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ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO 

POLÍCIA MILITAR 

3ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR 

12º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 

1ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR 
 

PROJETO 

Sou Estudante, Sou Cidadão 
 

 

Ordem e disciplina na medida certa fortalece o caráter e molda o futuro 

cidadão 
 

 

1. CONCEITO DO PROJETO:  

 

Todos os projetos que a polícia militar desenvolve dentro do ambiente escolar 

geram resultados efetivos e recompensadores. 

A interação diária com os alunos poderá mudar a realidade não só dos 

discentes, mas de toda a comunidade. Os preceitos e valores repassados 

durante o desenvolvimento das ações entrarão nos lares, possivelmente 

reestruturando relações há muito perdidas e/ou desgastadas. 

Esse projeto objetiva mudar o referencial das crianças estudantes de um 

colégio específico e pontual, escolhido para ser o receptor das ações, conforme 

os índices de criminalidade do entorno, os fatores de risco social, ocorrências 

policiais e pedagógicas, e evasão escolar. 

Os dados do período imediatamente anterior a implementação das ações 

serão reunidos para que, ao final tenhamos um referencial para comparar a 

eficiência do projeto. 

 

2. MISSÃO 

 

a. Geral 

 

Implantar um projeto de policiamento de proximidade com a comunidade 

escolar e indiretamente com a comunidade local do Monte Alegre, visando 

desenvolver ações cívicas com alunos, professores e moradores através de uma 

política preventiva que vise combater a dinâmica do crime. 

 

b. Particular 
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Executar o projeto no Colégio CAIC com os alunos de 1ª a 5ª série do período 

vespertino, desenvolvendo ações que possibilitem desenvolver noções de civismo 

e cidadania, estimulando o respeito ao professor, aprimoramento do aspecto 

comportamental, melhora da autoestima, a identificação com o local de estudo 

e consequente zelo ao patrimônio municipal. 

 

3. OBJETIVOS 

 

a. Apresentar aos estudantes os símbolos nacionais e fazer com que eles 

os identifiquem e conheçam sua história; 

b. Mudar o referencial negativo que o meio social possa lhes apresentar, 

focando nos bons exemplos e premiando os estudantes por suas ações 

comportamentais objetivas; 

c. Fazer com que os valores repassados durante o projeto possam refletir 

nos lares e provocar mudança na dinâmica familiar; 

d. Criar nos estudantes e comunidade um espírito de identidade com o 

CAIC, gerando neles um sentimento de pertencimento e responsabilidade com as 

instalações, valores e pessoas ali representadas; 

e. Resgatar a figura do professor como mestre e condutor de ações 

pedagógicas efetivas que facilitem o aspecto comportamental e educacional 

das crianças; 

f. Aumentar a autoestima dos estudantes, profissionais e comunidade 

do entorno do CAIC. 

 

4. EXECUÇÃO 

 

a. Conceito do Projeto: 

1) Local: Colégio Municipal Caic – Rua Monte Agulhas Negras – em 

frente à delegacia de polícia civil do Monte Alegre; 

2) Datas: do dia 30 de julho a 30 de Novembro de 2018; 

3) Horário: de segunda à sexta-feira das 12h às 13h30m; 

4) Comando e Controle: Oficial PM Comandante da 1ª Cia/12º BPM; 

5) Efetivo: 10 policiais militares do expediente, 02 estagiários, 02 agentes 

temporários e 01 guarnição policial militar com escala iniciando às 12h. 

b. Condições de Execução: 
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1) Execução do projeto: 

DIA 10 DE JULHO – REUNIÃO COM OS PAIS NO COLÉGIO CAIC – 19H 

Reunião com os pais e/ou responsáveis dos estudantes do caic para explanar 

sobre o projeto e os seus objetivos, devendo a presença ser registrada através das 

assinaturas dos presentes e uma ata lavrada constando a presença das 

autoridades e também suas assinaturas 

De terça a quinta-feira 

Efetivo empregado Horário O que será feito Locais 

10 policiais militares 

do expediente, 02 

estagiários, 02 

agentes temporárias 

e 01 guarnição 

policial militar 

12h00min Briefing 
1ª Cia/12º BPM - 

Sede 

12h05min 

às 

12h15min 

Patrulhamento 

Início: 1ª Cia/12º 

BPM - Sede; 

O percurso será 

efetuado em 

toda a extensão 

do bairro Conde 

Vila Verde e 

Monte Alegre 

Término: Caic 

Monte Alegre. 
01 guarnição 

policial militar 

12h15min 

às 13h30m 
Policiamento de trânsito 

Em frente à 

entrada do CAIC 

02 policiais militares 

do expediente 

12h20min 

às 12h45m 

Recepcionar as crianças 

no portão do CAIC, 

dando-lhes boa tarde e 

orientando sobre onde ir, a 

quem se apresentar e 

condições de uniforme e 

comportamento (esses 

últimos, se necessário) 

Portão do Colégio 

CAIC 

08 policiais militares 

do expediente 

12h20min 

às 12h45m 

1 Posicionar os alunos 

dentro de suas respectivas 

posições e salas no pátio 

de formatura; 

Pátio de 

formatura 

(em caso de mau 

tempo a 

cerimônia será na 

quadra coberta 

do colégio) 

2 Dar destino às mochilas; 

 3 Verificar com o chefe de 

turma as faltas e escriturá-

las para repassar a 

responsável do projeto na 

escola; 
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4 Conversar com as 

crianças sobre as 

atividades do dia e 

incentivá-las a se 

envolverem com o projeto; 

 
5 Em caso de indisciplina 

ou alteração 

comportamental, o policial 

militar deve, 

imediatamente, acionar a 

orientadora educacional 

10 policiais militares 

do expediente 

12h45min 

às 13h 

1 Os policiais farão o 

controle de cada pelotão 

formado por turma 

Pátio de 

formatura 

(em caso de mau 

tempo a 

cerimônia será na 

quadra coberta 

do colégio) 

2 O segundo mais antigo 

fará a apresentação do 

grupamento ao militar mais 

antigo da solenidade 

3 Após a apresentação, o 

mestre de cerimonias 

anunciará o canto do hino 

do dia 

Segunda: Hino Nacional 

Terça: Hino de SC 

Quarta: Hino de Camboriú 

Quinta: Hino à bandeira 

Sexta: Canção da PMSC 

4 Após, o mestre de 

cerimônias anunciará o 

hasteamento das 

bandeiras por alunos 

escolhidos pelos 

professores no dia anterior 

5 Após, o mestre de 

cerimônias anunciará a 

leitura da alocução diária 
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e/ou o uso da palavra 

6 O mais antigo apresenta 

novamente por ocasião do 

término da solenidade e os 

policiais militares 

encaminham a turmas em 

fila indiana para as 

respectivas salas, onde 

farão a apresentação aos 

professores 

2 estagiários e 2 

agentes temporárias 

12h45min 

às 13h 

1 Os estagiários auxiliarão 

na instalação do som e no 

registro fotográfico da 

cerimônia 

Pátio de 

formatura 

(em caso de mau 

tempo a 

cerimônia será na 

quadra coberta 

do colégio) 

2 As agentes temporárias 

auxiliarão na organização 

das crianças e na parte 

logística da cerimônia 

Segunda-feira (seguirá todos os trâmites relacionados de terça a quinta com 

exceção expressa a seguir) 

Efetivo empregado HORÁRIO O que será feito LOCAL 

Banda de música 

militar ou civil 

convidada 

12h45min às 

13h 

Executará o hino nacional 

para que as crianças 

acompanhem cantando. 

Após o término da 

solenidade e 

encaminhamento das 

crianças fará uma breve 

apresentação para a 

comunidade 

Pátio de 

formatura 

(em caso de mau 

tempo a 

cerimônia será na 

quadra coberta 

do colégio) 

Sexta-feira (seguirá todos os trâmites relacionados de terça a quinta com exceção 

expressa a seguir) 

Efetivo empregado HORÁRIO O que será feito LOCAL 
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10 policiais militares 

do expediente, 02 

estagiários, 02 

agentes 

temporárias, 

entidade privada, 

publica ou do 3º 

setor 

12h45min 

às 13h 

Serão condecorados, pelas 

entidades que 

patrocinarem, os alunos 

agraciados da semana que 

mais se destacaram no 

aspecto comportamental, 

conforme levantamento do 

profissional do colégio 

destacado para 

acompanhar o projeto. 

Serão agraciados um 

estudante de cada série 

por sexta feira. 

Pátio de formatura 

(em caso de mau 

tempo a 

cerimônia será na 

quadra coberta 

do colégio) 

ENCERRAMENTO – Será realizado em data posterior, após o término do projeto 

Será organizada uma festa para premiar as crianças que mais receberam 

insígnias durante o projeto nas sextas-feiras. As entidades privadas, publicas ou do 

3º setor entregarão 5 brindes que correspondem a cada insígnia entregue. Durante 

a festa, estandes dessas entidades serão instalados e previamente as crianças 

escolheram os brindes conforme o número de insígnias que possuem. 

 

5. ATRIBUIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

 

a. PREFEITURA MUNICIPAL: 

 

i. Providenciar uniforme para os estudantes do colégio CAIC; 

ii. Providenciar ônibus para transporte das bandas nas segundas-

feiras, quando necessário; 

iii. Providenciar almoço para os integrantes das bandas nas 

segundas-feiras, quando necessário. 

 

b. COLÉGIO CAIC:  

 

i. Manter pelo menos uma profissional para acompanhar e 

monitorar o projeto durante as formaturas diárias; 

ii. Esta profissional colherá, ao fim de cada formatura as 

anotações feitas pelos policiais militares sobre o comportamento dos estudantes e 

outros apontamentos; 
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iii. Ela compilará todas as informações em um diário do projeto 

para consultas e que também serviram de base para a escolha dos agraciados 

da semana; 

iv. Ao final do projeto, apresentar os dados do 1º semestre letivo 

para comparação com o 2º semestre, principalmente no que se refere a falats, 

notas e ocorrências comportamentais dos alunos; 

v. Em conjunto com os policiais militares, providenciar a 

marcação dos locais de cada turma no pátio de formatura; 

vi. Para a reunião de pais no dia 10 de julho, providenciar um 

livro/folhas de assinaturas para que os pais registrem suas presenças e sirva para 

possível consulta futura; 

vii. Providenciar som, microfone e todo material necessário para 

execução dos hinos durante a formatura; 

viii. Providenciar algum meio para que as crianças leiam a letra dos 

hinos no início do projeto; 

ix. Providenciar bandeiras, mastro e treliças para o hasteamento. 

 

c. P4 1ª CIA/12º BPM:  

 

i. Providenciar púlpito para as formaturas; 

ii. Providenciar a pintura dos muros próximos à quadra coberta, 

com o auxílio dos colaboradores da penitenciária. 

 

6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS: 

 

i. Um dia na semana será estipulado para reunir os responsáveis 

pelo projeto para analisar as ações, realinhar procedimentos e definir os 

agraciados da semana; 

ii. Todas as reuniões serão escrituradas e anexadas à 

documentação do projeto; 

iii. A polícia militar reunirá com as entidades e instituições 

interessadas em recepcionar os estudantes nas sextas-feiras para organizar as 

datas, explicar os objetivos do projeto e receber os brindes para o evento de 

encerramento. 
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Quartel em Camboriú, 14 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: “A” – Banner do projeto; 

Anexo: “B” – Croqui do local do projeto       

  

Anexo: “C” – Segundas com registro da presença das bandas de música 

Anexo: “D” – Sextas com registro da presença das entidades, instituições e 

organizações 

 

 

_______________________________________ 

TIAGO TEIXEIRA GHILARDI 

CAP PM – CMT 1ª CIA/12º BPM 
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ANEXO “A” 

Banner do Projeto 
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ANEXO “B” 

Croqui do local do Projeto 
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ANEXO “C” 

Registro da presença das bandas de música 

30 de julho Banda 23º BI 

06 de agosto Banda do 62º BI 

13 de agosto Banda do 62º BI 

20 de agosto Banda do 62º BI 

27 de agosto  

03 de setembro  

10 de setembro  

17 de setembro Banda 23º BI 

24 de setembro Banda 23º BI 

1º de outubro Banda 63º BI 

08 de outubro  

15 de outubro Banda 23º BI 

22 de outubro  

29 de outubro Banda 23º BI 

05 de novembro Banda base aérea 

12 de novembro Banda base aérea 

19 de novembro  

26 de novembro  
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ANEXO “C” 

Registro da presença das entidades, instituições e organizações 

10 de agosto Lions Clube 

17 de agosto Sicredi 

24 de agosto  

31 de agosto  

6 de setembro  

14 de setembro  

21 de setembro  

28 de setembro  

05 de outubro  

11 de outubro  

19 de outubro  

26 de outubro  

1 de novembro  

9 de novembro  

14 de novembro  

23 de novembro  

30 de novembro  
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ANEXO “A” 

Insígnia do Projeto 

 
 


