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I - Título da ação  
 

Orientando para a primeira saída temporária 
 
II – Objetivos  
 
Objetivo Geral 
 

Orientar os reeducandos sobre a finalidade do benefício de saída 

temporária, ressaltando aspectos importantes em relação a direitos e deveres a 

serem cumpridos, finalidade do benefício e valorização das conquistas 

individuais. 

  

Objetivos Específicos 
 

1. Deveres e direitos dos reeducandos em relação à saída temporária; 
2. Valorização da trajetória desde a inclusão até a concessão do benefício; 
3. Determinação legal e uso correto da tornozeleira eletrônica; 
4. Orientação ás famílias por ocasião da primeira saída temporária 

 
III - Descrição das práticas  
 

Realização de reunião com sentenciados autorizados judicialmente a 

usufruir do benéfico de saída temporária, com a participação da Equipe 

Técnica, Equipe de Monitoramento Eletrônico, Setor Jurídico e Diretora Técnica 

II.  

 Num segundo momento, foi realizado um "plantão de dúvidas", com a 

Equipe Técnica, plantão este direcionado às famílias dos reeducandos, caso 

tivessem dúvidas sobre a Saída Temporária. 

 
IV - Público alvo e abrangência  
 
 Reeducandos que são beneficiados pela primeira vez com a Saída 
Temporária e seus familiares 
 
V - Resultados  
 
 Buscar instrumentalizar os reeducandos e familiares para a primeira 
saída temporária, buscando reduzir os índices de não retorno. 
 
VII – Autores do projeto 
 
Delva Pereira de Oliveira- Assistente Social 
Maria Inez V. Salina - Assistente Social 
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Suzana Maria S.M.Borges – Psicóloga 
Eliana Cristina Passador - Psicóloga 
 
 
 
VIII - Responsável pela ação  
 
Elisa Maria Malacrida – Diretora Técnica II 
 
IX - Contato (e-mail)  
 
referencia_oeste@crsc.sap.sp.gov.br 
 


