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Juventude com IdeaIs

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 
programa almeja inserir o jovem no esporte e na cultura, além de desenvolver o em-
preendedorismo, possibilitando a este público um futuro bem-sucedido na vida pessoal 
e profissional.

Desenvolvimento

 O programa é desenvolvido pelo Gabinete do Prefeito e Secretaria de Educa-
ção e Cultura, através de um grupo gestor composto pelo prefeito municipal, profes-
sora coordenadora, direção das escolas e representantes das Secretarias de Saúde, 
Promoção Social e coordenadora dos projetos municipais. Conta com o participação 
das escolas municipais e estaduais, representantes de diversas entidades do municí-
pio, além de psicólogas, que trabalham diretamente com os estudantes com o objetivo 
de auxiliar no aprendizado e resolver questões educacionais, pessoais, familiares e 
sociais dos participantes 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, envolvimento e engajamento 
em programas municipais, escolas e entidades, como o programa Mais Esporte, Banda 
Marcial, Orquestra de Violões, Grupo Artístico, Ballet, Artes Marciais, projetos da Se-
cretaria da Promoção Social, CTG, Leo Clube e Igrejas. O estudante também é avaliado 
com base nos projetos coletivos que possam colaborar na transformação de “carên-
cias” de nosso município e a participação da família na vida escolar e transporte es-

colar. No decorrer do ano, todos os participan-
tes, 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 par-
ticipantes desenvolvam as atividades propostas 
com responsabilidade e dedicação de maneira 
prazerosa. Também é uma forma de ampliar o 
conhecimento e proporcionar momentos de la-
zer e diversão.



resultaDos 
 No decorrer do ano de 2018, o programa mostrou ótimos resultados. Crian-
ças e jovens tiveram um aumento na responsabilidade social, um aprendizado maior, 
proporcionado pela correção de valores e atitudes que antes atrapalhavam o  bom 
desempenho escolar,  melhoras nas notas e na  frequência escolar e maior envolvimen-
to com a sociedade. O programa também conseguiu aproximar os pais com a escola, 
gerando assim, um maior envolvimento na vida escolar dos filhos. 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 puderam participar de viagens 
de lazer esportivo para assistir os jogos da dupla Grenal e da Chapecoense, 100 estu-
dantes para cada viagem, como forma de reconhecimento 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. 
 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 
município, maior porcentagem de alunos inscritos e maior número de alunos seleciona-
dos. 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.

Juventude é reconhecido no Prêmio 
Gestor Público 2018.



Sistema de avaliação do programa:



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

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

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

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 

O programa vem proporcionando ondições 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



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.

Campanha busca chamar a atenção 
dos pais visando estreitar as 
relações familiares.

Estudantes participam de 
projetos desenvolvidos no 

município e apresentam-se em 
eventos diversos.



Camisetas e moletons foram 
distribuídos como brinde 

entre os participantes.

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.

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



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.


