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Mem. nº  189/ 2020/DREA/GAB/CIRCULAR                    SGD 2020/27009/069762 

                                                                       Araguaína, 23 de setembro de 2020. 

Às Unidades de Ensino Estaduais  

Assunto: Cenário dos Grêmios Estudantis.  

Senhor (a) Diretor (a), 

1. O Grêmio Estudantil é uma organização que representa os interesses dos estudantes e 

tem fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais. É uma representação que 

oportuniza aos jovens estudantes criarem inúmeras possibilidades de ação, tanto no ambiente 

escolar, quanto na comunidade local. 

2. Com isso, a SEDUC está realizando um levantamento acerca do cenário atual dos 

Grêmios Estudantis, com o intuito de fomentar ações, estimular a atuação e valorizar a 

participação desses jovens, de forma organizada nas unidades escolares. 

 

3. Assim sendo, se solicita a Vossa Senhoria que seja realizado o reconhecimento do 

cenário atual dos Grêmios Estudantis em cada Centro de Ensino, registando as informações 

no Formulário online, disponibilizado pelo link: https://forms.gle/4AusbYxXhJJq8hg2A  

 

4. Ressaltamos que o preenchimento do formulário somente será permitido por meio do 

e-mail institucional (exemplo@seduc.to.gov.br), no qual deverá ser informado, até 

29/09/2020: 

 

 Nome do Centro de Ensino; 

 Munícipio; 

 Estado atual do grêmio (ativo, em exercício; ativo, mandato encerrado; não possui); 

 Nome do grêmio; 

 Data de início e fim do mandato; 

 Nome, cargo e mandato de um dos representantes; 

 E-mail do grêmio ou do representante. 
 

5. Será disponibilizado espaço para incluir alguma informação complementar acerca da 

atuação do Grêmio, dados de outros membros, ou outra observação que se considere 

importante. 

6. Ante ao exposto, colocamos à disposição a Supervisão Escolar, bem como a 

Coordenação de Gestão Pedagógica e Educacional desta Regional para eventuais auxílios, no 

número: 3411-5009, ou 3411-5014.  

 
            Atenciosamente,  

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 
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