
SMED – Caxias do Sul 

Associação Junior Achievement 
do Rio Grande do Sul



A Junior Achievement RS 

Associação educativa sem fins 
lucrativos, mantida pela iniciativa 
privada;

Fundada em 1919, nos EUA.

É líder mundial em educação para o 
sistema da livre iniciativa, atualmente 
presente em 118 países;
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Missão
Despertar o espírito empreendedor nos 
jovens, ainda na escola, proporcionando-lhes
uma visão clara do mundo dos negócios.

Visão
Consolidar a cultura empreendedora, 
formando uma geração de lideranças nas áreas 
empresarial, educacional, social e política. 
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Filosofia

“A vida é um caminho, 
não um destino,
e você é o arquiteto do 
seu caminho”.
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Proposta de Trabalho:

Desenvolver projetos que venham a 
beneficiar a comunidade em torno de uma 
educação empreendedora,  que incentiva a 
permanencia dos alunos na escola e desperte 
sua consciencia ambiental e social.
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PROGRAMAS
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Como participar?
1. Encaminhar um e-mail ao gestor 

responsável manifestando interesse com 
uma lista contendo: NOME COMPLETO 
DO ALUNO, DATA DE NASCIMENTO DO 
ALUNO, NOME DA MÃE ; 

2. Preencher ficha de cadastro de escola;
3. Agendar capacitação dos professores 

envolvidos nos Programas;
4. Envio de avaliação da aplicação dos 

programas.

AS VAGAS SÃO LIMITADAS
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Prazos:
Para envio do e-mail de 
interesse:
 15 de março – terça-feira

Endereços: 
patricia.konig@jars.org.br
                     
mcipolla@caxias.rs.gov.br

O e-mail deve conter:

Identificação da Escola;
Pessoa de contato;
Telefone;
E- mail de contato alternativo
Lista de alunos

Para envio do cadastro da 
escola:
 18 de março – sexta-feira

A partir do e-mail de interesse, 
vamos  encaminhar o link com 
o formulário de cadastro de 
escola.

O preenchimento do cadastro 
garante o envio dos materiais 
para a escola para os alunos 
nomeados.

AS VAGAS SÃO LIMITADAS
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A capacitação será agendada de acordo com a 
disponibilidade da SMED e da disponibilidade de 
agenda dos professores envolvidos, mas não 
serão extrapolados os prazos já estudados:

Para Nosso Planeta Nossa Casa e Atitude pelo 
Planeta a capacitação ocorrerá até  31 de março

Para o Programa As Vantagens de Permanecer na 
Escola a capacitação ocorrerá até 30 de agosto
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As avaliações de aplicação dos 
programas devem ser enviadas após a 
aplicação dos mesmos.

Os prazos de entrega serão definidos 
durante a capacitação.



Obrigado pela sua 
participação!

Patrícia Raquel Konig
Gestora de Programas

patricia.konig@jars.org.br

55 81350859 - claro
51 32275095 – vivo / watsap

www.facebook.com/juniorachievementrs

www.jars.org.br 

http://www.facebook.com/juniorachievementrs
http://www.jars.org.br/
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