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Escola + Paz

O Programa de Oportunidades e Direitos (POD) foi criado para oferecer mais 
dignidade e qualidade de vida aos jovens do Rio Grande do Sul e suas famílias. 
Construído sobre os pilares da PREVENÇÃO, da RESSOCIALIZAÇÃO e da 
SEGURANÇA CIDADÃ e o FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, busca o 
crescimento pessoal e profissional de jovens de 15 a 24 anos de idade dentro de espaços 
seguros. O desenvolvimento social e econômico do nosso Estado depende desta 
importante política pública que tem como objetivo imediato a redução da violência e 
como meta a construção da cultura da paz. 

Porém, essa construção não é algo que se faz sozinho. Não depende somente de uma 
política pública, de um governo, de uma instituição, de uma classe, de um grupo. Este 
é um caminho que deve ser percorrido de braços dados para que se consiga chegar ao 
destino. E talvez seja essa consciência que vem consolidando o POD como referência 
internacional em iniciativas voltadas para a juventude e a segurança cidadã. Baseado 
na união, em parcerias, na transversalidade de políticas públicas e serviços, chega para 
fortalecer uma série de programas como o Primeira Infância Melhor/Criança Feliz, 
Prato Para Todos e CIPAVEs, entre outros, e garantir o atendimento integral das 
necessidades dos jovens e de suas famílias

 Foi assim que surgiu o Escola + Paz. Projeto que busca, junto com as CIPAVEs e a 
Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS, trabalhar os círculos de paz e 
a justiça restaurativa dentro das escolas, que são o ponto central para a transformação 
cultural que irá se irradiar em toda a comunidade. A iniciativa, inovadora e uma das 
pioneiras no Brasil, traz a expertise da Escola Superior da Magistratura e a metodologia 
dos Círculos em Movimento, criado pela professora e pesquisadora Kay Pranis, uma das 
maiores referências mundiais neste tema.

 Com o peso e o sucesso desses dois parceiros, não tenho dúvidas de que estamos 
oferecendo o que há de melhor em treinamento e suporte aos 1.200 facilitadores que 
irão implantar e trabalhar na criação de núcleos de justiça restaurativa nas escolas dos 
territórios POD, na promoção de uma cultura de paz e na solução de conflitos escolares 
com diálogo. Este projeto ganha muito ao utilizar este material didático que chega até 
as mãos dos facilitadores. Recebemos com muito orgulho e carinho essas apostilas, 
desenvolvidas pela própria Kay Pranis e sua equipe, que cedeu os direitos de uso para 
aplicarmos essa metodologia referência em nossos territórios.   

O conhecimento vindo deste material e desta metodologia, fortalecerá as CIPAVEs 
com a experiência necessária para lidar até com as características mais complexas de 
cada território. Nestes espaços, os processos circulares, que são uma prática de diálogo 
que busca a solução de conflitos de forma não violenta, são importantes para atingirmos 
os objetivos do POD. Estamos trabalhando também na Fundação de Atendimento 
Socioeducativo - FASE, com os jovens em conflito com a lei, e por meio do POD 
Socioeducativo, acompanhando esses jovens já em liberdade. 
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Estamos fazendo algo além de atender os jovens dentro de Centros da Juventude 
e oferecer cursos profissionalizantes, reforço escolar e atividades de arte, cultura, 
esporte e lazer. Mais do que prepará-los e encaminhá-los ao mundo do trabalho. Com 
o POD e nossos parceiros, estamos efetivamente trabalhando em conjunto com a rede 
de atendimento para que eles tenham seus direitos garantidos e encontrem em suas 
comunidades ambientes em transformação e cada vez mais seguros. Esperamos com isso 
contribuir construindo e compartilhando experiências positivas nas escolas gaúchas para 
que consigamos promover a paz e salvar vidas. 

— Maria Helena Sartori
Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho,

Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul
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