
PROGRAMA 

TODO JOVEM
NA ESCOLA
APOIO À PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO



Tarefa de todo o governo 
e da sociedade

Educação no RS

Recuperar perdas da 
pandemia



Qualificar a Educação para Vida e Séc. XXI

Assegurar a Recuperação da Aprendizagem pós pandemia

Promover a Formação e Valorização dos profissionais de 
Educação

Acelerar a Modernização da Gestão

Melhorar Infraestrutura Física e Tecnológica

Fomentar Tecnologias Educacionais e Cultura Digital

Aprimorar resultados dos Indicadores de Permanência e 
aprendizagem

Nova visão estratégica da educação

Garantir 
aprendizagem de 
qualidade para todos 
de forma inclusiva e 
equitativa



O investimento do Avançar na Educação

R$ 1,2 bilhão
ATÉ 2022

▪ Escola da Vida
R$ 8,3 milhões

▪ Educação com base em evidências
R$ 27,8 milhões

▪ Aprende Mais
R$ 637,2 milhões

▪ Agiliza Educação
R$ 228,1 milhões

▪ Investimentos em Obras e Tecnologia
R$ 243 milhões

▪ Escola do Amanhã
59,3 milhões

Maior investimento
realizado dos
últimos 15 anos



PROGRAMA TODO 
JOVEM NA ESCOLA



O aumento das vulnerabilidades sociais
no contexto da pandemia

▪ 40%* das famílias tiveram perda
de 10% a 30% da renda total 

▪ Quase 1 milhão de pessoas vive
em situação de extrema pobreza
no RS

▪ Mais de 79 mil estudantes no 
Ensino Médio da rede estadual
cadastrados no CadÚnico

PERDA DE RENDA DAS 
FAMÍLIAS GAÚCHAS

* Centro de Estudos em Finanças (FGVcef)



POTENCIAL DE EVASÃO

▪ 50% dos estudantes do 2° ano não participaram
da avaliação diagnóstica de matemática em 2021*

▪ 42% dos estudantes do 1º ano não participaram
da avaliação diagnóstica de língua portuguesa em
2021*

▪ Cerca de 40% dos estudantes ainda não
retomaram o vínculo presencial com a escola

*Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação

Enfraquecimento do vínculo escolar

Vulnerabilidade social
obriga o estudante a se 
expor precocemente ao
mercado de trabalho



1. BOLSA 
TODO JOVEM 
NA ESCOLA



Objetivos

Reduzir o impacto da 
pandemia sobre os
estudantes do Ensino Médio
da Rede Estadual

▪ Prevenir o abandono e a evasão escolar

▪ Proporcionar meios para a conclusão
do Ensino Médio

▪ Estimular a recuperação e 
aprofundamento da aprendizagem



BOLSA DE 
AUXÍLIO 

FINANCEIRO AO 
ESTUDANTE

PERMANÊNCIA E 
CONCLUSÃO DO 
ENSINO MÉDIO

JOVENS DE
15 A 21 ANOS 
ATENDIDOS

79,7 mil alunos beneficiados 

Apoio financeiro para quem precisa



Requisitos para o estudante receber a bolsa

▪ Atender aos critérios de renda do CadÚnico
e possuir Cartão Cidadão

▪ Estar regularmente matriculado no Ensino 
Médio da rede estadual de ensino

▪ Engajamento estudantil mensal de 80% ou
mais nas atividades escolares

▪ Participação regular em avaliações e ações
promovidas pela Secretaria de Educação



BOLSA CREDITADA 
MENSALMENTE

CRÉDITOS NO 
CARTÃO CIDADÃO 

DA FAMÍLIA

BOLSA 
MENSAL DE 
R$ 150,00

PRIMEIRO 
PAGAMENTO: 

DEZEMBRO DE 
2021*

A bolsa

*Relativo aos meses de outubro e novembro/2021



O investimento do Governo

CERCA DE R$ 180 MILHÕES 
SERÃO REPASSADOS PARA OS 
ESTUDANTES BENEFICIADOS 
ATÉ DEZEMBRO DE 2022



Cronograma

▪ Aprovação do PL em 2021

▪ Disponibilização dos primeiros 
créditos em Dezembro/2021



▪ Os cartões deverão ser retirados 
a partir de 16 de novembro em 
determinadas agências do 
Banrisul na Capital e interior, ou 
em locais que serão indicados 
em www.devolveicms.rs.gov.br. 
NÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS 
ANTES DESTA DATA.

Cartão Cidadão

http://www.devolveicms.rs.gov.br/


2. 4° ANO DO 
ENSINO MÉDIO



Objetivos

Proporcionar aos estudantes
concluintes do Ensino Médio a 
oportunidade de recuperar e 
aprofundar as aprendizagens
a fim de apoiá-los na inserção à 
vida adulta

▪ Cursos modulares que atendam às
necessidades dos estudantes

▪ Trilha de formação técnica ou preparação
para o vestibular

▪ Oferta adequada à demanda identificada
a partir de pesquisa de interesse



Pesquisa de interesse sobre 
o 4º ano do Ensino Médio

FORMULÁRIO SERÁ DISTRIBUÍDO AOS 
MAIS DE 73 MIL ESTUDANTES DO 3º ANO 
DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL. 

O investimento previsto para o 4º ano do Ensino Médio é de R$ 20 milhões



Pesquisa de interesse sobre
o 4º ano do Ensino Médio

PESQUISA ABORDARÁ:

▪ Número de horas semanais que pretende
reservar ao projeto

▪ Formato (híbrido, presencial ou remoto)

▪ Componentes preferenciais a serem abordados
nas aulas

Formulário será enviado para o email @educar 
do aluno e ficará disponível entre 27/10 e 10/11



3. LIVRE PARA 
APRENDER:
COMBATE À POBREZA 
MENSTRUAL NA ESCOLA



O direito à higiene 
menstrual:
um direito humano e 
de saúde pública

▪ Segundo a ONU, uma em cada dez 
pessoas que menstruam deixam de ir 
à escola durante o período menstrual.

▪ No Brasil, uma em cada quatro faltam 
à escola quando menstruam. 



*Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação **SEDUC RS

Objetivos

Reduzir o impacto da 
pobreza menstrual na 
frequência estudantil 
de jovens em situação 
de vulnerabilidade 
social

▪ Repasse de recursos de modo a garantir a 
aquisição de absorventes higiênicos pelas 
unidades escolares

▪ Promoção do bem-estar de estudantes

▪ Prevenção do absenteísmo e prejuízos à 
aprendizagem e ao rendimento escolar por 
motivos relacionados à pobreza menstrual



ESTUDANTES 
ENTRE 12 E 20 

ANOS DE IDADE

EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE 

SOCIAL

2.376 UNIDADES 
ESCOLARES

Benefícios a mais de 53 mil estudantes

Para quem precisa



Investimentos

R$ 8 MILHÕES
ENTRE 2021 E 2022



4. ENTREGAS 
DE CELULARES



6.065 celulares para estudantes
cadastrados no CadÚnico

▪ Parceria entre Seduc e Receita Federal

▪ Estudantes receberão os aparelhos e carregadores para a realização de 
atividades educacionais remotas

▪ Para a distribuição foi utilizado o Índice de Prontidão à Utilização de 
Recurso Educacionais Digitais desenvolvido pelo Departamento de 
Economia e Estatística (DEE/SPGG). A partir dele foram selecionadas
escolas de preparação baixa e básica para o uso de recursos educacionais
digitais de anos finais dos municípios do RS Seguro.




