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Roteiro para apresentação de projetos "Boas Práticas"

I - Título da ação
Projeto de Vida
II – Objetivos
Objetivo Geral
Construir o projeto de vida individual de cada reeducanda da Penitenciária
Feminina I de Tremembé, visando o auto conhecimento e a melhoria na
qualidade de vida, bem como prepará-las para o retorno junto à família e
convívio em sociedade.
Objetivos Específicos
•

Autoconhecimento e preparação para inclusão na sociedade;

•

Reflexão sobre estar presa e acerca dos delitos cometidos;

•

Conhecimento dos deveres e direitos das reeducandas desta
Penitenciaria;

•

Estudo e discussão de material complementar apresentado nos
encontros como a Cartilhas da Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, Manual da Família - SAP e do Conselho Nacional de
Justiça;

•

Cumprimento das atribuições do Serviço Social no Sistema
Penitenciário com foco na socialização das informações e
humanização do atendimento;
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Outras justificativas e demandas que possam contribuir com os

•

objetivos da PFI de Tremembé em suas atividades diárias, bem
como com os outros setores da Unidade – Saúde, Segurança,
Trabalho e Educação.
III - Descrição das práticas
O objetivo desta proposta inovadora é melhorar a qualidade de vida das
reeducandas dentro do Sistema Prisional e prepará-las para o convívio junto à
sociedade. As atividades ocorrem em grupos através de encontros com vinte
reeducandas na primeira fase, seguido dos atendimentos individuais com o
assistente social e psicóloga em uma segunda fase, formulando assim, um
projeto sobre sua vida antes de sua chegada no Sistema Prisional e após a sua
saída para o convívio social. O projeto conta ainda com a participação da
comunidade através de Palestras com membros de comunidades religiosas,
profissionais da área de psicologia e voluntários em diversas áreas, tendo ainda
uma proposta para o atendimento psicossocial junto com a família das
reeducandas.

Trata-se

de

um

projeto

piloto

e

está

sendo

avaliado

periodicamente para a analise dos resultados qualitativos e quantitativos. Já
foram realizados cinco encontros com discussões sobre os direitos e deveres da
mulher presa, através da Cartilha do CNJ - Conselho Nacional de Justiça,
apresentação do Manual de Orientação a Família da SAP e acerca do material
apresentado no Projeto de Vida. A divisão
caixinhas,

sendo

a

caixa

do Projeto é feita em oito

da espiritualidade, caixa da família, caixa da

saúde, caixa do conhecimento intelectual, caixa dos recursos materiais, caixa do
trabalho

profissional,

caixa

dos

amigos

e

a

caixa

das

relações

sociais/ambientais. Essas caixas formam cada pessoa em sua totalidade e suas
relações sociais. Neste projeto o ser humano pode ser compreendido como um
conjunto dividido em partes, através de suas caixas. Acreditamos no potencial
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de cada pessoa em mudar a sua historia e construir um futuro diferente, mesmo
tendo cometido erros e crimes irreparáveis no passado.

IV - Público alvo e abrangência
Reeducandas da Penitenciária Feminina I de Tremembé
V - Resultados

O poder de superação do ser humano, os vários relatos e as vivências das
reeducandas, explicitam um cenário que esta sendo trabalhado dentro deste
projeto, apontando caminhos e objetivos de uma trajetória neste plano. É a
oportunidade para definir metas e refletir sobre os sonhos do passado, presente
e futuro, baseado sempre nos valores pessoais e realidade social de cada
usuária. Algumas reeducandas estão refletindo sobre suas vidas e deixaram
para trás dentro da Penitenciaria os pensamentos e praticas como o suicídio e
confrontos físicos, bem como melhoraram o comportamento e o convívio em
grupo.

Alguns resultados positivos já podem ser mensurados, como por

exemplo, o início da criação de um livro por iniciativa de uma reeducanda. É
um processo com ações positivas e temos certeza que a mudança já aconteceu.

VII - Responsável pela ação
Mauricio Faria - Idealizador e Assistente Social - CRESS 36186
VIII - Contato (e-mail)
Tel. (12) 36723200 ramal 218
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