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PROGRAMA CIDADANIA E JUSTIÇA NA ESCOLA  

O programa Cidadania e Justiça na Escola é uma iniciativa do 
Tribunal de Justiça do Acre, por meio da Coordenadoria da 
Infância. 

Proteger os direitos das crianças e adolescentes com a promoção 
da cidadania e justiça é um dos principais objetivos do programa, 
que promove palestras em escolas públicas, com diversos temas 
relacionados aos direitos e deveres do cidadão.  

O projeto busca contribuir para a formação de crianças como 
agentes multiplicadores de saberes e também proporcionar uma 
maior aproximação e interação entre o Poder Judiciário e a 
sociedade, permitindo aos magistrados conhecer melhor a 
realidade social, através de uma inserção qualificada no cotidiano 
escolar.  

Em 2019, o programa atuou em 20 escolas públicas na capital do 
estado, Rio Branco, alcançando 1.813 alunos, em parceria com a 
Associação dos Magistrados Brasileiros  (AMB), Associção dos 
Magistrados do Acre (Asmac), Ministério Público, Ordem dos 
Advogados do Acre, Secretarias Municipal e Estadual de 
Educação, Polícia Militar, Conselhos Tutelares e colaboradores da 
Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes.  
A desembargadora Regina Ferrari comemorou o sucesso do 
programa e a inclusão de debates relevantes nas escolas. “É 
importante valorizar as boas ideias, para que elas se desenvolvam 
e transformem realidades. Gentilezas são pequenos gestos de 
cidadania e todos juntos estamos contribuindo com a paz”, 
desembargadora Regina Ferrari . 



REDAÇÃO CAMPEÃ EM CONCURSO DE REDAÇÃO REALIZADA 
PELO PROGRAMA – EDIÇÃO 2019 -  O VENCEDOR FOI O 
ESTUDANTE MATHEUS NOGUEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL 
FRANCISCO BACURAU:  

“Vivemos em uma sociedade onde temos direitos e deveres a 
serem cumpridos e a Justiça tem a incumbência de garanti-los 
com a intenção de cuidar bem da cidade e respeitar as outras 
pessoas. Tudo isso é que nos faz viver bem em sociedade.  

O Brasil precisa de uma população que exerça de fato a cidadania, 
por exemplo: se eu jogar lixo na rua, estarei impedindo o direito 
das outras pessoas terem a rua limpa. O povo deve ter a certeza 
de que a melhoria do espaço em que vivemos depende de cada 
um de nós, quando exercemos os nossos direitos e deveres.  

Hoje ainda existem crianças que não têm conhecimento de 
cidadania e Justiça, por isso não conhecem seus direitos e 
deveres. Não têm noção que estamos vivendo em um país 
corrupto e em um mundo de guerras.  

O nosso país vive em uma situação difícil em relação à corrupção. 
Todo cidadão consciente deveria lutar para combater a corrupção 
e cumprir seus deveres e exigir seus direitos.  

Dentre os direitos, devemos ter o direito de viver, ter lazer, casa e 
ter família. Porém, para que os direitos acima sejam cumpridos, 
devemos antes cuidar e preservar o meio ambiente. Assim 
teremos uma vida saudável, que o projeto Cidadania e Justiça me 
proporcionou a oportunidade de conhecê-los.”  



Veja a notícia 

https://www.tjac.jus.br/noticias/coordenadoria-da-infancia-e-da-juventude-define-calendario-de-atividades-do-programa-cidadania-e-justica-na-escola/




Veja a notícia 

https://www.tjac.jus.br/noticias/para-segunda-tribunal-de-justica-do-acre-lanca-programa-cidadania-e-justica-na-escola/






Veja a notícia 

https://www.tjac.jus.br/noticias/mais-de-500-alunos-participaram-de-palestras-do-programa-cidadania-e-justica-na-escola/


Veja a notícia 

 

https://www.tjac.jus.br/noticias/coordenadoria-da-infancia-e-da-juventude-define-calendario-de-atividades-do-programa-cidadania-e-justica-na-escola/
https://www.tjac.jus.br/noticias/coordenadoria-da-infancia-e-da-juventude-define-calendario-de-atividades-do-programa-cidadania-e-justica-na-escola/
https://www.tjac.jus.br/noticias/coordenadoria-da-infancia-e-da-juventude-define-calendario-de-atividades-do-programa-cidadania-e-justica-na-escola/


Veja a notícia 

 

https://www.tjac.jus.br/noticias/cidadania-e-justica-na-escola-mobilizou-mais-de-1200-alunos-no-mes-de-agosto/


Veja a notícia 

https://www.tjac.jus.br/noticias/coordenadoria-da-infancia-e-da-juventude-define-calendario-de-atividades-do-programa-cidadania-e-justica-na-escola/


Veja a notícia 





Veja a notícia 

https://www.tjac.jus.br/noticias/escola-estadual-ruy-azevedo-incentiva-aprendizagem-sobre-cidadania-para-alunos-com-deficiencia/


Veja a notícia 

https://www.tjac.jus.br/noticias/desembargadoras-regina-ferrari-e-waldirene-cordeiro-encerram-ciclo-de-palestras-do-programa-cidadania-e-justica-na-escola/


Veja a notícia 

https://www.tjac.jus.br/noticias/coordenadoria-da-infancia-e-da-juventude-define-calendario-de-atividades-do-programa-cidadania-e-justica-na-escola/


Veja a notícia 

https://www.tjac.jus.br/noticias/concurso-de-redacao-consolida-aprendizado-de-estudantes-sobre-cidadania-e-justica/

