
Realização:

Caro Gremista,

Parabenizamos você por representar os grêmios de sua ci-
dade e por  fazer parte do Festival de Protagonismo Juve-
nil das Escolas Estaduais do Ceará. Temos certeza de que 
você terá uma experiência inesquecível! 

O Fórum Estadual dos Grêmios Estudantis tem como 
tema “GRÊMIOS ESTUDANTIS: COMPARTILHANDO 
ESPAÇOS DE AÇÃO”. Durante 04 dias você participará 
de uma série de atividades, nas quais poderá conhecer 
jovens de outras cidades, trocar experiências, desenvol-
ver competências pessoais e ampliar sua participação na 
gestão de sua escola.

É importante ressaltar que, no Festival, você estará 
representando sua cidade, por isso, lembre-se de le-
var  o máximo de contribuição para os seus amigos 
que não puderam estar presentes. Seu papel será de 
multiplicador(a) dos conhecimentos gerados durante o 
Fórum, sendo um porta-voz das aprendizagens do pro-
jeto e dos desafios enfrentados. 

Então, prepare-se para receber amigos novos na agenda e 
idéias novas na cabeça.

Secretaria da Educação do Estado do Ceará

Fórum Estadual 
dos Grêmios Estudantis

21 e 22 de setembro de 2009

SAGE BRASIL 
Dia de Fazer a Diferença

20 de setembro de 2009

LOCAL: Fábrica de Negócios do Hotel 
Praia Centro, Fortaleza-CE

Fortaleza-Ceará



Programação

DIA 20/09/2009

14 às 18h
SAGE BRASIL – Dia de Fazer a Diferença.
Programação Cultural Noturna no hotel, sob a 
organização de jovens e professores.

DIA 21/09/2009

8h 
Solenidade de Abertura

8h30min 
Tema: Movimento Estudantil: Um panorama históri-
co dos espaços de atuação da Juventude como 
Protagonista de Mudanças. 
Palestra: Altemar Muniz/UEDE

9h30min
Consolidação das refl exões dos Fóruns Regionais 
sobre O Papel do Grêmio na Gestão Escolar, 

10h30min
Consolidação das refl exões, por Macrorregiões

11h
Tema: Desafi os da Organização Política dos Jo-
vens na Escola.
Palestra - David Barros/ Conselho Nacional da 
Juventude 

13h20
Almoço 
  
14h20
Painel: Políticas Públicas de Juventude
Secretaria de Direitos Humanos
-União Brasileira dos Estudantes -UBES
-Assessoria de Juventude do Estado do Ceará
-Comissão de Juventude da Assembléia Legislativa 
(Dep. Raquel Marques)
-Representante de uma entidade estudantil do 
interior do Estado do Ceará

16h
Plenária

17h
Enerramento

DIA 22/09/2009

8h 
Formação de Grupos, por Macrorregião, para:
1-Elaboração de propostas de políticas para a 
juventude.
2-escolha de gremistas, por Macrorregião, a rep-
resentarem a entidade, em fóruns nacionais.
3-apresentação de tema para o próximo Fórum 
Estadual
4-esboço de cronograma de trabalho para os 
próximos Fóruns Escolares e Regionais.

14h
-Apresentação e validação das propostas, em 
plenária.

15h
Reescrita  das linhas norteadoras do documento 
fi nal do Fórum

15h30
Solenidade de Encerramento do Fórum Estadual: 
apresentação de documento de validação do 
Fórum Estadual à Secretária de Educação, Profa. 
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho.


