
Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza

Oficio Nº 648 / 09 Fortaleza, 31de agosto de 2009.

Senhor(a) Diretor(a),

Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, comunicamos a V.Sª que a SEFOR realizará nos dias 09 
e  10  de  setembro  de  2009,  no  horário  de  8:30h  às  17:00h,  o  Fórum  Regional  dos  Grêmios 
Estudantis que tem dentre seus objetivos a otimização da atuação juvenil em prol de uma educação 
de qualidade.

O evento acontecerá em 3 Pólos: Justiniano de Serpa, Instituto de Educação e Polivalente 
Modelo de Fortaleza, sendo no dia 09 para as escolas das regiões ímpares e dia 10 para as regiões 
pares (ver anexo).

Convidamos para o referido evento o presidente do Grêmio ou, excepcionalmente, uma outra 
liderança  estudantil  da  escola,  o  representante  do  Conselho  Escolar  e  o  representante  da 
Comunidade. Esses três representantes deverão levar consigo o relatório do evento desenvolvido na 
escola para que possamos discuti-lo e dar origem a um único documento, o qual será encaminhado 
ao Fórum Estadual através do delegado regional escolhido na ocasião do Fórum Regional. 

Solicitamos  que  observem  atentamente  a  programação  do  evento  (em  anexo)  para  que 
possam  ter  ciência  das  atividades.  Pedimos  ainda  que  confirmem  a  presença  dos  três 
representantes no e-mail do responsável pela ação: georgegf@seduc.ce.gov.br. 

Maiores informações através do telefone: 3101.7861 (George Gomes Ferreira).
Certos da participação de todos e empenho dessa gestão agradecemos antecipadamente. 

Atenciosamente,

Lúcia Maria Gomes
Coordenadora / SEFOR

Ilmo(a) Sr(a)
Diretor(a)
NESTA



Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza
Programação do Fórum Regional dos Grêmios Estudantis

1. Locais, Data e Participantes
Pólos Grupo

Dia 09/09/2009 Dia 10/09/2009
Justiniano de Serpa 1ª Região (90 Pessoas) 2ª Região (75 Pessoas)
Instituto de Educação 3ª Região (90 Pessoas) 4ª Região (81 Pessoas)
Polivalente Modelo 5ª Região (111 Pessoas) 6ª Região (90 Pessoas)

2. Cronograma e Metodologia
Horário Atividade
8:30h 1. Recepção

• Entrega das Pastas e Canetas;
• Lanche.

9:00h 2. Acolhida:
• Apresentação Artística;
• Palavra de Abertura;
• Divulgação da Agenda do Dia;

9:45h 3. Mesa-redonda:
• “Movimentos Estudantis no atual contexto da educação brasileira”.
• Perguntas e respostas.

11:15h 4. Experiências exitosas:
• Apresentação  dos  casos  de  sucesso  no  movimento  estudantil  das  escolas  públicas 

estaduais de Fortaleza.
12:15h 5. Almoço
13:15h 6. Divisão dos participantes em três segmentos:

• Grupo 1 - Presidentes de Grêmio (coordenado pelo representante da SEFOR);
• Grupo 2 – Representantes de Conselho Escolar (coordenado por um membro do NUFOR);
• Grupo 3 – Membros da Comunidade (coordenado por um membro do NUFOR).

Metodologia
Grupo 1 - Presidente de Grêmio

• Debate para equalizar em uma proposta regional as propostas construídas 
nos Fóruns Escolares (temas trabalhados na escola: “Panorama atual dos 
movimentos  estudantis”  e  ”Atuação  dos  grêmios  no  contexto  da  gestão 
escolar”;

• Inscrição dos falantes;
• Resumo da proposta;

Grupo 2 – Conselho Escolar
• Debate  entre  os  membros  dos  conselhos  escolares  para  a  criação  de 

propostas que integrem o Grêmio Estudantil à busca de melhorias para a 
escola.

Grupo 3 – Comunidade
• Debate entre os membros da comunidade para a criação de propostas que 

integrem o Grêmio Estudantil  à busca de melhorias para a comunidade.

7. Escolha de um Delegado para o Fórum Estadual
15:00h 8. Assembléia de socialização, consolidação e validação do conjunto de propostas apresentadas 

nos três grupos.

9. Produção de um  Jingle sobre a temática do evento (“Compartilhando espaços de ação”)  e 
pintura de um Painel ilustrando a proposta regional.

16:30h Encerramento com a apresentação dos jingles e painéis.


