
 

 

PROGRAMA ADOLESCENTE CIDADÃO - PAC  

 

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza ações 

específicas voltadas para a promoção da cidadania de adolescentes com idade entre 10 e 19 

anos. Trata-se do Programa Adolescente Cidadão (PAC), presente em 15 escolas de ensino 

fundamental do município, distribuídas em 12 bairros. 

O PAC visa minimizar a vulnerabilidade social a que estão sujeitos os adolescentes de 

10 a 19 anos, por meio de ações preventivas que possibilitem a apreensão de conhecimentos 

sociais, culturais, cognitivos, voltados à sua formação pessoal e a vivência em sociedade, por 

meio de ações preventivas e inclusivas nas áreas de educação, saúde, esporte e cultura. 

Nas diversas atividades desenvolvidas, os adolescentes são incentivados a discutir e 

refletir em grupo, além de obterem mais informações sobre os serviços, projetos e programas 

oferecidos pela municipalidade.  

Ações desenvolvidas pelo PAC:  

 

 Oficina de Futebol: Ação educativa que objetiva utilizar o esporte como dispositivo 

para promover a educação, o respeito e a inclusão social de crianças e adolescentes.  Esta 

ação é realizada no espaço do Centro de Atendimento Integrado de Jardim Carapina/Boa 

Vista. 

É aberto à comunidade. Para solicitar, o pai e/ou responsável legal pelos adolescentes 

de 10 a 19 anos de idade, preferencialmente moradores dos bairros Jardim Carapina/ Boa 

Vista e demais regiões do município da Serra, devem procurar o Centro de Atendimento 

Integrado de Jardim Carapina/Boa Vista. São ofertadas 25 vagas (nos meses de fevereiro e 

julho). 

 

 Oficina de Teatro: Ação preventiva e inclusiva que potencializa a formação pessoal 

e vivência em sociedade, a criatividade, a coordenação, a melhora na memorização, o 

enriquecimento do vocabulário proporcionando um crescimento cultural de forma prazerosa, 

auxiliando no aprendizado escolar e minimizando a vulnerabilidade social. Esta ação também 

é realizada no espaço do Centro de Atendimento Integrado de Jardim Carapina/Boa Vista. 

É aberto à comunidade. Para solicitar, o pai e/ou responsável legal pelos adolescentes 

de 10 a 19 anos de idade, preferencialmente moradores dos bairros Jardim Carapina/ Boa 

Vista e demais regiões do município da Serra, devem procurar o Centro de Atendimento 

Integrado de Jardim Carapina/Boa Vista. São ofertadas 75 vagas (nos meses de fevereiro e 

julho). 



 

 

Documentos necessários para vagas nas oficinas de Futebol e de Teatro:  

 Ficha de inscrição preenchida por pai/ responsável legal do adolescente 

(disponível no Centro de Atendimento Integrado de Jardim Carapina). 

 Cópia simples de comprovante de endereço. 

 Cópia simples do RG /CPF do responsável legal pelo adolescente. 

 Declaração de aptidão física (somente para oficina futebol).  

 

 Papo Legal: Ação educativa com o propósito de esclarecer sobre as 

transformações que ocorrem durante a adolescência, prevenção da gravidez precoce, DST´s  

e outros temas relacionados à saúde.  

É direcionado às Unidades de Ensino Municipal inseridas no Programa.  

Público alvo: estudantes dos 6º e 9º ano.  A solicitação é feita durante o ano letivo na 

própria escola, conforme agendamento do PAC junto a Unidade de Ensino. 

 

 Fique Esperto: Ação educativa em parceria com a Empresa  ArcelorMittal e um 

Grupo de funcionários que são voluntários por meio do projeto "Exemplos de Vida".  Tem 

como objetivo elevar a autoestima dos adolescentes, compartilhar vivências diversificadas, 

incentivando-os a sonhar e construir seus projetos de vida. 

É direcionado às Unidades de Ensino Municipal inseridas no Programa.  

Público alvo: estudantes dos 6º e 9º ano.  A solicitação é feita durante o ano letivo na 

própria escola, conforme agendamento do PAC junto a Unidade de Ensino. 

 

 

PARA ENTRAR EM CONTATO COM O PAC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONE: 3291-7422     9 9517-7829 

E-MAIL: pac@serra.es.gov.br 

DIA E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda a sexta-feira das 8 às 12h e 13 às 17h  

MEIOS DE CONTATO:  3291-7422 9 9517-7829   

Endereço: Praça Dr. Pedro Feu Rosa, 01 – Centro - Serra – ES/  CEP:  29176-020   

 



 

 

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INSERIDAS NO  
PROGRAMA ADOLESCENTE CIDADÃO (PAC) 

 
 
 

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 BAIRROS 

1 Antonio Vieira de Resende Central Carapina 

2 Américo Guimarães Costa Carapina Grande 

3 Aureníria Corrêa Pimentel Novo Horizonte 

4 Dom Helder Pessoa Câmara 
Jacaraípe 

5 Profª Maria Istela Modenesi 

6 João Calmon Planalto Serrano 

7 João Paulo II Jardim Carapina 

8 Jonas Farias Nova Carapina I 

9 Valeriana Rosa Cezar 
Nova Almeida 

10 Leonor Miguel Feu Rosa 

11 Manoel Carlos de Miranda José de Anchieta 

12 Prof. Luiz Baptista Jardim Tropical 

13 Prof. Naly da Encarnação Miranda 
Feu Rosa 

14 Feu Rosa 

15 Profª Valéria Maria de Miranda Vila Nova de Colares 

 


