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I - Título da ação  
 
Projeto CRIHAR – Conscientizando para Responsabilidades e Identificando Habilidades 
Apropriadas à Reintegração Social 
 
 
II – Objetivos  
 
Objetivo Geral 
 
Apresentar o trabalho como possibilidade de conhecimento e crescimento pessoal. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Identificar habilidades para direcionar ao trabalho; 

 Motivar para o aumento da produtividade; 

 Enfatizar o respeito às normas e regras; 

 Evidenciar as recompensas éticas e morais provenientes do trabalho;  

 Possibilitar gratificações pelo bom desempenho; 

 Estimular postura adequada no trabalho; 

 Demonstrar a necessidade de convivência adequada no ambiente de trabalho; 

 Propiciar valorização do trabalho em grupo. 

 
III - Descrição das práticas  
 
       Serão desenvolvidas atividades para acompanhamento e organização diária do trabalho, 

sendo utilizadas: palestras, divulgação de resultados, gratificação de desempenho, avaliação das 

habilidades e campeonatos internos. 

 As atividades acontecerão 

 Divulgação diária dos resultados acumulados da produção individual; 

 Palestras direcionadas ao significado do trabalho, (Com apoio da Equipe Técnica, Direção 

Geral da Unidade e ASPs); 

 Palestras motivacionais e de conscientização, (Com apoio da Equipe Técnica, Direção Geral 

da Unidade e ASPs); 
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 Premiação com certificação de desempenho o que dará direito a uma visita a mais no mês 

para os três reeducandos com maior produção, assiduidade e comportamento, de cada 

oficina da Unidade; 

 Recolocação dos reeducandos com menor produtividade em outras oficinas, buscando sua 

melhor adaptação; 

 Campeonatos esportivos para reeducandos que não apresentam faltas injustificadas. 

 
 
 
 
IV - Público alvo e abrangência  
 
Reeducandos que trabalham nas oficinas da Unidade. 
 
V - Resultados  
 

Após a realização de duas edições do projeto, percebemos maior empenho e dedicação dos 

reeducandos nas oficinas de trabalho e na interação pessoal, assim como maior motivação para 

alcançar as metas da laborterapia. 

 
VII - Responsável pela ação  
 
Elisa Maria Malacrida 
 
 
VIII - Contato (e-mail)  
 
emalacrida@sp.gov.br 
 

 

 

 


