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Proporcionar aos jovens informações que visem ampliar os seus 
conhecimentos em relação ao pleno exercício da cidadania, por meio 
de uma linguagem clara, objetiva e de fácil compreensão acerca temas 
ligados ao Direito, aos Poderes do Estado e à Política.
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Objetivo Geral

Estudantes do ensino médio 
da rede pública estadual e das 
escolas particulares.

Público-alvo

u Aproximar a Justiça e a magistratura catarinense da sociedade;

u Agregar conhecimento ao conteúdo repassado em sala de aula 
aos alunos;

u Apresentar aos jovens as instituições democráticas de seu 
Município, Estado e País;

u Desmistificar e familiarizar os jovens com os temas do universo 
jurídico e político;

u Estimular a cultura do debate entre os estudantes, 
tendo como foco assuntos ligados ao exercício da cidadania;

u Contribuir para que os jovens possam votar de forma consciente 
nas próximas eleições.

Objetivos Específicos
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A proposta central do projeto Tudo a Ver é fazer com que os magistrados 
catarinenses reúnam-se com os estudantes nas escolas das comarcas em 
que atuam e repassem a estes um rico conteúdo gerado a partir dos tópicos 
elencados nos objetivos geral e específicos deste projeto.

A implementação do projeto Tudo a Ver poderá ser feita diretamente pelos 
magistrados de todo o Estado. Para tanto, é necessário que estes agendem, 
junto às diretorias das escolas, os encontros com os alunos do ensino médio, 
muitos dos quais participarão, inclusive, como eleitores do pleito deste ano.

A forma de apresentação do conteúdo ficará a cargo de cada magistrado, em 
conjunto com a direção das respectivas escolas. Além de palestras proferidas pelos 
juízes, também poderão ser utilizados recursos áudio visuais e apresentação de 
cases, que ajudem a transmitir o conhecimento de modo prático e simplificado 
dos temas propostos. A participação de outros convidados como debatedores 
(professores, personalidades do esporte, magistrados, juristas, jornalistas, 
escritores, artistas, músicos, etc.) fica a critério dos organizadores do evento.

Para facilitar a assimilação do conhecimento, a AMC disponibilizará aos juízes 
uma cartilha, elaborada pela Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), 
para ser distribuída aos alunos, contendo 15 perguntas, cujas respostas explicam 
de maneira clara, objetiva e de fácil aprendizagem os aspectos importantes 
sobre a formação do Estado, o funcionamento dos Três Poderes, o papel da 
política na vida do cidadão, o sistema eleitoral brasileiro e a importância do voto 
como instrumento de cidadania no processo de consolidação da democracia.

Apresentação do projeto nas escolas
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realização apoio

www.amc.org.br


