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Por que o Líderes de Turma? 

 

No Líderes de Turma o aluno é o protagonista e parceiro dos professores e do diretor. 

Ele aprende e tem a oportunidade de desenvolver habilidades de liderança como: 

capacidade de inspirar, comunicação, relacionamento. No decorrer do processo, torna-

se referência por provocar a sinergia entre as pessoas e por articular junto com a turma 

as ações planejadas pela equipe da escola. 

 

Passo a passo 

 

1o. Alinhar com a equipe da escola o planejamento do programa Líderes de Turma para 

garantir as atividades durante o ano.  

2o. Reunir com todos os professores para conversar sobre projeto, candidaturas eleição, 

clarear as necessidades e forma de atuação dos futuros líderes dentro e fora da escola. 

3o.  Realizar um momento dos professores com as turmas sobre o tema liderança, para 

oferecer ao aluno o material que favoreça a aprendizagem, inspire e expanda 

conhecimentos (palestras, textos, vídeos) 

4o. Articular e favorecer aos candidatos a líderes meios de divulgar e apresentar as suas 

propostas. 

5o. Abrir espaço para a eleição nas turmas. 

6o. Treinar as novas lideranças durante o primeiro mês, em contra turno, de forma que 

os eleitos recebam suporte para exercer suas atividades aprendendo sobre: perfil da sua 

turma, atribuições de um líder de turma, habilidades de liderança, ferramentas de apoio 

para a liderança. 

7o. Criar um cronograma quinzenal do diretor com os líderes de turma para 

acompanhamento. 



8o. Realizar a avaliação periódica dos líderes de turma oferecendo feedback contínuo. 

9o. Corrigir as rotas, se necessário for.  

 

É fundamental que o diretor esteja pessoal e visivelmente envolvido em todo o 

processo, pois será suporte, apoio e inspiração para os alunos candidatos. 

 

Resultados 

 

 Aumento da autoestima dos alunos. 

 Diminuição dos conflitos pessoais. 

 Aumento da aprendizagem pela melhoria do ambiente escolar. 

 Redução de problemas relacionados com a comunicação. 

 Diminuição da indisciplina e aumento do envolvimento dos alunos. 

 Liderança dos alunos fortalecida e mudança no comportamento. 

 Aumento da participação da família e da comunidade escolar.  

 

 Sensibilização para a eleição Eleição 

Sessão treinamento Reunião quinzenal 


