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A GUARDA MIRIM

A Guarda Mirim é um projeto social com mais de 50 anos de 
existência no auxílio aos jovens . Dentre os principais pontos 

destacam-se a colocação no mercado de trabalho e a 
complementação educacional. Iniciou-se como um projeto 

meramente assistencialista, contudo, com o tempo foi 
ganhando novas dimensões e perspectivas, tornando-se um 
agente importante na formação moral, profissional e ética 

dos assistidos



Publico Alvo Do Projeto?

Criança de 11 a 16 anos que esteja 
matriculado em Escola Municipal ou 

Estadual.  



Homenagem ao Cabo Davi Maciel 

O Cabo Davi Maciel foi um dos pioneiros na 
cidade de Cáceres que se dedicou a Guarda 
Mirim, como servidor publico dedicou 30 anos 
de sua vida a combater o crime na sociedade, 
por esse motivo e muito outros que 
homenageamos o Guarda Mirim de Cáceres 
com o nome do cabo DAVI MACEIL. 



OBJETIVO GERAL
O Projeto Guarda Mirim tem como missão 
contribuir com a inclusão social, geração de 
emprego e renda, prevenção e diminuição 
da violência, proporcionando condições 
favoráveis que auxiliem na formação, 
qualificação dos adolescentes. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Oferecer atividades voltadas para o 
desenvolvimento dos adolescentes, 
estimulando o aprendizado e o 
desenvolvimento de atitudes sociais positivas, 
tais como: disciplina, hierarquia, respeito ao 
próximo, ética, cooperação mútua, amizade, 
cidadania, entre outras; 



Principais Objetivos   
 Socialização

 Complementação Educacional 

 Ensinamento Militar 

 Formação moral



SOCIALIZAÇÃO
Mantendo nossos adolescente na 

sociedade com caráter, dignidade e 
responsabilidade.   



Complementação Educacional

Contemplando  desenvolvimento dos ensinos 
relacionado aos sistemas Ambientais e Culturais , 
palestra antidrogas e aulas esportivas, musicais e 

artesanatos, Informática.



Ensino militar 
Educação Moral e Cívica, Disciplina e Ordem 

Unidas.



Formação Moral.
•Auxiliar no desenvolvimento da Formação humana.

•Formação moral e ética. Contribuir para os alunos-cidadãos.        
O trabalho educacional que mobiliza conteúdos atitudinais 
precisa estar nas ações cotidianas e fazer parte dos objetivos 
de aprendizagem.

•Complementado à Formação de direitos e deveres.



Diretoria Constituída 
Presidente

 Vice Presidente
 1° Secretario

 2° Secretario

1° tesoureiro

2° tesoureiro



PARCEIROS GUARDA MIRIN 
- Polícia Militar; 

- Conselho Comunitário de Segurança Pública; 

- Corpo de Bombeiros; - Polícia Judiciária Civil; 

- Escolas Municipais, Estaduais e Federais; 

- Prefeitura Municipal; - Instituições Religiosas; 

- Entidades de Classes e Clubes Serviços; 

- Conselho Tutelar; - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA; - Ministério Público Estadual; '



PARCEIROS GUARDA MIRIN 
- Poder Judiciário Estadual; 

- Justiça do Trabalho Estadual; 

- Ministério do Trabalho; - Universidades Federais, 
Estaduais e Locais; - Associações e ONGs 
estabelecidas no município; 

- Rotary Club;

- Comercio em geral. 



CONSIDERAÇÕES FINAL
Incluir socialmente adolescentes, tirando-os das ruas, 
buscando assim, a qualificação pessoal e profissional, 
direcionando-os para um futuro digno, onde haverá 
respeito às leis e autoridades constituídas, justiça e 
disciplina e a certeza de que o bem dos outros 
representa, também, nosso bem.


