
 ANANINDEUA: MPPA abre Ciclo de Capacitação do Estagiário Cidadão 
que atende alunos do ensino médio 

29/09/2014 às 11:53 
  

 
O programa que oferece 200 vagas para alunos da rede estadual de ensino médio terá Ciclo 
de Capacitação específica do estagiário cidadão. O lançamento por meio do Centro 
Operacional da Infância Juventude (CAO) Infância será no dia 30 deste mês, com a presença 
do procurador-geral de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves. 
O evento de lançamento ocorrerá no auditório das Promotorias de Justiça de Ananindeua 
(BR316 Km 8), às 9h30, e reunirá estagiários de todo o Polo Ananindeua, que inclui Marituba, 
Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel e alunos do polo Castanhal. 
O projeto Estágio Cidadão foi inscrito no Banco de projetos do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) e também concorre a prêmio no Instituto Innovare. 
PROGRAMA - A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do procurador geral Marcos Antônio 
Ferreira das Neves e a coordenadora do CAO Infância, promotora Mônica Rei Freire 
apresentam o “Programa de Estágio para Alunos do Ensino Médio nas Promotorias de Justiça 
do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA)”. 
“O objetivo é proporcionar um contato sistemático com a realidade profissional aos estudantes 
do Ensino Médio das escolas da rede estadual. O programa de estágio não obrigatório propicia 
ao jovem exercer o protagonismo juvenil, traduzido como a participação dele em sua vida 
comunitária, por intermédio da construção de sua autonomia, de seu envolvimento com 
problemas reais de sua comunidade”, explica Marcos das Neves. 
Seguindo as recomendações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), que diz serem as grandes necessidades: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a conviver e aprender a ser, o Estágio Aluno Cidadão ajuda a oferecer esses direitos 
aos estudantes que participem do programa, que além de contribuir para a formação do 
estudante, o ajuda a desenvolver habilidades sociais, a construir sua própria conduta e a 
desenvolver o aprendizado dentro da atividade profissional. 
Para fazer parte do programa, o jovem deve estudar em uma das escolas da rede estadual de 
ensino do Pará, estar regularmente matriculado e cursando com aprovação. 
META - A meta é oferecer 200 vagas de estágio por ano. A seleção é feita através da análise 
do histórico escolar do aluno, entrevista individual e análise de redação com tema relativo ao 
MPPA. O estágio terá carga horária de 30 horas semanais, divididas em 6 horas diárias, não 
podendo comprometer a frequência dos estudantes às aulas e o cumprimento dos demais 
compromissos escolares. A duração prevista é de doze meses, podendo ser estendida para até 
dois anos, salvo quando tratar-se de estagiário com deficiência. O estagiário terá direito a 
receber 30 dias de recesso desde que o estágio tenha duração maior ou igual a um ano. 
Um professor orientador da instituição de ensino acompanhará efetivamente o estágio. Ele 
deve acompanhar o rendimento e aproveitamento escolar do aluno e o desempenho das 
atividades do estágio. Também deve avaliar as condições de funcionamento do estágio, 
recomendando ou não sua continuidade. As atividades de estágio serão consideradas como 
parte do currículo do aluno. 
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CAPACITAÇÃO - Haverá capacitação online em língua portuguesa que será promovida pelo 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). 
 
Veja abaixo a programação de Lançamento da capacitação especifica do Estagiário Cidadão 
que ocorre dia 30 de setembro: 
9h30- Abertura 
9h40- Direitos Fundamentais e Funções Essenciais da Justiça – Promotora de Justiça Ioná 
Nunes 
10h20- Politicas Publicas e Conselho Escolar – Promotora de Justiça Mônica Freire 
11h- Intervalo 
11h10- Manual de atuação perante o Conselho Escolar- Diana Braga - Técnica/Pedagoga 
12h- Encerramento (PGJ) 
12h30- Almoço 
  
  
Texto: Vanessa Pinheiro (graduanda em jornalismo) 
Revisão: Edson Gillet 
Imagem: Serviço de Artes Gráficas do MPPA 
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=4429&class=N 
 
 
 

ANANINDEUA: MPPA promove palestras de capacitação para alunos do 
programa “Estagiário Cidadão” 

01/10/2014 às 11:33 
  

 
O procurador-geral de Justiça do Estado do Pará, Marcos Antônio Ferreira das Neves, 
participou ontem, 30, do evento de lançamento do Ciclo de Capacitação para os alunos do 
programa “Estagiário Cidadão”, promovido pelo Centro Operacional da Infância Juventude 
(CAO Infância). O programa disponibiliza 200 vagas para alunos da rede estadual de ensino 
médio que farão estágio no Ministério Público do Estado (MPPA) nas Promotorias de Justiça 
do interior. 
O lançamento da capacitação ocorreu na sala de reuniões da Promotoria de Justiça de 
Ananindeua e reuniu 21 estagiários dos municípios que compõem os Polos Ananindeua e 
Castanhal. 
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PGJ Marcos Neves fez entrega do Manual de atuação perante o Conselho Escolar  

Além do chefe do Ministério Público, participaram a coordenadora do CAO Infância, Mônica Rei 
Moreira Freire, os promotores de Justiça Ioná Silva Nunes, Alexandre Marcus Fonseca 
Tourinho e Reginaldo César Lima Álvares e a pedagoga do MPPA Diana Braga. 
“O programa Estagiário Cidadão é uma oportunidade. Eu venho de escola pública, por isso o 
programa começa nas escolas públicas. Há esperança de melhorias dentro da escola pública e 
agora os que estão aqui e os que virão mais adiante fazem parte desse processo de 
esperança. Qualquer um aqui presente pode um dia ser procurador geral, promotor de Justiça, 
professor, médico, mas antes de tudo, devem ser também alunos motivadores, estimuladores 
da escola pública de qualidade”, disse o procurador-geral Marcos Neves na abertura de seu 
pronunciamento aos alunos. 
O chefe do MPPA falou das responsabilidades que os estudantes passam a ter na escola e 
como estagiários da instituição. 
“Quando passam a ser estagiários do Ministério Público, há responsabilidades, não só aqui na 
instituição, mas também na escola onde estudam. O programa não é só uma oportunidade de 
estágio, capacitação profissionalizante, uma bolsa. Nós queremos que sejam realmente 
cidadãos capacitados, não importa em que área for, mas também motivem a escola. A escola 
é, a meu ver, a porta de tudo isso para todos os jovens. Assim como foi para mim, pode ser 
para todos”. 

 
Marcos das Neves destacou a missão constitucional do Ministério Público e a possibilidade dos 
alunos contribuírem para a melhoria da escola onde estudam, por meio do programa 
“Estagiário Cidadão”, que prevê o preenchimento de fichas e relatórios sobre a realidade do 
estabelecimento de ensino. 
“Temos uma missão de tentar melhorar a sociedade, diminuir as desigualdades, ajudar as 
pessoas, buscar que a saúde funcione. Os alunos desse programa são um desafio nosso para 
a educação desses municípios, com a ajuda de todos vamos procurar melhorar cada uma das 



escolas. Nós estamos aqui para ajuda-los a conseguir melhorias onde estudam”, ressaltou 
Neves. 
E complementou, “a bolsa é só um estímulo, mas o estímulo maior é esse desafio. O programa 
vai tratar com os estudantes sobre conselho escolar, aluno cidadão, a eleição da direção da 
escola, temas específicos, ou seja, se precisarem de mais ajuda nós estaremos aqui. Se 
precisarem que um promotor vá para dentro da escola, ele vai para dentro da escola, junto com 
o servidor do MPPA. Nós estamos aqui para trabalhar juntos. A mensagem é essa: a bolsa é 
somente um estímulo, nós estamos convidando todos para um desafio, de modificar a 
realidade de sua escola”. 

 
  
Capacitação 
Após a acolhida aos estagiários, foram iniciadas as palestras de capacitação. A promotora de 
Justiça Ioná Nunes falou do tema “Direitos Fundamentais e Funções Essenciais da Justiça”, no 
qual situou os alunos sobre os direitos básicos contidos na constituição e o funcionamento do 
sistema judiciário. 
Logo em seguida a coordenadora do CAO, Mônica Freire, discorreu sobre “Politicas Publicas e 
Conselho Escolar”, destacando a importância de fiscalizar os investimentos na educação; a 
estrutura dos conselhos e a necessidade de atuar de maneira propositiva perante o conselho 
escolar. 

 
Encerrando a capacitação a pedagoga Diana Braga deu as orientações de como deve ser a 
atuação passo a passo dos alunos perante os conselhos escolares, de acordo com o “Manual 
de atuação perante o Conselho Escolar”, elaborado pelo CAO Infância. 
Haverá ainda capacitação online em língua portuguesa para os alunos, promovida pelo Centro 
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). 
O projeto Estágio Cidadão foi inscrito no Banco de projetos do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) e também concorre a prêmio no Instituto Innovare. 



Conheça AQUI o programa “Estagiário Cidadão”. 
  
Texto e fotos: Edyr Falcão 
  
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=4444&class=N 
 
 
 
 
 

  CAPANEMA: MPPA faz nova etapa de capacitação do programa 
“Estágio Cidadão” 

20/01/2015 às 08:03 
  

 
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e 
Juventude (CAOIJ), realizou ontem, 19, mais uma etapa do Ciclo de Capacitação para os 
alunos do programa “Estagio Cidadão”. Vinte e oito estagiários de nível médio de municípios 
próximos a Capanema receberam, no campus local da Universidade Federal do Pará (Ufpa), 
informações sobre direitos fundamentais e cidadania, políticas públicas e atuação perante o 
Conselho Escolar. O programa disponibiliza anualmente 200 vagas para alunos da rede 
estadual de ensino médio que fazem estágio no Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) 
nas Promotorias de Justiça do interior. 
O procurador-geral de Justiça do Estado do Pará, Marcos Antônio Ferreira das Neves, as 
promotoras de Justiça Mônica Rei Moreira Freire (coordenadora do CAOIJ), Ioná Silva Nunes e 
Maria José Carvalho e a pedagoga Diana Braga estiveram a frente da capacitação. 

 

http://www.mppa.mp.br/upload/noticia/ESTAGIO_CIDADAO_2.pdf
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=4444&class=N
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“Eu sou oriundo da rede pública de ensino, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que é possível, 
a cada aluno aqui presente, ser o que quiser na vida. As oportunidades existem, a escola e o 
saber são os caminhos para o sucesso na vida. As oportunidades vão aparecer na medida em 
que forem se dedicando”, com essas palavras de incentivo o procurador-geral Marcos das 
Neves abriu seu pronunciamento. 
E prosseguiu, “Já demonstraram ao serem indicados pela escola, que estão à frente de alguns 
colegas e estão abrindo o caminho para os demais. O nosso projeto nada mais é do que 
motivar os alunos da rede pública no sentido de que é possível sim, saírem profissionais e 
serem pessoas de bem, ocupando os mais diversos cargos na administração pública ou em 
qualquer outra ocupação da vida civil”. 
Marcos Neves destacou também a responsabilidade que estão assumindo e o 
comprometimento com o programa e de atuarem como agentes multiplicadores. “Todos que 
estão aqui tem uma responsabilidade maior, porque quem tem conhecimento, quem tem 
oportunidade, tem responsabilidade. Então, tudo o que acontece na escola, à medida que 
adquirem conhecimento e oportunidades, os torna mais responsáveis. O projeto, hoje, trata 
justamente disso – a responsabilidade em relação à escola, aos pais, aos colegas e a todos 
que estão próximos”. 

 
“Queremos formar cidadãos capacitados para melhorar a sociedade, diminuir as 
desigualdades, ajudar as pessoas. Os alunos do “Estágio Cidadão” são um desafio nosso para 
a educação desses municípios, vamos procurar melhorar as escolas. Nós estamos aqui para 
ajuda-los a conseguir melhorias onde estudam”, frisou Neves. 

 
  

Capacitação 
 
Após o pronunciamento de abertura da Procuradoria-Geral de Justiça, deram início as 



palestras de capacitação. A promotora de Justiça Ioná Nunes falou do tema “Direitos 
Fundamentais e Funções Essenciais da Justiça”, abordando os direitos básicos contidos na 
constituição, cidadania e os órgãos públicos essenciais ao funcionamento do sistema judiciário 
(Tribunal, Ministério Público, Defensoria Pública). 

 
  

Na sequência a coordenadora do CAOIJ, Mônica Freire, falou sobre “Políticas Publicas e 
Conselho Escolar”, frisando a importância de fiscalizar os investimentos na educação e o 
funcionamento da escola; a estrutura dos conselhos e a necessidade de atuar de maneira 
propositiva perante o conselho escolar. 

 
Após o almoço a pedagoga Diana Braga orientou os estagiários sobre a atuação perante os 
conselhos escolares, de acordo com o “Manual de atuação perante o Conselho Escolar”, 
elaborado pelo Centro de Apoio da Infância. Ao final o major Galdino fez uma rápida exposição 
sobre liderança e motivação aos alunos presentes. 
 
Conheça AQUI o programa “Estagio Cidadão”. 
Veja matéria da assinatura do "Termo de Cooperação" com a Seduc 
 
Texto e fotos: Edyr Falcão 
Edição: Assessoria de Imprensa 

 

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=4837&class=N 
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SANTARÉM e ALTAMIRA: MPPA realiza capacitações de jovens 
integrantes do programa Estágio Cidadão 

02/03/2015 às 17:21 
  

 
Em continuidade à execução do Projeto da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Pará, 
foram realizadas nos dias 26 e 27 de fevereiro em Santarém e Altamira as capacitações com 
os temas “noções de direito” e “funcionamento de Conselho Escolar” aos estagiários dos 
referidos polos administrativos. 

 
Estagiários de Altamira 

Estiveram à frente da capacitação, representando o Ministério Público do Estado do Pará 
(MPPA), as promotoras de Justiça Mônica Freire e Ioná Silva e a pedagoga que compõe o 
Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI) Diana Barbosa. 
Em Santarém houve a recepção da equipe que realizou a capacitação pelos Promotores de 
Justiça Luziana Barata, Tulio Chaves, Dully Sanae, Aline Janusa e Augusto Sarmento. Em 
Altamira, os mesmos foram recebidos pelos Promotores de Justiça Antônio Manoel, Gustavo 
Rodolfo e Silvana Nascimento. Na oportunidade, houve a apresentação do Projeto aos 
presentes, com ênfase a atuação desses jovens junto aos Conselhos Escolares. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 
O Estágio Cidadão contempla a oportunidade de estágio aos alunos de ensino médio no 
âmbito das Promotorias de Justiça do Estado do Pará e proporciona a esses jovens 
capacitação. 

 
Estagiários de Santarém 

Texto e fotos: CAO Infância e Juventude 
Edição: Assessoria de imprensa 

http://www.mp.pa.gov.br/index.php?action=Menu.interna&id=4962&class=N 
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 PARÁ: Ministério Público oferece curso online de Língua Portuguesa aos 
alunos do “Estágio Cidadão" 

06/03/2015 às 12:21 
  

 
Capacitação dos alunos do Estágio Cidadão em Capanema 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) inicia no dia 12 de maio o curso de 
Língua Portuguesa on line para alunos estagiários do ensino médio nas Promotorias de Justiça 
do Ministério Público do Estado do Pará. O curso de Língua Portuguesa faz parte do tripé do 
programa Estágio Cidadão: Formação Cidadã e Atribuições Gerais. 
O curso será ofertado na modalidade online com 20h de duração. Os alunos terão ingresso no 
ambiente virtual preparado didaticamente para acesso aos conteúdos por meio de aulas com 
interatividade, avaliação online, chat, fórum, biblioteca online, material didático para 
visualização, download, entre outras facilidades. 
Estrutura 
 
O curso de Língua Portuguesa está dividido em duas etapas: a primeira privilegia o 
conhecimento de textos técnicos (elaboração de cartas, relatórios, normas, apresentações, 
ofícios, memorandos, pareceres) relacionados ao ambiente de trabalho do público-alvo, bem 
como a organização de ideias no processo de produção textual. 
 
A segunda etapa vislumbra o conhecimento e o domínio da norma padrão na modalidade culta, 
aplicada à produção de textos técnicos. 
Estágio Cidadão 
O Estágio Cidadão é um programa do Ministério Público do Estado do Pará, implementado 
pela Procuradoria-Geral de Justiça e coordenado pelo Centro de Apoio Operacional da Infância 
e Juventude. 
 
O projeto oferta estágio não obrigatório para alunos do ensino médio. Podem participar 
estudantes do primeiro ao terceiro ano, regularmente matriculados e assíduos na escola. Os 
selecionados desenvolvem atividades nas Promotorias de Justiça, atendem ao público e 
participam das visitas técnicas e reuniões dos Conselhos Municipais de Direito.  
  
Texto: Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e Fernanda Palheta (graduanda em 
jornalismo) 
Foto: Edyr Falcão 

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=4977&class=N 
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 PARÁ: Ministério Público conclui mais um Ciclo de Capacitação do 
Estágio Cidadão 

14/05/2015 às 14:56 
  

 
A ação faz parte do projeto da Procuradoria Geral de Justiça do Estado, Estágio 
Cidadão, coordenado pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAO 
IJ) e oportuniza jovens do ensino médio da rede pública de ensino um estágio no âmbito 
do Ministério Público 

 
O Ministério Público do Estado do Pará, representado pelo procurador-geral de Justiça Marcos 
Antônio Ferreira das Neves, acompanhado das promotoras de Justiça Mônica Rei Moreira 
Freire e Ioná Silva de Sousa Nunes e a pedagoga Diana Barbosa, que integra o Grupo de 
Apoio Técnico Interdisciplinar (Gati), concluíram, nesta quinta-feira (14), mais um ciclo de 
capacitação do Estágio Cidadão. 
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A equipe finalizou as atividades em Parauapebas, sudeste do Estado, após ter passado, na 
terça-feira (12), pelo município de Marabá e em Redenção, nesta quarta (13). 

 
Em Parauapebas foi realizada a capacitação dos estagiários de ensino médio, vinculados às 
Promotorias integrantes dos polos Sudeste I, II e IV, com orientações também das noções de 
direitos fundamentais, o funcionamento do Poder Judiciário e do Ministério Público, além da 
Prática de Atuação no Conselho Escolar. 
  
 
Texto e fotos: CAO IJ 
Edição: Assessoria de Imprensa 

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=5232&class=N 
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 ANANINDEUA: MPPA promove capacitação de estagiários de nível médio 

22/06/2015 às 13:15 
  

 
As promotoras de Justiça Mônica Freire - coordenadora do CAO da Infância e Juventude, e 
Ioná Silva da Promotoria de Justiça de Ananindeua, acompanhadas da pedagoga Diana 
Barbosa, que compõe o Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar - GATI, deram continuidade à 
execução do projeto da Procuradoria Geral de Justiça - Estágio Cidadão, que contempla a 
oportunidade de estágio aos alunos de ensino médio no âmbito das Promotorias de Justiça do 
Estado visando proporcionar aos jovens a capacitação. 
A ação ocorreu na última sexta-feira, 19, no auditório do prédio sede das Promotorias de 
Justiça de Ananindeua, região metropolitana de Belém, e foi mais uma etapa na capacitação 
dos estagiários dos municípios de Belém (incluindo Icoaraci), Ananindeua, Bragança, Ourém, 
Salinópolis, São Miguel do Guamá, Capanema e Ponta de Pedras, um total de 43 (quarenta e 
três) estagiários. 
Aos estudantes foram transmitidas noções de “Direito Constitucional e Cidadania”, além de 
orientações acerca do “Funcionamento de Conselho Escolar”, com exposição da ficha de 
diagnose a ser preenchida por esses estagiários como demanda obrigatória do projeto. 
 
As promotoras de Justiça Mônica Freire e Ioná Silva e a pedagoga Diana Barbosa são as 
responsáveis pelas capacitações desse projeto. 
 
Texto: CAOIJ. 
Edição: Venícius Franco. 
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Revisão: Edson Gillet. 
Assessoria de Imprensa. 

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=5428&class=N 

 ABAETETUBA: MPPA promove a capacitação de estagiários de nível 
médio 

25/06/2015 às 13:05 
  

 
As promotoras de Justiça Mônica Freire - coordenadora do Centro de Apoio Operacional da 
Infância e Juventude (CAOIJ), e Ioná Silva promotora auxiliar do Centro de Apoio Operacional 
da Cidadania (CAO Cidadania), acompanhadas da pedagoga Diana Barbosa, que compõe o 
Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (Gati), deram continuidade à execução do projeto 
Estágio Cidadão, da Procuradoria-Geral de Justiça, que contempla a oportunidade de estágio 
aos alunos de ensino médio da rede pública, no âmbito das Promotorias de Justiça. 
 
A ação ocorreu ontem, 24, no prédio sede das Promotorias de Justiça de Abaetetuba, região 
nordeste do Pará, e foi mais uma etapa na capacitação dos estagiários do Ministério Público. 
Além de Abaetetuba a capacitação também foi oferecida aos estudantes de Acará, Baião, 
Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajurú, Mocajuba, Moju e Tailândia, num total 
foram 23 (vinte e três) estagiários. 
 
Aos participantes foram transmitidas noções de “Direito Constitucional e Cidadania”, além de 
orientações acerca do “Funcionamento de Conselho Escolar”, com exposição da ficha de 
diagnose a ser preenchida por esses estagiários como demanda obrigatória do projeto. 
As promotoras de Justiça Mônica Freire e Ioná Silva e a pedagoga Diana Barbosa são as 
responsáveis pelas capacitações desse projeto. 
 
 
Texto: Venícius Franco com informações do CAOIJ. 
Revisão: Edyr Falcão. 
Assessoria de Imprensa 

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=5459&class=N 
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 ITAITUBA e TUCURUÍ: CAO Infância e Juventude realiza capacitação para 
estagiários de ensino médio 

25/08/2015 às 16:22 
  

 
O Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAO-IJ), por meio da promotora de 
Justiça e coordenadora Mônica Freire, da promotora de Justiça Ioná Nunes e da pedagoga 
Danielly Damásio realizou capacitações nos dias 21 e 25 para os estagiários de ensino médio 
do Ministério Público do Estado do Pará dos polos Sudoeste II e Sudeste III nos municípios de 
Itaituba e Tucuruí. 
No dia 21, foram capacitados 5 jovens, estagiários das Promotorias de Justiça inseridas no 
Polo Sudoeste II, em Itaituba e no dia 25 foram capacitados 8 estagiários de Promotorias de 
Justiça inerentes ao Polo Sudeste III, em Tucuruí. 

 
A capacitação, realizada em Itaituba, contou com a presença da promotora de Justiça Lilian 
Freire, que observou a metodologia e o material utilizados, pois em meio do programa o MP e a 
Comunidade do Núcleo Santarém, desenvolverá projeto semelhante, com utilização do material 
elaborado pelo CAO-IJ, voltado ao fortalecimento do Conselho Escolar, porém não mais 
direcionado a estagiário, mas para todos os alunos de ensino médio da localidade. 
Com este ciclo de capacitações o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude totaliza 
a formação de 182 jovens, percorrendo todos os Polos Administrativos deste Ministério Público. 
Vários desses jovens capacitados já realizaram a diagnose na escola, ajudaram a resolver 
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problemas no ambiente escolar e a identificar problemas, os quais já foram transmitidos aos 
Promotores de Justiça, para análise e adoção das providências pertinentes. 

 
“Esses estagiários representam “os olhos” do Ministério Público nas escolas, pois a partir das 
instruções transmitidas nas capacitações, levam as informações aos promotores de Justiça, 
para que possam agir, a fim de melhorar a qualidade das escolas no estado do Pará”, frisou a 
promotora de Justiça Mônica Freire. 
  
 
Texto e fotos: CAO Infância e Juventude 
Edição: Assessoria de Imprensa 
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 SANTARÉM: Estudantes recebem capacitação no projeto Estágio 
Cidadão 

29/09/2015 às 11:35 
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Os estagiários de nível médio do polo Baixo Amazonas participaram de capacitação em 
Santarém, em continuidade à execução do projeto da Procuradoria Geral de Justiça - Estágio 
Cidadão, que contempla a oportunidade de estágio aos alunos de ensino médio no âmbito das 
Promotorias de Justiça do Estado. Estagiários de nível superior do programa Ministério Público 
e a Comunidade também participaram. A ação ocorreu na segunda-feira, 28, no auditório do 
Teatro Vitória. 
 
A capacitação foi ministrada pelas promotoras de Justiça Mônica Freire - coordenadora do 
CAO da Infância e Juventude, e Ioná Silva, da Promotoria de Justiça de Ananindeua, 
acompanhadas da pedagoga Diana Barbosa, que compõe o Grupo de Apoio Técnico 
Interdisciplinar (GATI). 

 
Essa foi mais uma etapa na capacitação dos estagiários dos municípios do Polo Baixo 
Amazonas, com sede em Santarém, com a participação dos estagiários dos municípios de 
Terra Santa, Óbidos, Oriximiná, Almeirim e Juruti. O estagiário Hudson, de Terra Santa, 
afirmou que “a informação é uma importante ferramenta para a sociedade” e ressaltou a 
importância de levar esses conhecimentos para a escola. 
 
Os estudantes foram capacitados com noções de “Direito Constitucional e Cidadania”, além de 
orientações acerca do “Funcionamento de Conselho Escolar”, com exposição da ficha de 
diagnose a ser preenchida por esses estagiários como demanda obrigatória do projeto. 
Receberam as cartilhas “Manual do Aluno Cidadão” e “Atuação Cidadã dos Estagiários de 
Ensino Médio do Ministério Público do Estado do Pará no Conselho Escolar”. 



 
As promotoras de Justiça Mônica Freire e Ioná Silva e a pedagoga Diana Barbosa são as 
responsáveis pelas capacitações do projeto. A promotora de justiça Lilian Braga, de Santarém, 
participou do evento com os estagiários de nível superior do Programa Ministério Público e a 
Comunidade, que devem atuar em outro projeto em fase de implantação- “Juventude Cidadã- 
Gestão Política Democrática nas Escolas”. 
Veja mais fotos AQUI. 
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