcvg
https://www.youtube.com/watch?v=A_2Gtz-zAzM


    4° ENCONTRO 

 

     TEMA: 

 

  Explorando o imaginário de juventude e a história do movimento estudantil no 

Brasil. 

  Trabalhando com o imaginário do jovem de hoje. 

   

     OBJETIVOS: 

 

 Caracterizar o imaginário dos jovens que integravam o movimento estudantil 

no passado e o imaginário do jovem de hoje.  

 

    METODOLOGIA: 

 

 Iniciaremos o encontro com a apresentação da atividade sugerida no encontro 

anterior. Cada grupo irá expor seu trabalho e a partir da exposição 

iniciaremos uma mesa de conversa. A ideia é discutir sobre o engajamento do 

jovem em questões sociais e políticas no decorrer da história. Questões para 

nortearem a discussão: 

 O jovem de hoje, é muito diferente do jovem de “ontem”? 

 Quais as características mais marcantes em cada geração? 

(Durante a discussão, é muito relevante, sempre situar cada 

geração dentro do seu momento histórico, seu contexto). 

 Qual é o imaginário do jovem hoje, no que diz respeito a questões 

sociais e políticas? E qual é o seu grau de envolvimento com 

essas questões? 

 No decorrer da discussão serão apresentados os vídeos:  

                 Cálice – Chico Buarque 

                            https://www.youtube.com/watch?v=wV4vAtPn5-Q      

                            Tempo perdido – Legião Urbana 

                             https://www.youtube.com/watch?v=2hr7Uqu6G80 

                             Alegria Alegria – Caetano Veloso 

                             https://www.youtube.com/watch?v=3gaJbwpljxU 

https://www.youtube.com/watch?v=wV4vAtPn5-Q
https://www.youtube.com/watch?v=2hr7Uqu6G80
https://www.youtube.com/watch?v=3gaJbwpljxU


 Para encerrar a mesa de conversa será exibido um clipe do grupo O Rappa – 

Minha Alma (A paz que eu não quero). Após assistir o clipe os alunos farão 

uma análise da letra da música e das imagens do clipe.  

Minha Alma (A paz que eu não quero)  – O Rappa 

https://www.youtube.com/watch?v=vF1Ad3hrdzY  

 

     5° ENCONTRO 

 

      TEMA: 

 

 Atividades que explorem o imaginário do jovem da atualidade e também do 

jovem nas décadas 60 e 70, período em que a organização estudantil no 

Brasil participava de forma efetiva dos movimentos que buscavam mudanças 

políticas e sociais. 

 

       OBJETIVOS: 

 Desenvolver no grupo a capacidade de análise e compreensão da realidade 

social na qual estão inseridos bem como a indignação com essa realidade.   

 Compreender seu papel dentro do contexto social, refletindo sobre a 

importância da organização e do trabalho coletivo. 

 Fazer uma relação entre os diferentes papeis que o jovem protagonizou na 

construção de nossa história, e refletir sobre  o papel que ele assumi hoje. 

 

    METODOLOGIA: 

 

 Para trabalhar com o imaginário do jovem dentro de um contexto sócio-

político, utilizaremos algumas músicas da banda O Rappa. Essa banda tem 

um trabalho marcado por músicas com letras de forte impacto, que falam da 

realidade social não desejada, que vivemos. Além da banda O Rappa, os 

participantes poderão sugerir outros trabalhos que permitam e/ou contribuam 

com a atividade de reflexão e compreensão da realidade que vivemos e qual 

tem sido o papel assumido pelo jovem dentro desse contexto.  

 Os participantes  assistirão  alguns clipes da banda, com o objetivo de 

conhecer o trabalho do grupo e analisar a realidade social da qual as letras 

https://www.youtube.com/watch?v=vF1Ad3hrdzY


tratam. O momento de assistir aos clipes, será também, um momento de 

descontração, onde se poderá assistir a outros clipes e/ou ouvir outras 

músicas. 

 Minha Alma (A paz que eu não quero)  – O Rappa 

          https://www.youtube.com/watch?v=vF1Ad3hrdzY  

 Auto-Reverse – O Rappa 

                     https://www.youtube.com/watch?v=vgZwa7GKRCA  

 Súplica Cearense – O Rappa 

                      https://www.youtube.com/watch?v=F19PnbWigSA         

 Monstro Invisível – O Rappa 

                     https://www.youtube.com/watch?v=oJ3HKnEwNZc 

 Após o trabalho com os clipes os participantes se reunirão em seus grupos 

onde terão que organizar um trabalho com imagens que represente o 

imaginário jovem em relação a forma como se veem em meio a realidade 

social que vivemos. As imagens devem também retratar a história de luta e 

participação do jovem em mudanças políticas importantes. A sugestão para 

essa atividade e que trabalhem com cartazes, grafitagem e imagens digitais e 

de vídeos. 

 Esses trabalhos serão expostos para toda a comunidade escolar no 

encerramento do curso. 

  

     6° ENCONTRO 

 

    TEMA: 

       

 Fortalecimento da atuação do Grêmio Estudantil, como uma instância colegiada 

com participação efetiva na gestão da escola. 

 

     OBJETIVOS: 

 

 Fortalecer a atuação do Grêmio Estudantil. 

 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=vF1Ad3hrdzY
https://www.youtube.com/watch?v=vgZwa7GKRCA
https://www.youtube.com/watch?v=F19PnbWigSA
https://www.youtube.com/watch?v=oJ3HKnEwNZc


 METODOLOGIA: 

 

 Neste encontro, no primeiro momento faremos uma mesa de conversa para 

avaliarmos a forma como o Grêmio Estudantil de nosso colégio tem 

desempenhado seu papel nos últimos tempos. Discutiremos sobre as 

atividades realizadas pelo Grêmio e sua relevância para a educação que 

nossa escola tem ofertado. Avaliando qual o grau de envolvimento do Grêmio 

com a gestão da escola e, se a sua participação, tem ou não, ocorrido de 

forma efetiva e satisfatória. 

 Após avaliarmos a atuação do Grêmio no Colégio Santos Dumont, 

discutiremos algumas ideias e proposta de atividades que o Grêmio possa vir 

a desenvolver, no sentido de tornar mais efetiva sua participação junto a 

gestão escolar. 

 Elencadas as ideias e propostas de mudanças, avaliaremos a viabilidade de 

execução, para então, elaborarmos um cronograma para a realização das 

propostas consideradas exequíveis. 

 Além do cronograma o grupo deverá esboçar a forma como se dará a 

realização das atividades propostas. 

 Ao fim deste encontro, espera-se que o grupo consiga elaborar o esboço de 

um plano de trabalho a ser seguido pelo Grêmio no decorrer do ano e que 

possa ser alimentado para os anos seguintes. 

 

     7° ENCONTRO 

 

       TEMA: 

 

 Organização de ações que fortaleçam a atuação do Grêmio Estudantil junto à 
gestão escolar.  

 

    OBJETIVOS: 

 

 Buscar com que o Grêmio assuma uma postura mais participativa na gestão 

da escola. 

     



    METODOLOGIA: 

 

 Este encontro será divido em dois momentos. No primeiro momento, os 

integrantes do Grêmio juntos com os demais participantes deverão concluir o 

plano de trabalho, onde deverão constar ações para serem desenvolvidas no 

decorrer do ano. 

 No segundo momento os grupos deverão concluir os trabalhos iniciados no 5° 

encontro. Imagens que represente o imaginário jovem em relação à forma 

como se veem em meio a realidade social que vivemos. Onde as imagens 

devem também retratar a história de luta e participação do jovem em 

mudanças políticas importantes,  trabalhando com cartazes, grafitagem e 

imagens digitais e de vídeos. 

 

 

     8° ENCONTRO 

 

     TEMA: 

 

 Apresentação das propostas de ações a serem desenvolvidas pelo Grêmio 

com a colaboração dos participantes do projeto. 

 Apresentação para a comunidade escolar, dos trabalhos com imagens que 

retratam o imaginário dos jovens participantes em relação ao papel do jovem 

ontem e hoje. 

 

 

    OBJETIVOS:    

 

 Tornar mais efetiva a participação do Grêmio em atividades que colaborem 

com a melhoria da educação ofertada em nossa escola. 

 

 

 

 

 



   METODOLOGIA: 

 

 Os alunos participantes do projeto organizarão uma exposição dos trabalhos 

realizados durante os encontros para toda a comunidade escolar. Estarão 

presentes na exposição para falarem sobre seus trabalhos, expondo pra 

comunidade um pouco do conhecimento apropriado durante a implementação 

do projeto. 
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