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APRESENTAÇÃO 

  

Este produto educacional faz parte da pesquisa: A participação dos estudantes no 

conselho de uma escola pública do município de Vila Velha – Espírito Santo, realizada por 

Arlete Pereira e o Profº. Dr° Eduardo Augusto Moscon Oliveira, do Programa de Pós-

Graduação de Mestrado Profissional em Educação – PPGMPE, na linha Docência e Gestão de 

Processos Educativos. 

Por meio de entrevistas com membros do conselho de escola, preenchimento de 

formulários virtuais pelos professores e alunos de uma unidade de ensino fundamental de Vila 

Velha, procurei estabelecer diálogos e escutas para conhecer sobre a  participação  estudantil 

no Conselho de Escola e em demais espaços da unidade de ensino “Edson Luiz Lima Souto”, 

na busca por identificar os desafios e possibilidades para se dar visibilidade à  participação dos 

alunos na escola, por meio de atividades formativas, culturais e práticas visando possibilitar a 

mobilização, a participação e a organização dos alunos. 

Portanto, este produto educacional está dividido em duas versões: 

1) O projeto “Estudantes em Ação” para ser apresentado à equipe pedagógica, aos 

professores e ao Conselho de Escola; 

2) Um guia estudantil de acompanhamento do projeto “Estudantes em Ação” para 

os representantes de turma com informações sobre a escola, o conselho de 

escola, a atuação dos estudantes no conselho e sugestões de como mobilizar e 

potencializar a participação e a organização dos estudantes na escola.  

 

Nessa perspectiva, apresenta-se uma primeira versão do projeto, cuja proposta será 

debatida em outros momentos de diálogo e escuta dos estudantes, da equipe pedagógica, do 

Conselho de Escola para que ele possa ser discutido e aprimorado com a participação da 

comunidade escolar. 
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PRODUTO EDUCACIONAL: PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE  

UM PROJETO PILOTO DE MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL PARA  

A ESCOLA “EDSON LUIZ LIMA SOUTO” 

 

PROJETO “ESTUDANTES EM AÇÃO” 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A partir de 2020, o mundo passou a viver momentos de muitas incertezas, com o advento 

do coronavírus que afetou a vida de muitas famílias, com mudanças significativas na vida e na 

rotina escolar dos estudantes. Ir à escola já não era mais possível. Era preciso ficar em casa, 

estudar em casa, ressignificando espaços, tempos e relações sociais e familiares. 

Estamos em 2021, vivendo os impactos sanitários, sociais e econômicos da pandemia 

do coronavírus, até porque ela ainda não acabou, e estamos na expectativa de que em 2022 

possamos voltar com as aulas presenciais para todos os alunos e assim retomarmos a rotina nas 

escolas, com a realização de atividades pedagógicas, de socialização dos membros da 

comunidade escolar e com um Conselho de Escola atuante. 

Mesmo diante deste contexto pandêmico, o Conselho da Escola “Edson Luís Lima 

Souto” procurou manter contato com seus membros por meio do WhatsApp e realizou algumas 

reuniões presenciais para debater e deliberar sobre temas relacionados ao funcionamento da 

escola durante a pandemia do coronavírus. 

Em processos de decisão coletiva no cotidiano escolar, os alunos sempre têm um peso 

significativo e decisivo, já que eles são em maior número e são os sujeitos principais da 

existência da escola. Porém, na maioria das vezes, suas experiências, opiniões e saberes são 

invisibilizados por práticas educativas autoritárias que não os consideram como sujeitos 

históricos, portadores de direitos, com possibilidade de participar dos espaços de tomada de 

decisão como o Conselhos de Escola, e se organizar como representantes de turma e em grêmios 

estudantis. 

Na expectativa de que 2022 seja uma porta aberta para a realização de atividades 

inovadoras na Escola “Edson Luís Lima Souto”, apresentamos o Projeto “Estudantes em Ação”, 

para que os educandos possam atuar de maneira mais efetiva no Conselho de Escola e promover 

ações para que possam participar e se organizar na escola, propiciando práticas formativas 

coletivas que incentivem a participação estudantil em outros espaços da comunidade e da 

sociedade. 



16 

 

 

 

Considerando o perfil da escola, os desafios enfrentados nos anos de 2020 e 2021 e a 

estratégia 19.30 do Plano Municipal de Educação de Vila Velha que estabelece a criação dos 

grêmios estudantis como espaço de participação e exercício da cidadania e propõe também a 

eleição dos representantes de turma, o projeto “Estudantes em Ação” é uma possibilidade 

concreta de iniciar uma nova dinâmica na escola “Edson Luís Lima Souto”, tornando-a mais 

democrática, como orienta, Araújo (2019, p. 259) ao afirmar que:  

 

[...] nas escolas em que os grêmios ainda não foram instituídos, inclusive nos anos 

iniciais, pode a gestão escolar valorizar a formação do conselho de representantes de 

turma, estimulando a formação de lideranças e a autonomia dos estudantes, e assim 

propiciar encontros e reuniões com esse órgão de representação dos interesses dos 

alunos para deliberar sobre as questões que os atingem diretamente, pois é “decidindo 

que se aprende a decidir”. 
 

Nas unidades de ensino da educação básica acontece um processo inevitável que é a 

rotatividade dos estudantes porque eles vão avançando os anos de estudo de acordo com o seu 

desempenho escolar, promovendo concomitantemente, o rodízio na representação estudantil no 

Conselho de Escola. Nesse sentido, para que a participação estudantil não seja pontual e 

descontextualizada historicamente, a formação permanente e contínua torna-se imprescindível, 

com a realização de momentos formativos coletivos para a troca de experiências, de 

informações e estudos de temas de interesses dos alunos, considerando que as escolas de ensino 

fundamental são espaços privilegiados para a formação cidadã e de participação política de 

estudantes sujeitos de direitos e atores sociais.  

 

2 OBJETIVO GERAL 

 

Mobilizar e organizar os estudantes da Escola “Edson Lima Couto” para participarem, 

atuarem no Conselho de Escola e como representantes de turma. 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Divulgar a atuação dos representantes dos estudantes no Conselho de Escola; 

2. Eleger os representantes de turma; 

3. Conhecer experiências participativas de ex-alunos e pais da escola e de outras escolas 

em colegiados municipais (CAE, CMEVV), em conselhos de escola, grêmios estudantis 

e entidades estudantis; 
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4. Promover oficinas para debater temas relacionados à mobilização e organização 

estudantil, bem como, oficinas práticas para que os estudantes saibam como preparar e 

realizar assembleias, conduzir reuniões, aprender a redigir atas, fazer relatórios, etc. 

 

4 AÇÕES DO PROJETO 

 

Em 2021: 

 Criar a comissão coordenadora do projeto com a participação de estudantes, pais 

e equipe pedagógica da escola. 

 

Em 2022: 

 Realizar um vídeo de apresentação dos membros do Conselho de Escola para 

colocar nas redes sociais; 

 Criar o Conselho de Representantes dos alunos com a participação de, no 

mínimo, dois alunos por turma; 

 Realizar plenárias de estudantes, juntamente com os pais, para ouvir as 

demandas e propostas para 2022 e, coletivamente, escolher o(a) aluno(a) que 

substituirá o representante do 9 ano no Conselho de Escola; 

 Realizar oficinas práticas e de formação cidadã, cujos temas serão escolhidos 

pelo Conselho de Representantes dos Alunos; 

 Criar o Grêmio Estudantil. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Palestras e debates sobre temas de interesse dos estudantes; 

 Rodas de conversas; 

 Entrevistas; 

 Oficinas temáticas e práticas; 

 Murais informativos (virtuais e físicos); 

 Produção e exibição de vídeos sobre a escola para postar nas redes sociais; 

 Criar grupos de WhatsApp dos estudantes. 

 

 



18 

 

 

 

6 ETAPAS E CRONOGRAMA 

 

ETAPAS AÇÕES PRAZOS 

PREPARAÇÃO - Apresentar a proposta do projeto 

“Estudantes em Ação” para a Equipe 

Pedagógica e Conselho de Escola 

- Criação da Comissão Coordenadora  

Até novembro de 2021 

DIVULGAÇÃO - Apresentar o projeto para o corpo 

docente da escola; 

- Apresentar, em assembleia, o projeto 

para os pais, alunos e comunidade local.  

 

Fevereiro de 2022 

ELEIÇÃO DOS 

REPRESENTANTES 

DE TURMA  

- Realizar o processo de  eleição dos 

Representantes de turma 

Marco de 2022 

CRIAÇÃO DO 

CONSELHO DE 

REPRESENTANTES 

DE TURMA  

- Reunir os representantes eleitos para    

criar o Conselho de Representantes de 

Turma 

 

Abril de 2022 

ELABORAÇÃO DO 

PLANO DE 

MOBILIZAÇÃO 

ESTUDANTIL 

- Realizar um Seminário para elaborar o 

Plano de Mobilização e Organização dos 

Alunos 

Final de Abril 

  Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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