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RESUMO

A gestão democrática participativa de uma escola representa a interação entre os 
diversos  segmentos  da  comunidade  escolar  visando  o  melhor  aprendizado  e  a 
formação de cidadãos conscientes de seus deveres e direitos.  No contexto destas 
lutas e mudanças insere-se o grêmio estudantil como parte integradora do processo 
de gestão democrática escolar. O objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa a 
fim de, mapear a existência da menção de Grêmios Estudantis nos documentos 
oficiais nas  instituições da Rede Estadual de Ensino no município de Londrina. Para 
isto,  foi  realizada  uma  pesquisa  bibliográfica,  e  uma  pesquisa  junto  ao  Núcleo 
Regional  de  Londrina,  a  fim de  mapear  a  menções   de  Grêmios  estudantis  no 
município.  Como  resultado  foi  possível  perceber  que  26%  das  instituições 
pesquisadas não fazem nenhuma menção ao grêmio estudantil em seu PPP. Das 
instituições restantes,  ou seja,  que possuem a menção do grêmio em seu PPP, 
apenas 31% está ativo  de acordo com a documentação e e assim sendo  participam 
do processo democrático da gestão escolar. É preciso que a gestão escolar propicie 
reflexões  sobre  a  questão  da  menção   do  Grêmio  Estudantil  nas  escolas.  É 
importante mencionar essa Instância Colegiada para seguir para a implantação do 
mesmo, passo esse que pode auxiliar a gestão democrática. A importância de não 
se  perder  a  consciência  da  construção  de  uma  democracia  completa,  e  que  a 
participação dos grêmios favorece  esse fortalecimento  e  permite  que essa força 
possa ter disseminação nos vários níveis sociais

Palavras-chave: Grêmio Estudantil. Gestão. Democracia. Pedagogia. 
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1 INTRODUÇÃO

Na  história  de  vários  países,  estão  relacionadas  reivindicações, 

resistência,  luta,  ao  seu  contexto  de  nação,  o  sentimento  de  patriotismo  e 

independência foram construídos. Dessa forma, a construção de uma sociedade se 

dá por meio de mudanças dos ideais do povo e das políticas de um período. 

Nos  movimentos  sociais  percebem-se  formas  organizadas  de  se 

trabalhar  por  mudanças,  a  busca  pela  melhor  causa  em  favor  da  maioria  das 

pessoas é o motivo principal das suas ações.  De acordo com Martins (2012) vive-se 

atualmente um intenso processo de formação continuada sobre gestão democrática 

e   Instâncias  Colegiadas,  as  quais  já  foram assunto  de  análise  e  reflexão  nas 

Semanas  Pedagógicas,  nos  Grupos  de  Estudos  da  Secretaria  Estadual  de 

Educação (SEED) e Núcleo Itinerantes. 

A Gestão Democrática de uma escola representa a interação entre 

os diversos segmentos da comunidade escolar visando o melhor aprendizado e a 

formação de cidadãos conscientes de seus deveres e direitos. A gestão democrática 

deve fazer parte da escola e deve ser pensada com base na expectativa de que 

contemple os interesses e as necessidades coletivas e universais, vinculada a um 

processo social mais amplo de organização de uma nova sociabilidade. 

Moura  (2005)  afirma  que  a  gestão  democrática  é  a  participação 

efetiva de toda a comunidade escolar no projeto educacional, o grêmio estudantil,  

que  representa  os  estudantes  de  determinada  unidade  escolar,  deve  portanto 

participar  das decisões que envolvem as questões educacionais.

No  contexto  destas  lutas  e  mudanças  é  que  se  insere  o  Grêmio 

Estudantil,  visto como parte integrante do processo de gestão democrática escolar. 

De acordo com Fernet (2007, p. 06) “o grêmio estudantil é um órgão composto  de 

estudantes.  Seus  integrantes  devem  estar  preocupados  em  tornar  realidade  as 

aspirações da maioria daqueles que estudam no estabelecimento de ensino”.

Entretanto, a sociedade mudou, assim, como as histórias das lutas e 
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conquistas  foram  se  transformando.  Diante  disto,  é  conveniente  saber  se  essa 

instância escolar ainda existe, se é mencionada nos documentos oficiais e como se 

dá essa menção ,  nas escolas estaduais da região  de Londrina. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar um mapeamento sobre 

a   menção  dos  Grêmios  Estudantis  nos  documentos  das  instituições  da  Rede 

Estadual de Ensino no município de Londrina de acordo com os PPPs e descrever 

como os documentos oficiais  citam essa Instância Colegiada  nas instituições de 

ensino  em  Londrina  .  Para  isto  foi  realizada  uma  pesquisa  bibliográfica  e  uma 

pesquisa  de campo junto  ao NRE – LONDRINA ,  a  fim de mapear  a  realidade 

documental da existência de Grêmios estudantis no município de Londrina.

Este trabalho é relevante pois pode contribuir para repensar o papel 

do grêmio estudantil  uma vez que historicamente essa Instância Colegiada  teve 

grande papel  politico nacionalmente falando.  Também pode subsidiar  reflexões 

acerca   dos  conteúdos   curriculares  no  que  se  refere  organização  funcional   e 

contribuições do Grêmio Estudantil para o aprimoramento e fortalecimento da GED 

(Gestão Escolar Democrática). 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi revisão 

bibliográfica. Para tanto se utilizou de trabalhos científicos sobre Gestão Escolar e 

Grêmio  Estudantil:  livros,  pesquisas  em  sites de  base  de  Dados,  internet, 

documentos oficiais entre outros. 

Segundo  Cervo  e  Bervian  (2002)  a  pesquisa  bibliográfica  procura 

explicar um problema a partir de referencias teóricas publicadas em documentos. 

Pode ser realizada independentemente ou como parte de uma pesquisa descritiva 

ou experimental. Em ambos os casos buscam conhecer e analisar as contribuições 

culturais e cientificas do passado, existentes sobre um determinado assunto, tema 

ou problema.

Portanto,  qualquer  estudo  científico  supõe  e  requer  uma  prévia 

pesquisa bibliográfica, seja para sua necessária fundamentação teórica, ou mesmo 

para justificar seus limites e para os próprios resultados. 

 O que  caracteriza esta pesquisa como uma pesquisa  bibliográfica 

com levantamento de dados é o levantamento das escolas da cidade de Londrina 
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que possuem  menção do Grêmio Estudantil. Buscamos dados para pesquisa nos 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) das escolas estaduais de Londrina.
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2 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

Carneiro  e  Mendes  (2008)  comentam  que  vivemos  em  uma 

sociedade globalizada, onde existe a necessidade de mudanças para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas.  Discute-se  a preservação do meio ambiente, o 

desenvolvimento  sustentável,  políticas  econômicas,  sociais,  de  saúde  e  também 

como fazer políticas educacionais mais justas, contribuindo assim para uma forma 

de organização da sociedade em que os cidadãos possam viver plenamente.

A  conquista  da  cidadania  requer  um esforço  dos  educadores  em 

estimular  instâncias  e  práticas  populares,  que  possibilitará  à  população  o 

conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na 

vida da escola podendo influenciar na democratização da gestão e na melhoria da 

qualidade de ensino (LIBÂNEO, 2001). 

A partir destas premissas surge a idéia da Gestão Democrática, por 

meio da qual todas as pessoas possam participar de maneira ativa na construção do 

processo ensino aprendizado.

De  acordo  com  Santos  (2006)  o  conceito  de  Gestão  Escolar  é 

relativamente  recente,  porém  extremamente  importante  para  que  se  tenha  uma 

escola que atenda às atuais exigências da vida social que é formar cidadãos com 

capacidade  de  apreensão  de  competências  e  habilidades  necessárias  para  a 

inserção  social.  A  Gestão  escolar  se  classifica  Gestão  Pedagógica,  Gestão  de 

Recursos Humanos e Gestão Administrativa, porém estão interligadas no  processo 

educativo.

Administrar  é  executar  bem suas  incumbências  e  planejar  para  o 
futuro, assim como e principalmente apresentar um excelente nível 
de produção e, neste caso da gestão escolar, a produção do saber, 
através  de  um  processo  ensino aprendizado  cotidiano  com  a 
realidade  do  aluno  e  do  professor,  e  de  todos  os  que  atuam no 
sistema educacional (BEGOT; NASCIMENTO, 2002, p. 46)
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A constituição Federal de 1988, juntamente com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB (Lei 9394/96) demonstram  em seus artigos a gestão 

democrática formalizada, sendo assim um  dos princípios da educação nacional. 

Segundo a Constituição de 1988 e a LDB.

No artigo 14 da LDB  está previsto que os sistemas de ensino devem 
definir  as  normas  da  gestão  democrática  do  ensino  público  na 
educação  básica,  de  acordo  com  as  suas  peculiaridades  e 
atendendo ao princípio da participação dos docentes na elaboração 
do projeto pedagógico da escola e das comunidades escolar e local 
em Conselhos Escolares ou equivalentes. O artigo 15 complementa 
esses  aspectos  com  os  graus  progressivos  de  autonomia 
pedagógica, administrativa e de gestão financeira que os sistemas de 
ensino deverão assegurar  às suas unidades escolares.   (BRASIL, 
1996, p. 17)

                Documentos oficiais traduzem a importância da gestão democrática , 

alguns autores também falam sobre o tema  traduzindo assim  sua relevância na 

gestão escolar.

Zanlorenço  e  Schnekenberg  (2008,  p.  1-2)  afirmam  que  a 
implementação de uma gestão escolar participativa democrática, é 
hoje uma exigência da sociedade, que entende esta como um dos 
possíveis caminhos, para uma boa escola integrando seus alunos em 
uma sociedade mais democrática. A sociedade hoje espera ter uma 
escola que busque qualidade, e para isso vem tentando desenvolver 
metodologias que auxiliem na gestão, trazendo para sua estrutura a 
participação mais ativa da comunidade, estabelecendo uma parceria 
para tentar haver uma coordenação de ações, visando melhorar a 
própria estrutura da entidade.

A gestão escolar democratizada têm que contemplar com primícia as 

necessidades  coletivas  e  universais,  sempre  caracterizando   e  envolvendo  o 

processo social  organizando-se para uma sociedade diferenciada , nova.

Compreender as contradições e relações conflituosas que existem no 

cotidiano escolar é um grande passo para a formação de um cidadão completo e 
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capaz de atuar  na sociedade criticamente.

No cotidiano escolar todos os envolvidos são considerados agentes 
transformadores  e  sujeitos  ativos  no processo de administração e 
organização. Para isto é preciso dividir responsabilidades, conjugar 
esforços,  otimizar  procedimentos,  através  do  planejamento, 
execução  e  comprometimento  contínuo  em  avaliar  as  ações 
desenvolvidas,  caminhando-se  para  a  disseminação  de  melhorias 
por toda a comunidade escolar,  estabelecendo-se adequadamente 
metas  a  serem  alcançadas,  resultando  em  uma  gestão  escolar 
consciente e eficaz (SIMÃO, 2007, p. 2).

A escola precisa buscar qualidade na educação, para isto é preciso 

atender necessidades presentes e futuras dos educandos. Neste sentido, é preciso 

melhorias contínuas em todas as áreas relacionadas ao ensino,  avaliando se os 

objetivos  foram  atingidos,  estabelecendo  novas  metas,  no  entanto,  enfrentando 

sempre os desafios com serenidade e perseverança. 

Salientamos a importância que se estabeleça a articulação entre a 

escola e a comunidade, pois a escola não é um órgão isolado e suas ações devem 

se voltar para as necessidades comunitárias. Isso, porém não é fácil. É necessário 

muito trabalho, dedicação, participação para se atingir o objetivo da educação que é 

promover o homem dentro de seu contexto social e político.

O  processo  de  democratização  da  escola  pública  torna 
imprescindível a compreensão das instâncias colegiadas porque uma 
das  características  da  democracia  é  o  compartilhamento  das 
decisões  e  informações.  Compartilhar  decisões  significa  envolver 
pais,  alunos,  professores,  funcionários  e  outras  pessoas  da 
comunidade  na  administração  escolar.  As  decisões,  quando  são 
coletivas,  assumem  um  valor  qualitativo  muito  maior  do  que  as 
individuais porque representam, de fato, os anseios da comunidade. 
Neste caso, a administração escolar conta com um empenho maior 
dessa mesma comunidade no acompanhamento e concretização dos 
resultados (GALINA, 2008, p. 03).
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A democratização da escola não é tarefa fácil, afirma Araújo (2012), 

pois envolve múltiplas relações com diferentes sujeitos sociais,  bem como passa 

pela afirmação e pela criação de espaços de participação dos alunos nas discussões 

políticas e pedagógicas da escola. Neste sentido, o autor acrescenta que os alunos 

devem ser vistos como atores centrais desse processo e o alvo a ser atingido pela 

gestão  democrática,  assim  teremos  a  formação  de  alunos  críticos,  criativos  e 

autônomos. Isto não vai ocorrer de forma espontânea, devendo ser estimulada e 

facilitada pela gestão democrática. 

Portanto,  a  gestão  democrática  só  será  verdadeira  se  todos  os 

envolvidos com a escola forem realmente representados. Neste contexto de Gestão 

Democrática incorparamos o Grêmio Estudantil como forma de articulação entre os 

interesses dos alunos e a escola. 

2.1 GRÊMIO ESTUDANTIL E A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Os Grêmios Estudantis compõem uma das mais duradouras tradições 

da nossa juventude. No Brasil, após o surgimento dos grandes estabelecimentos de 

ensino  secundário,  nasceram também os  Grêmios  Estudantis,  que  exercem  um 

importante  papel  na  formação  e  no  desenvolvimento  educacional,  cultural  e 

esportivo da nossa juventude por meio de debates, apresentações teatrais, festivais 

de música, torneios esportivos e outras festividades (PARANÁ, 2012).

O  Movimento  Estudantil  começa  oficialmente,  no  Brasil,  com  a 
criação da UNE -  União Nacional  dos  Estudantes,  em 1937,  com 
atuação intensa nos Centros Acadêmicos das Instituições de Ensino 
Superior. Em 1964, com o golpe militar foram promulgadas leis que 
proibiram  a  livre  organização  estudantil.  Mesmo  assim,  muitos 
estudantes  fizeram  resistência,  contrariando  as  leis  e  correndo 
graves riscos. Estes espaços democráticos foram fundamentais para 
fortalecer o movimento pró-democracia (MARTINS, 2012, p.08).
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De acordo com Souza e Lemos (2008) o Grêmio Estudantil, no Brasil, 

encontrou  suas  bases  nos  Movimentos  Estudantis  que  se  fortaleceram 

principalmente na década de 1960. No entanto, submissa a um sistema castrador e 

autoritário,  a  organização  desses  tipos  de  grupos  nem  sempre  apresentou 

credibilidade ou maturidade suficiente para fazer-se presente nos dias de hoje.

Em  04  de  novembro  de  1985  foi  decretada  e  sancionada  a  Lei 

Federal nº 7.398, que assegura aos estudantes dos Estabelecimentos de Ensino de 

1º e 2º graus o direito a se organizarem como entidades autônomas representativas 

dos  interesses  dos  estudantes  com  finalidades  educacionais,  culturais,  cívicas 

esportivas e sociais (BRASIL, 1985). 

Essa garantia é ratificada na Lei Estadual nº 11.057 de 17 de janeiro 

de  1995,  que,  além  de  assegurar  a  livre  organização  dos  Grêmios  Estudantis, 

garante  em seu Artigo 4º que é vedada, sob pena de abuso de poder, qualquer 

interferência  estatal  ou  particular  que  prejudique  as  atividades  nos  Grêmios, 

dificultando ou impedindo seu livre funcionamento (PARANÁ, 1995).

O direito de organização e participação dos estudantes em participar 

de  entidades  estudantis  também está  amparado  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente (ECA) de 13 de Julho de 1990.  Já a Lei  de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996 de 20 de dezembro de 1996, determina que a Direção da 

escola propicie condições para que os alunos se organizem no Grêmio Estudantil. 

No estado do Paraná foi publicada a Lei Estadual nº 11.057, de 17 de 

janeiro de 1995 que assegura, nos Estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º graus, 

públicos  ou  privados,  no  Estado  de  Paraná,  a  livre  organização  de  Grêmios 

Estudantis, para representar os interesses e expressar os pleitos dos alunos.

Observando as bases legais citadas que ampararam a instalação de 

Grêmios Estudantis nos dá a falsa idéia da conquista fácil deste direito. No entanto, 

esta  conquista  foi  um  processo  longo  de  desejos  e  lutas  por  uma  gestão 

democrática.

De acordo com Martins (2012, p. 9) “o Grêmio Estudantil é o órgão 

máximo  de  representação  dos  estudantes  dentro  de  cada  estabelecimento  de 
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ensino”. A autora acrescenta que todos os alunos matriculados e com frequência 

regular  podem fazer  parte  deste  órgão e  são por  ele  representados..  O Grêmio 

Estudantil tem como objetivos: 

Representar condignamente o corpo discente; defender os interesses 
individuais  e  coletivos  dos alunos  do Colégio;  incentivar  a  cultura 
literária,  artística  e  desportiva  de  seus  membros;  promover  a 
cooperação  entre  administradores,  funcionários,  professores  e 
alunos no trabalho Escolar buscando seus aprimoramentos; realizar 
intercâmbio  e  colaboração  de  caráter  cultural  e  educacional  com 
outras instituições de caráter educacional, assim como a filiação às 
entidades, e lutar pela democracia permanente na Escola, através do 
direito de participação nos fóruns internos de deliberação da Escola 
(PARANÁ, 2009, p. 05).

Segundo Martins (2012), pesar de ter o direito de livre organização 

em Grêmios Estudantis assegurada por leis, este tipo de organização, em alguns 

estabelecimentos,  ainda  não  mais  está  presente.  Em  virtude  de  seu  caráter 

facultativo é desprezado em muitos estabelecimentos de ensino, devido ao  estigma 

criado pelo tipo de ação que  desenvolvia na época da ditadura militar, que faz com 

quer se receie uma divisão do poder de decisão dentro das escolas. 

De acordo com Finger (2008) uma das metas da educação escolar é 

valorizar o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Para isto a 

autora diz que  é preciso transformar a escola em um espaço público, no qual  todas  

as pessoas possam expressar suas idéias por meio do estabelecimento de diálogo. 

Portanto,  o  Grêmio  Estudantil  funcionaria  como  uma  “ponte”  no 

processo  de  gestão  democrática,  possibilitando  o  exercício  da  participação  dos 

estudantes de maneira ativa nas decisões da escola. Essa participação  pode fazer 

com  que os alunos valorizem a escola. 

 A gestão democrática deve ser realizada por meio da participação 

de todos os segmentos da comunidade  intra e extra escolar nas ações e decisões 

relacionadas  à  escola.  A  gestão  se  faz  por  meio  do  Grêmio  Estudantil,  da 

Associação  de  Pais,  Mestres  e  Funcionários  (APMF),  do  Conselho  Escolar,  dos 
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representantes de sala, do Conselho de Classe. 

A gestão democrática passa necessariamente pela compreensão dos 
papéis  dos  órgãos  que  legitimam  a  democracia  na  escola.  No 
entanto, a efetiva democracia só acontecerá na medida em que estes 
órgãos deixam de ser mera burocracia para se tornarem vivos. Neste 
sentido,  a  ação  é  de  fundamental  importância  para  o  trabalho 
(FINGER, 2008, p. 17). 

A  fala  da  autora  possibilita  acreditar  que  a  participação  dos 

estudantes na gestão democrática deve acontecer por meio de um órgão que se 

estabeleceu através de lutas históricas. Esse instrumento é o Grêmio Estudantil que 

deve ocupar  papel de destaque na escola e contribuir para protagonizar os  demais 

rumos da mesma. 

Os  participantes  representantes  do  Grêmio  Estudantil  devem 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola, pois é por meio 

do PPP que as  metas e  ações se  transformam em realidade na escola.  Araújo 

(2012) afirma que essa construção não pode prescindir da participação efetiva dos 

alunos no processo de construção. Portanto, cabe à gestão escolar criar maneiras 

de envolver e garantir a sua participação  dos Grêmios no processo de elaboração, 

acompanhamento e avaliação do PPP, tendo em vista que os estudantes são atores 

importantes da escola.

O desafio dos Grêmios nas escolas, afirma Galino (2008),  é lutar 

para transformar a realidade, de forma consciente e responsável, para garantir os 

direitos dos estudantes e melhorar a qualidade da escola. A participação, o diálogo, 

a negociação e a transformação fazem parte do exercício democrático que tanto se 

busca na sociedade e na escola. 

O  Grêmio  é,  com  certeza,  uma  instância  muito  importante  e 
necessária  às  escolas.  Sem ele,  haverá  sempre  uma lacuna  que 
impedirá a consolidação da gestão democrática, já que, no processo 
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de decisão coletiva, estará faltando a voz do aluno, que é a razão de 
ser  da escola.  As atribuições do grêmio livre  e independente  são 
muitas e podem fazer a diferença no cotidiano escolar (Galino, 2008, 
p. 12).

Em  virtude  disto,  a  Secretaria  de  Educação  do  Estado  Paraná 

entende que toda representação estudantil necessita ser estimulada pelos gestores 

educacionais,  pois  ela  aponta  na  direção  da  democratização  escolar  (PARANÀ, 

2012).

O governo do Estado do Paraná, por meio da Secretária de Estado 

da Educação (SEED) tem estimulado as escolas a reativarem seus Grêmios. No 

Portal Educacional do Estado do Paraná é possível conhecer a política que orienta 

este  processo  de  reativação  e   de  funcionamento  dos  Grêmios  estudantis  no 

Paraná1. É possível  conhecer a política de expansão, de criação e de reativação de 

grêmios  estudantis  na  rede  estadual  de  ensino  do  Paraná2.  Além  disto,  estão 

disponíveis  o Modelo de Estatuto;  Modelo de Chapa; Modelo de Ata de Eleição; 

Modelo de ata de Posse; Modelo de Reunião; Modelo Completo da Ata de Criação 

de Grêmio; Leis Federais e Estaduais. 

Para  Araújo  (2012)  a  afirmação  da  escola  como  espaço 

verdadeiramente público passa pela constituição da cultura democrática que valorize 

os princípios participativos, autônomos, plural e transparente nas práticas escolares. 

No  entanto,  também  depende  da  viabilização  de  canais  de  participação  dos 

diferentes segmentos, especialmente dos alunos, no direcionamento das questões 

políticas e pedagógicas da escola. “É na vivência democrática que os alunos se 

constroem como sujeitos sociais que interferem na vida pública (ARAUJO, 2012, 

p.12).

1 (http://www8.pr.gov.br/portals/portal/gremio/como_politica.php)
2 (http://www8.pr.gov.br/portals/portal/gremio/como_politica.php)

http://www8.pr.gov.br/portals/portal/gremio/como_politica.php
http://www8.pr.gov.br/portals/portal/gremio/como_politica.php
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3  DEMOSTRATIVO  DA  EXISTÊNCIA  DOCUMENTAL  DOS  GRÊMIOS 
ESTUDANTIS NA REGIÃO DE LONDRINA (NRE)

De acordo com a coleta de dados que fizemos no Núcleo Regional 

de  Educação  de  Londrina,  86  instituições  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  que 

fazem  parte  da  Rede  de  Ensino  Estadual  jurisdicionadas  a  este  NRE.  Não  foi 

possível acessar o Projeto Político Pedagógico na internet em 43 casos. Em virtude 

disto,  não  foi  possível  saber   se  nestas   estão  ou  não  mencionados  o  Grêmio 

Estudantil. A lista destas instituições encontram-se no Anexo A.

Das  42  instituições  escolares  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de 

Londrina em que foi possível acessar os PPPs, 11  não apresentam  menção ao 

Grêmio Estudantil (Anexo B).. Das 31 restantes em somente 10 delas há  menção 

do Grêmio implantado e participando do processo de gestão democrática. 

A seguir seguem as dez instituições que têm o Grêmio atuando na 

Gestão Democrática da escola, segundo documentação oficial incorporando alguns 

comentários.

O Colégio Estadual Adélia Dionizia Barbosa: Ensino Fundamental 

e Médio, tem o Grêmio Estudantil estruturado e com todos os representantes eleitos 

e atuando de maneira a contribuir com a Gestão Democrática da Escola.

Colégio  Estadual  Albino  Feijó  Sanches:  Ensino  Fundamental, 

Médio e Profissional, consta do PPP que a escola possui uma gestão participativa e 

democrática, em virtude disto, utiliza o Grêmio Estudantil como canais condutores 

para a execução de projetos. 

No Colégio Estadual João Sampaio: Ensino Fundamental e Médio, 

o Plano de Ação da direção traça algumas medidas na tentativa de melhoria do 

espaço  escolar.  Uma  delas  é  proporcionar  o  protagonismo  juvenil  por  meio  do 

Grêmio Estudantil.  Incentivar  os membros do Grêmio na formação de lideranças 

atuantes e participativas na comunidade escolar.

No  Colégio Estadual Professor João Rodrigues da Silva: Ensino 
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Fundamental,  o  Grêmio  é  liderado  pelos  alunos  presidentes  de  turmas  que 

participam de reuniões  mensais e bimestrais  com objetivo de identificar e analisar 

os problemas de ensino e aprendizagem de suas turmas e formas de superação 

desses problemas. Também se prevê o envolvimento dos alunos com idéias para 

projetos, programas, eventos, buscando a participação e satisfação dos mesmos.

Como esta  escola  os  alunos  estão  na  faixa  etária  de  10  a  14  anos,  a  equipe 

pedagógica  ajuda  a  organizar  as  reuniões  com  os  representantes  de  turma  e 

também a eleição dos representantes. 

No Centro Estadual  de Educação Básica de Jovens e Adultos 
Herbert de Souza: está constituído  um Grêmio, para o qual a diretoria  se constitui 

por meio de eleição direta por alunos. Tem como principal função a participação dos 

alunos  no  debate  politico,  social,  financeiro  e  pedagógico  e  nos  processos  de 

decisão do estabelecimento de ensino. 

O Colégio Estadual Professora Célia Moraes de Oliveira: Ensino 

Fundamental  e Médio exerce, através de sua Gestão, um trabalho integrado em 

relação aos seus órgãos Complementares A.P.M.F., Conselho de Classe, Conselho 

Escolar  e  Grêmio  estudantil  (todos  devidamente  regularizados),  buscando  a 

aplicabilidade de seu Regimento Escolar e Legislação específica relativas à função 

educacional. 

A Escola  Estadual  Professora  Lúcia  Barros  Lisboa:  Ensino 

Fundamental, Médio, promoveu a criação de um Grêmio estudantil, incentivando os 

estudantes  a  formarem  uma  representação  para  a  defesa  de  seus  direitos  e 

interesses e, também, para aprenderem ética e cidadania na prática.

O Colégio  Estadual  Professora  Cléia  Godoy  Fabrini  da  Silva: 
Ensino Fundamental  e  Médio dispõe de um Grêmio  Estudantil,  que participa  do 

cotidiano escolar. Segundo o PPP da escola os membros dos órgãos colegiados 

devem ter  participação mais efetiva, integrando todos os segmentos para que juntos 

possam tornar  a  comunidade escolar  mais  reflexiva,  participativa  e  democrática. 

Atualmente, há reunião mensal no horário noturno e, quando há alguma urgência, 

convocam-se reuniões extraordinárias. 

No Colégio  Estadual  Professor  Dr.  Heber  Soares  Vargas:  Ensino 
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Fundamental e Médio, o PPP cita que alunos reconhecem a escola como importante 

espaço de convivência  com seus iguais,  sentem necessidade de pertinência,  de 

buscar alternativas para manifestar seus anseios e sua cultura ao grupo. É comum 

solicitarem  local  para  reuniões  (normalmente  uma  sala  para  o  grêmio),  para 

organizar  suas  atividades,  produzir  jornais,  ensaiar  peças  de  teatro  e  outras 

apresentações e organizar campeonatos esportivos. Ao realizarem essas atividades, 

experimentam  possibilidades  de  planejar,  executar  e  apresentar  projetos 

conhecendo assim seus limites e potencialidades, reconhecendo novos caminhos de 

superação das dificuldades encontradas e replanejar criticamente seus passos.

No Colégio Estadual Tsuro Oguido: Ensino Fundamental e Médio, 

a ação dos alunos, neste colegiado, em parceria com os demais, traz ao ambiente 

escolar  e  à  gestão  escolar  a  perspectiva  do  jovem,  seus  anseios  e  formas  de 

encaminhamento para formação cidadã. Uma das propostas da equipe pedagógica 

é  incentivar  o  Grêmio  Estudantil  na  realização  de  atividades  que  envolvam 

discussões  e  trabalhos relacionados  ao  meio  Ambiente;  à  Saúde,  à  Política,  ao 

Esporte e Cultura.  O Grêmio Estudantil  cumpre papel  importante na formação e 

desenvolvimento  educacional,  cultural  e  esportivo  na  comunidade  escolar, 

organizando  atividades  que  contribuem  para  a  formação  e  o  enriquecimento 

educativo.

A seguir é possível observar como o Grêmio Estudantil está sendo 

abordado no PPP nas 21 escolas restantes.  

O Grêmio no Colégio Vicente Rijo:  Previsão   entre as atividades 

prioritárias para o triênio 2009/2011 estabelecidas pelo Projeto Político Pedagógico 

do  Colégio,  dar  apoio  ao  Grêmio  Estudantil  para  proporcionar  condições  ao 

educando de criticar e participar do processo escolar. 

No  Instituto  de  Educação  Estadual  de  Londrina: Ensino 

Fundamental, Médio e Normal, o Grêmio Estudantil “Professor Sebastião Paraná” foi 

recriado no ano de 2004. Teve problemas após a saída de quase toda a  diretoria  

eleita nesse ano, em razão da conclusão de curso e/ou transferência para outros 

estabelecimentos de ensino. Como não houve nova eleição, a Direção contou com o 

apoio de grupos representativos de alunos que, embora não constituam “legalmente” 
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No  PPP  do  Colégio  Estadual  José  de  Anchieta: Ensino 

Fundamental e Médio, não consta nada a respeito da estruturação do Grêmio, no 

entanto existem representantes de turma que participam da gestão escolar,  embora 

não constituam “legalmente”,  Grêmio Estudantil. 

No  PPP  do  Colégio  Estadual  Professor  Newton  Guimarães: 
Ensino  Fundamental  e  Médio,  não  consta  nada  a  respeito  da  estruturação  do 

Grêmio .No entanto, no Plano de ação de 2011, uma das ações discutidas foi  a 

implantação do Grêmio Estudantil

 No PPP do Colégio  de Aplicação Pedagógica e Professor José 
Aloísio Aragão:  Ensino Fundamental, Médio e Profissional, o Grêmio Estudantil é 

definido como instância representativa dos estudantes e não foi  constituído até a 

presente  data.  A  escola  conta  com representantes  de sala,  que não constituem 

“legalmente” o Grêmio Estudantil.

No Colégio Hugo Simas: Ensino Fundamental e Médio, segundo o 

PPP o Grêmio Estudantil é um órgão colegiado de representação dos interesses dos 

alunos  do  colégio.  No  momento,  o  grêmio  se  encontra  desativado,  mais  possui 

estatuto aprovado. Foram tomadas providências sobre a retomada das atividades 

desse órgão em 2006,quatro anos após sua desativação (2002). Uma comissão de 

alunos do ensino médio (dois do matutino e três do noturno) está encarregada de 

desencadear o processo de eleição.

O  PPP  do  Colégio  Estadual  Ana  Molina  Garcia  Ensino 
Fundamental e Médio,  estabelece  como um dos um dos objetivos proporcionar 

condições  ao  educando  para  participar  do  processo  escolar,  estimulando  sua 

organização no Grêmio Estudantil com o apoio do Conselho Escolar. 

No Colégio  Estadual  Benedita  Rosa  Rezende:  Ensino 

Fundamental e Médio, o PPP cita  o Grêmio como  órgão colegiado que tem por 

objetivo  congregar   os  estudantes,  para  defenderem  e  reivindicarem  os  seus 

interesses visa também, incentivar a participação em eventos que o colégio realiza;  

lutar pelos espaços que cabem aos jovens, bem como pelos seus direitos e deveres. 

Porém não está estruturado. 
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No Colégio Estadual Professora Maria José Balzanelo Aguilera: 
Ensino Fundamental  Médio e Profissional,  em 2005,  alunos do Ensino Médio do 

período noturno iniciaram um trabalho procurando conhecer a função e formação do 

Grêmio Estudantil. Com total apoio da direção, lançaram a idéia para os alunos dos 

demais períodos e, no ano de 2006, após um processo democrático, houve a eleição 

da  diretoria.  A  atuação  do  Grêmio  foi  bastante  restrita  no  início,  por  conta  da 

inexperiência dos alunos,  falta de estímulo e de comprometimento por parte do 

grupo, fatos que motivaram o encerramento das atividades. No ano de 2009 houve 

um trabalho de conscientização do valor e da necessidade da formação do Grêmio 

Estudantil e que o mesmo contribui para o desenvolvimento das práticas educativas. 

O processo de eleição e escolha de uma Diretoria foi feito, mas nenhuma atividade 

foi feita, acabando por encerrarem-se, novamente, as atividades do órgão. 

No Colégio Estadual Marcelino Champagnat: Ensino Fundamental 

e  Médio,  recebem  incentivo  interno,  a  organização  dos  alunos  em  Grêmios 

Estudantis. A escola procura estimular à reflexão sobre os valores éticos, sobre a 

realidade  política,  social  e  cultural  na  qual  vivemos,  visando  a  organização  dos 

alunos na Gestão Democrática.

Na  Escola  Estadual  Monsenhor  Josemaria  Escrivá:  Ensino 

Fundamental,  o  Grêmio  Estudantil  se  apresenta  como  umas  das  instâncias  de 

vivência  da  gestão  democrática  no  ambiente  escolar.  Diante  disto,  na  gestão 

2009/2011  as  ações  necessárias  à  instituição  do  Grêmio  se  iniciaram;  foram 

realizadas reuniões com os alunos e repassadas as orientações para que estes 

pudessem  realizar  o  processo  de  implementação  e  funcionamento,  o  que  não 

ocorreu até o momento.

A  Escola Estadual do Jardim Eldorado  Ensino Fundamental não 

conta com Grêmio Estudantil, pois os alunos não  se dispuseram à participação nas 

atividades e projetos desenvolvidos pela escola. . O Plano de Ação prevê, para que 

haja a implantação efetiva do Grêmio Estudantil, palestras no início do ano letivo, 

possibilitando  aos  alunos  conhecer  o  papel  dessa  Instância,    incentivando  a 

formação politica  e a participação na Gestão Democrática, assim como realização 

de atividades para a expressão artística por meio da música, da poesia e de outras 
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manifestações culturais,   que podem representar  instrumentos de contestação e 

expressão dos anseios da juventude.

O  Colégio  Estadual  Professora  Déa  Alvarenga:  Ensino 

Fundamental e Médio, vem desenvolvendo trabalho de esclarecimento e incentivo 

aos quanto a este órgão, motivando os alunos à organização e efetivação do Grêmio 

na instituição.

No  Colégio  Estadual  Antonio  Moraes  Barros:  Ensino 

Fundamental,  Médio  e  Educação de Jovens  e  Adultos   o  PPP menciona que o 

Conselho Escolar deve ter um representante do Grêmio na sua  composição.

No CEEBJA Professor Manoel Machado:  Ensino Fundamental  e 

Médio   segundo  o  PPP,  as  instâncias  colegiadas  capazes  de  cooperar  em um 

trabalho colegiado são o Conselho Escolar e o Conselho de Avaliação. 

O Colégio Estadual  Benjamim Constant: Ensino Fundamental  e 

Médio não possui  Grêmio Estudantil;   os representantes de turma é que tomam 

decisões quando necessário. 

No Colégio Estadual Carlos de Almeida:  Ensino Fundamental  e 

Médio o Plano de Ação da Direção e Direção Auxiliar prevê incentivar os alunos a 

efetivarem participação no Grêmio Estudantil. 

A Usina Do Conhecimento vem promovendo o fortalecimento das 

Direções, equipes Técnicas Pedagógicas  e dos Grêmios Estudantis. 

O PPP da  Escola Estadual Professora Vani Ruiz Viessi: Ensino 

Fundamental aborda somente os objetivos do Grêmio Estudantil. 

O  PPP  da  Escola  Estadual  Tiradentes:  Ensino  Fundamental 

aborda somente que a APMF trate sobre participação de alunos no Grêmio

O PPP da Escola Estadual  Dr.  Olavo Garcia Ferreira da Silva: 
Ensino Fundamental, estimula a formação do Grêmio Estudantil para que produza 

idéias direcionadas  ao  crescimento  do  aprendizado  e  a  melhora  do  ambiente 

escolar. 
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Gráfico 1- Demostrativo do mapeamento da existência dos Grêmios 

Estudantis na região de Londrina (NRE).

Fonte:PPPs e Entrevista no NRE – Londrina

Segundo pesquisas nos PPPs das Escolas Estaduais de Londrina e 

em entrevista junto ao Núcleo Regional da mesma cidade

Os PPPs  que foram aqui analisados, contribuem para representar o 

NRE -  Londrina,  de  certa  forma,  apontar  para pontos  importantes que merecem 

reflexão: a necessidade da menção do Grêmio Estudantil oficialmente ; a urgência 

em conhecer e refletir não só o conceito da Gestão Democrática, Grêmio Estudantil , 

mas sua importância para a sociedade em geral, e, também, para a formação do ser 

que se pretende construir dentro dos moldes educacionais  atuais.

Para  tanto  essas  reflexões  podem  ser  suscitadas  por  toda  a 

comunidade escolar, visto que o educador pode interferir  para transformação da 

realidade, uma vez que o mesmo pode suscitar práticas pedagógicas para este fim.

Buffa (1991) também partilha do mesmo pressuposto e comenta que 

a educação é uma forma de trabalho necessária à melhor apropriação da realidade, 

sendo capaz de transformar os sujeitos em homens (grifo nosso). Neste contexto, os 
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pedagogos seriam os profissionais que atuariam em várias  instâncias  da prática 

educativa3,  buscando despertar, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens (SAVIANI, 2001).

Daí,  então,  a  grande  importância  da  pedagogia,  vista  como  um 

campo do conhecimento que auxiliará na compreensão das práticas educativas na 

sua totalidade e historicidade , ao mesmo tempo, que funcionará como uma diretriz 

orientadora da ação educativa.

Como aspecto curioso apesar da não oficialização nos documentos 

do  Grêmio  Estudantil  ,  os  alunos  têm  sua  participação  dentro  das  gestões,  a 

organização dessa participação é inerente a cada ambiente educacional, porém não 

conseguimos mensurar qual a efetividade destas participações e se as mesmas são 

recorrentes sobre toda a decisão inerente a escola (gestão escolar).

3 Compreendendo  aqui  a  educação  formal,  aquele  desenvolvida  nas  escolas,  com  conteúdos 
previamente demarcado; a educação não formal, aquele que se aprende “no mundo da vida”, vai os 
processos  de  compartilhamento  de  experiências,  principalmente,  em espaços  e  ações  coletivos 
cotidianos e a educação informal, aquela na qual os indivíduos aprendem durante seu processo de 
socialização gerada nas relações e relacionamentos intra e extrafamiliares (amigos, escola, religião, 
clube, etc.). (GOHN, 2010, p. 16)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentado inicialmente por este trabalho como aspecto indicador 

de força da união estudantil, manifestando suas opiniões; ao fortalecimento do poder 

democrático do país, os grêmios estudantis perderam força ao longo dos anos e não 

mais  se  apresentam como instituição  representativa  da  juventude  estudantil  nos 

meios  decisórios  oficiais  no  cenário  nacional.  Tidos  como  marco  na  luta  pela 

democracia no Brasil, as agremiações estudantis não mais angariam adeptos pela 

causa  representativa  de  uma  voz  importante  na  sociedade.  A  coleta  de  dados 

apresentada acima nos possibilita dimensionar um universo de poucas referências 

para a militância política em favor dos jovens por meio desta instância.

Os números demonstram que a porcentagem de grêmios existentes 

oficialmente declinou, tanto na organização institucional dos grêmios estudantis nas 

escolas , quanto na implementação prática desta organização, segundo documentos 

oficiais. Das instituições verificadas, 26% não fazem menção ao Grêmio Estudantil 

em seu PPP. Das instituições restantes, ou seja, que possuem  menção ao Grêmio 

em seus PPPs, apenas 31%   participam do processo democrático da gestão escolar 

de acordo com seus PPPs. Estes números  são baixos e o contexto não permite  a  

voz decisória nas estâncias colegiadas sobre as decisões em nível escolar, menos 

ainda  sobre  posições  governamentais  quer  sejam  municipais,  estaduais  ou 

nacionais.

Vale ressaltar, que o enfraquecimento verificado tem várias razões. 

Nas escolas em que os Grêmios não foram instituídos , sugere Araújo (2012) que a 

gestão  escolar  valorize  a  formação  do  conselho  de  representantes  de  turma, 

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

propiciar encontros e reuniões, que ajudem a formar os Grêmios. E estes, por sua 

vez, ajudem os alunos a decidir sobre  questões que os atingem. A comunidade 

escolar   precisa  motivar,  incentivar  e  promover  a   reconstrução  dos  Grêmios 

Estudantis.
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O ponto  de vista  de  Araújo  (2012)  acata   a  afirmação de  Finger 

(2008). Para esse último, a meta da educação é valorizar o desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Numa avaliação inicial, o dever da  escola com 

relação ao movimento estudantil tem grande importância. 

Uma  segunda  análise  sobre   a  razão  do  enfraquecimento  dos 

Grêmios Estudantis  encontra base em autores Souza e Lemos (2008).  Segundo 

estes  pesquisadores  o  Grêmio  Estudantil,  no  Brasil,  encontrou  suas  bases  nos 

movimentos  estudantis  que  se  fortaleceram  principalmente  na  década  de  1960. 

Portanto  o  contexto  da  instituição  teve  seu  auge  numa  época  de  repressão  no 

cenário  nacional.  As  expressões  contra  o  “sistema”  era  importante  papel  dos 

movimentos sociais organizados. Ademais, no contexto escolar, em que se propõe a 

disseminação do conhecimento, essa possibilidade de luta pela liberdade encontrou 

campo fértil e  ganhou força neste cenário.

Se,. antes, o propósito era a luta por liberdade, pela garantia de um 

futuro sem repressão, hoje, com a  liberdade garantida, a preocupação do jovem 

parece estar mais voltada para si configurando a importância da individualidade; a 

futura carreira profissional, e para a qualificação cada vez mais exigida no mundo 

globalizado. Também há forte influência do mercado consumista e dos Meios de 

Comunicação no modo como os jovens pensam e agem. A participação política, 

neste caso tende a desaparecer nesse processo de massificação .

Sobre o caráter de militância desses movimentos sociais nos dias 

atuais,  o  autor  ressalta  que  eles  apresentam-se  como  “uma espécie  de  contra-

hegemonia, não mais a partir de uma luta direta e específica de classe, mas a partir  

de  uma  problemática  específica”;  assim  sendo,  os  movimentos  sociais  de  hoje, 

diferentes  dos  do  passado,  “tendem  a  ressaltar  o  que  é  singular,  diferente, 

contrariando uma lógica hegemônica mundial”. (BONETI, 2007, p. 66)

O  que  fica  constatado  por  este  trabalho  é  que  a  menção   dos 

Grêmios  Estudantis  nos  PPPs  das  Escolas  não  estão  presentes  em  todos  os 

documentos analisados. 

O que se observa é uma desarticulação que pode ser alterada 

inicialmente com a menção do Grêmio Estudantil nos documentos oficiais, outros 
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pontos também podem corroborar como a iniciativa da direção e comunidade 

escolar em propagar a importância da Instancia Colegiada para a Gestão 

democrática. , desta forma ressaltamos que esse trabalho de valorização desta 

Instância Colegiada é de responsabilidade de toda comunidade escolar. É preciso 

que a gestão escolar propicie reflexões sobre a implantação do Grêmio Estudantil 

nas escolas e qual sua função e importância dentro da escola para a formação dos 

discentes

Acredito  que as  pessoas que trabalham em educação  devem ser 
concebidas  como  sujeitos  críticos  que  instrumentados  por  sua 
consciência  histórica  comprometem-se a  uma perspectiva  política, 
expressa  nas  intencionalidades  da  práxis;  considero  ainda  o 
exercício  pedagógico  como  um  exercício  de  práxis  política,  com 
intencionalidade ética de transformação das condições de existência 
dos homens. (FRANCO, Ano. P, 11)

Como nota o presente trabalho de conclusão  de curso pode servir de 

pesquisa inicial sobre o tema Grêmio Estudantil,  sendo assim a pesquisa pode ser 

continuada para constatar a existência real  das Agremiações Escolares ou ainda 

prosseguir na verificação dos PPPs restantes no NRE-LONDRINA.

Seria  interessante que existisse referências  diretas  nos PPPs das 

instituições. Uma vez que estão “legalizados”, a instituição dos Grêmios Estudantis 

precisam retomar seu valor  próximo do que se verificava  em  décadas anteriores, 

possibilitando assim  o inicio da participação política dos alunos.

Em uma democracia, não se pode prescindir da participação coletiva 

em  Instâncias  Colegiadas.  Principalmente  das  opiniões  formadas  por  parte 

importante da esfera social  que são os estudantes.  Devemos considerar  que as 

mudanças, tanto no cenário nacional como no mundial foram grandes. Atualmente, a 

legislação e os novos modelos de comunicação, comércio, carreiras, promoveram 

novos parâmetros nos ideais dos indivíduos; há novos paradigmas de convivências.
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É importante  que  não  se  perca  a  consciência  da  importância  da 

construção e manutenção da democracia. A participação dos Grêmios favorece esse 

fortalecimento e permite que essa força influencie a sociedade como um todo. Essa 

consciência  precisa  estar  presente  principalmente  sobre  os  que respondem pela 

Política  Educacional  e  que  devem  expor  seu  comprometimento  com a   Gestão 

Escolar Democrática e  por conseguinte, com o Grêmio Estudantil.
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ANEXO A – LISTAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE NÃO FOI POSSÍVEL 
ACESSAR O PPP

Escola Estadual “Professor Cássio Leite Machado 

Colégio Estadual Professora Beahir E. Mendonça

Centro Estadual De Educação Básica Para Jovens Adultos de Londrina

Ceebja Profª Dulceney Becker 

Escola Estadual Conjunto Habitacional Farid Libos 

Ceebja Herbert De Souza Ensino Fundamental 

Centro De Educação Especial Crescer - APS Down 

Escola Estadual Eucaliptos 

Colégio Estadual Dario Vellozo

Col. Est. Cap. Euzebio Barbosa De Menezes

Escola Estadual Evaristo Da Veiga 

Escola De Educação Especial Flávia Cristina 

Estado do Paraná

Secretaria da Educação

CEIEBJA Professora Dulceney Becker 

Colégio Estadual Doutor Gabriel C. Martins 

Colégio Estadual De Guaravera 

Colégio Estadual Humberto P. Coutinho

Escola De Educação Especial-ILECE

Instituto Lond Instruçao Trabalho Cegos

Colégio Estadual Professor José Carlos Pinotti

Escola Estadual João Kavagtan Vergilio

Escola Estadual Professor Lauro Gomes 

Escola Estadual Professora Kazuco Ohara 

Colégio Estadual Machado De Assis 

Centro Ocupacional De Londrina

Escola Estadual Professora Margarida B. Lisboa 
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Colégio estadual Maria Helena Davatz

Colégio Estadual Nilo Peçanha

Colégio Estadual Nossa Senhora De Lourdes

Núcleo De Atividades De Altas Habilidades/Superdotação (Naahs)

Colégio Estadual Patrimonio Regina

Colégio Estadual Paiquere 

Colégio Estadual Professor Paulo Freire 

Colégio Estadual Professora Rina Maria De Jesus Francovig Ensino Fundamental E 

Médio

Colégio Estadual Barão Do Rio Branco

Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig 

Escola Estadual Roseno V. Cardoso

Escola Estadual Rui Barbosa

Escola De Educação Especial Santa Rita 

Colégio Estadual São José  

Colégio Estadual Pe. Wistremundo R. P. Garcia 

Colégio Estadual Dr. Willie Davids



38

ANEXO B – LISTA DAS INSTITUIÇÕES QUE NÃO MENCIONAM GRÊMIO NO 
PPP

Colégio Estadual Polivalente

Colégio Estadual Professor Carlos Augusto Mungo Genez  

Colégio Estadual Da Warta 

Colégio Estadual Profª Olympia Morais Tormenta Ensino 

Colégio Estadual Thiago Terra 

Colégio Estadual Professora Ubedulha C. 

Colégio Estadual Sagrada Família

Colégio Estadual De Maravilha 

Colégio Estadual Do Instituto Londrinense De Educação De Surdos 

Escola Estadual Dr. Fernando De Barros Pinto

Centro Estadual de Educação Maria do Rosário Castaldi
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