
Roteiro para as "Boas Práticas" 

   

Projeto Re-Ação 

I - Título da ação  

 

Objetivo Geral: 

II – Objetivos:  

 Proporcionar aos sentenciados um despertar crítico de sua realidade através 

de um trabalho sócio-educativo que o faça compreender sua história e protagonizar 

um novo caminho, englobando familiares e a rede social do Município de origem, 

desenvolvendo suas potencialidades, resgatando sua cidadania perdida, valores 

morais e sociais e auto-estima para que possam romper de fato com a vivência 

criminal, recuperando sua dignidade como ser humano.  

 

Objetivos Específicos: 

• Discutir o processo de progressão dentro do sistema prisional procurando 

conscientizar e orientar os sentenciados sobre a mudança de Regime, sobre 

suas responsabilidades no cumprimento de seus deveres no trabalho, 

disciplina e educação dentro da Unidade Prisional, como subsídio à vivência 

em sociedade; 

• Prestar informações e esclarecimentos quanto ao Programa Pró-egresso, 

oferecendo-lhes qualificação profissional visando à reinserção do mesmo ao 

mercado de trabalho; 

• Refletir sobre conceitos de cidadania e responsabilidade social, oferecendo-

lhes informações e conhecimentos das leis e regras que regem o nosso país; 

• Despertar o senso crítico enquanto sujeito de processo de mudanças; 

• Motivar o sentenciado a construir um novo projeto de vida, respaldado no 

desejo de liberdade, através do resgate de sua identidade, valores e 

habilidades sociais; 

• Fomentar o resgate e/ou manutenção dos vínculos familiares positivos como 

apoio á reintegração social; 

• Motivar reflexão sobre paz x criminalidade. 

 

O projeto desenvolvido através de 04 grupos com 20 integrantes, 

realizados na terceira semana de cada mês, as terças e quartas-feiras, no período 

da manhã, com duração de no máximo 50 min. e conta com palestras e dinâmicas 

enfocando diversos temas: a proposta do referido Projeto; o funcionamento da 

III - Descrição das práticas  



Unidade; as normas que regem o Regime Semi-Aberto; orientações sobre o 

Programa Pró-egresso e atuação das CAEFs; reflexão sobre frustração e tolerância; 

Previdência Social; cuidados básicos de saúde; drogas; reflexão sobre cidadania e 

responsabilidade social; família, através do filme “A Preciosa”; preconceito, 

valorização pessoal, habilidades e orientações para a construção de um novo 

projeto de vida; avaliação Final e Confraternização. 

 

80 Pessoas presas do Regime semi-aberto. 

IV - Público alvo e abrangência  

 

Desenvolvimento das potencialidades das pessoas presas e resgatar sua 

cidadania, valores morais, sociais e auto-estima para que possam romper com a 

vivência criminal.  

V - Resultados  

 

 

Ana Amélia A. R Henrique – Diretora do CRAS 

VII - Responsável pela ação  

Camilla Bersi de Araújo – Assistente Social 

José Carlos Ferruci – Psicólogo 

Tatiane de Cássia Garcia – Estagiária de Serviço Social 

Fernanda Parischi – Estagiária de Psicologia 

Mário Rafael Rodrigues Negrão - Estagiário de Direito 

Silvio Aparecido Damiano – Agente de Segurança  

 

 

VIII - Contato (e-mail) 

piaras@piaras.sap.sp.gov.br 
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