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apresentação

 O Programa Juventude com Ideais é um programa de transformação social 
voltado para as crianças e jovens da comunidade escolar do município e envolve di-
versos setores da sociedade como igrejas, entidades e comunidade. Busca resgatar 
valores como respeito, disciplina e responsabilidade, e contribui para uma formação de 
qualidade por meio do conhecimento construído na escola, nos projetos disponíveis no 
município e no ambiente da comunidade, tornando as crianças e adolescentes prota-
gonistas do seu crescimento intelectual e pessoal de forma saudável.

JustifiCativa e obJetivos

 Uma das preocupações do programa é a incidência de usuários de drogas na 
faixa etária escolar, que traz grandes prejuízos à vida das crianças e jovens, prejudican-
do o seu desenvolvimento na sua integralidade e provocando desequilíbrio emocional. 
Através dele busca-se resgatar valores morais, éticos e familiares que estão em de-
clínio na sociedade. O programa Juventude com Ideais tem como objetivo preparar os 
jovens para atuações críticas junto à comunidade, estimulando seu desenvolvimento 
pessoal e social, investindo no protagonismo juvenil, fortalecendo os vínculos familiares 
e comunitários, garantindo um espaço de liberdade de expressão e autonomia. Busca 
ainda, sensibilizar a juventude, mostrando, dialogando e debatendo os problemas que 
acabam com suas vidas e por consequência a vida de seus familiares. Por fim, o pro-
grama almeja inserir o jovem no esporte e na cultura, além de desenvolver o empreen-
dedorismo, possibilitando a este público um futuro bem-sucedido na vida pessoal 

Juventude com IdeaIs



e profissional.

Desenvolvimento

 O programa é desenvolvido pelo Gabinete do Prefeito e Secretaria de Educação 
e Cultura, através de um grupo gestor composto pelo prefeito municipal, professora 
coordenadora, direção das escolas e representantes das Secretarias de Saúde, Pro-

moção Social e coordenadora dos projetos 
municipais. Conta com o participação das es-
colas municipais e estaduais, representantes 
de diversas entidades do município, além de 
psicólogas, que trabalham diretamente com 
os estudantes com o objetivo de auxiliar no 
aprendizado e resolver questões educacio-
nais, pessoais, familiares e sociais dos par-
ticipantes que necessitam de uma atenção 
especial, ou naqueles que são diagnosticados 
com problemas específicos.
 Cada participante do programa é 
avaliado com base na média trimestral do 

boletim curricular, frequência 
escolar, disciplina escolar, envol-
vimento e engajamento em pro-

gramas municipais, escolas e en-
tidades, como o programa Mais 
Esporte, Banda Marcial, Orques-
tra de Violões, Grupo Artístico, 
Ballet, Artes Marciais, projetos 
da Secretaria da Promoção So-
cial, CTG, Leo Clube e Igrejas. 
O estudante também é avaliado 
com base nos projetos coletivos 
que possam colaborar na trans-
formação de “carências” de nos-
so município e a participação da 

O programa vem proporcionando 
condições nas realizações das 

atividades pedagógicas, fluindo 
visivelmente a aprendizagem e 
o bom relacionamento entre os 

envolvidos no processo, indicando 
novas vidas, buscando a harminia 

e a responsabilidade familiar.

Secretária de Educação e Cultura Loivani 
Teresinha Colares



família na vida escolar e transporte escolar. No decorrer do ano, todos os partici-
pantes, crianças e jovens, recebem prêmios como estímulo para continuar buscando 
a idealização de um futuro melhor, através do conhecimento adquirido na escola e no 
relacionamento com os colegas, professores e familiares, projetos e ambientes sociais 
sadios. Busca-se que os participantes desenvolvam as atividades propostas com res-
ponsabilidade e dedicação de maneira prazerosa. Também é uma forma de ampliar o 
conhecimento e proporcionar momentos de lazer e diversão. 

Foi importante para mim receber a 
premiação. Além de assisitir o jogo 

do internacional que é o meu time do 
coração, ganhei medalha e um no-
tbook. Durante o ano prestei aten-
ção nas aulas, participei do teatro 

e ballet, não briguei com os colegas. 
Esse ano já me escrevi no programa e 

quero dar o meu melhor. 

Alessandra Auler Pidt/ estudante - 6º Ano 

resultaDos 
 No decorrer do ano de 2018, o 
programa mostrou ótimos resultados. 
Crianças e jovens tiveram um aumento 
na responsabilidade social, um aprendi-
zado maior, proporcionado pela correção 
de valores e atitudes que antes atrapa-
lhavam o  bom desempenho escolar,  me-
lhoras nas notas e na  frequência escolar 
e maior envolvimento com a sociedade. 
O programa também conseguiu aproxi-



Acompanhei o desenvolvimento das 
atividades durante o ano de 2018, e 
pude perceber a evolução dos alunos 
e dos familiares. Me sinto bastante 
emocionada com os frutos colhidos, 
penso que os resultados são sentidos 

por toda a comunidade de Três 
Palmeiras. Me sinto muito feliz por 
ser parte integrante desse programa.

Promotora de Justiça Claudia Massing - 
Comarca de Ronda Alta/RS

mar os pais com a escola, gerando assim, um maior envolvimento na vida escolar dos 
filhos. 
 Em 2018, 71% dos estudantes participavam do programa, em 2019, o índice 
é de 99%. O programa aproximou os pais da escola, em 2017, cerca de 30% dos 

pais dos alunos de todas as escolas do 
município participavam da vida escolar, 
em 2018, esse número chegou a 76%, 
e em 2019 já atingiu 85%. 
 A frequência escolar aumentou 
30% em relação aos anos anteriores. O 
comportamento, também melhorou con-
forme relato dos professores. Como for-
ma de estimular a participação dos es-
tudantes o melhor aluno de cada escola 
recebeu ainda um notebook de presente. 
A nota escolar das disciplinas aumentou 
em 2018 em média 16% em relação ao 

ano anterior. 
 As ocorrências de Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente (FICAI) no Con-
selho Tutelar também diminuíram consideravelmente desde a implantação do progra-
ma. Em 2017 foram recebidas pelo Conselho Tutelar 18 fichas FICAI, em 2018, ano 
de implantação do programa, foram 16 e nos primeiros cinco meses de 2019 foram 
registradas apenas 3 FICAIs.  
 Com a presença ativa do poder judiciário na pessoa da Promotora de Justiça 
e do Juiz de Direito, através de palestras e visita nas escolas e entidades, observou-
-se um aumento significativo nas ocorrências rotineiras do conselho tutelar, como 
denúncias de abuso sexual de crianças, exploração de trabalho infantil, espancamento 
e abandono de vulnerável, venda de bebidas alcoólicas para crianças, entre outros. Em 
2017 foram atendidas pelo Conselho Tutelar 600 ocorrências, em 2018 esse número 
passou para 725 e em 2019 foram registradas até o mês de maio 293 casos, incluin-
do uma prisão por abuso sexual. 
 Durante o ano, os participantes que realizaram as atividades propostas ou que 
melhoraram suas atitudes e recuperaram os valores foram pontuados nas diversas 
atividades. Ao fim do ano, os 300 estudantes que tiveram as melhores pontuações pu-



deram participar de viagens de lazer esportivo para assistir os jogos da dupla Grenal 
e da Chapecoense, 100 estudantes para cada viagem, como forma de reconheci-
mento pelo empenho e dedicação na busca de uma vida melhor com mais repeito, 
comprometimento e responsabilidade. O programa premiou ainda o melhor aluno de 
cada escola com um notebook, e os dez melhores com medalhas de reconhecimento, 
em evento público. 
 Através do atendimento psicológico nas escolas, constata-se a busca das 
crianças e adolescentes por auxílio e orientação sobre determinados temas (Dro-
gas, abuso e exploração sexual, automutilação, depressão, suicídio, entre outros) 
e problemas enfrentados nas escolas e nas famílias. Um dos temas mais abordados 
pelas profissionais é a questão das drogas, o trabalho de orientação e acolhimento 
resultou em 2019 a uma internação, de um adolescente indígena, usuário de diver-
sas substâncias psicoativas. 
 Com o trabalho executado de forma coletiva e individualmente pelas profis-
sionais psicólogas, revelam-se outros casos de jovens usuários de drogas lícitas e 
ilícitas. A situação requer um trabalho intenso e um olhar diferenciado de todos os 
profissionais que atuam nas escolas, para que eles possam instruir, conscientizar 
e auxiliar as crianças e jovens a saírem do mundo das drogas e evitar o primeiro 

Entrega de boletins das escolas estaduais e municipais e conversa com a 
Promotora e o Juiz de Direito.



Programa é 
reconhecido no 
Prêmio Gestor 
Público 2018.

contato. 
 Durante execução do programa, vários municípios da região Norte do Rio Gran-
de do Sul e do Oeste de Santa Catarina procuraram o município para replicar a iniciativa 
em suas cidades. A convite do Juiz de Direito da Comarca de Ronda Alta o coordenador 
do programa e prefeito municipal apresentou a iniciativa junto a Rede de Apoio à Escola 
(RAE) da cidade vizinha para que o programa também seja executado naquele município.
 As escolas também concorreram a prêmios em dinheiro como forma de reco-
nhecimento pelo engajamento com o programa, sendo que as mesmas foram avaliadas 
pelo número de alunos inscritos no programa, trabalhos em equipe para melhorar o mu-
nicípio, maior porcentagem de alunos inscritos e maior número de alunos selecionados. 
O recurso recebido já foi aplicado nas mais diversas áreas de ensino. 
 O programa Juventude com Ideais foi reconhecido no Prêmio Gestor Público 
2018 promovido pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do 
Estado do Rio Grande do Sul pela iniciativa de transformação social na vida dos jovens e 
crianças.



Sistema de avaliação do programa:



Como professora percebi que com a implantação do programa, os alunos 
mostraram-se mais intressados com os estudos e também mudaram seu 

comportamento na escola. O programa com suas linhas de ações despertou no 
estudante, principalmente do ensino médio, a visão crítica, o protagonismo e o 
empreendedorismo. Este trabalho veio para melhorar a vida de nossos jovens e 

consequentemente o nosso município.

Professora Celésia Sandri Bender

Como pai fico muito feliz de estar 
participando do programa, é muito 
bom ver que minha filha melhorou 

o comportamento e o interesse 
pelos estudos, um programa que 
com certeza veio para melhorar a 
vida das crianças e jovens de Três 

Palmeiras.

Antonio Marcos Marcelo



300 estudantes das diversas 
escolas tiveram a oportunidade 

de ver de perto os jogos dos 
times do coração em seus 

estádios.



Diversos brindes são sorte-
ados aos participantes para 
estimular a dedicação com as 
atividades do programa.

Estudantes participam de 
projetos desenvolvidos no 

município e apresentam-se em 
eventos diversos.

Campanha busca chamar a atenção 
dos pais visando estreitar as 

relações familiares.



Torcedores 
tiveram a 
oportunidade 
de ver de perto 
o time do 
coração.

Promotora de Justiça 
participou da viagem para 

assistir ao jogo do Grêmio, 
juntamente com professores e 

alunos.

100 estudantes tiveram  a 
oportunidade de assistir ao 
jogo da Chapecoense.

Camisetas e moletons foram 
distribuídos como brinde 

entre os participantes.



Medalhas e notebooks foram 
entregues aos melhores 
estudantes partcipantes do 
programa de cada escola.

Preparativos para viagens 
incluem a entrega da 

camiseta do time e pulseira de 
identificação.

A participação dos pais 
com a vida escolar dos 
filhos cresceu mostrando o 
comprometimento das famílias 
com o programa e os filhos.

Delegada de Polícia abordou 
questões ligadas à drogas 

como forma de prevenção aos 
estudantes.





Porto Alegre - 372km
Chapecó - 81km
Sarandi - 45km
Passo Fundo - 100km
Frederico Westphalen - 93km
Carazinho - 90km
Ronda Alta - 21km
Palmeira das Missões - 91km
Erechim - 86km

Prefeitura Municipal de três palMeiras

rio Grande do sul

praça 12 de Maio, 763
(54) 3367-1040
www.trespalMeiras.rs.Gov.br

imprensatrespalmeiras@gmail.com


