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APRESENTAÇÃO 

 
A Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania tem empreendido esforços visando o 

aprimoramento do trabalho técnico e das ações em reintegração social no âmbito do sistema prisional. 

Entre os temas em destaque, ganha notoriedade aqueles relacionados à diversidade e às políticas 

específicas. As atribuições estabelecidas ao Grupo de Ações de Reintegração Social, por meio do Centro de 

Políticas Específicas preconizam o fomento aos estudos e pesquisas como estratégia de levantamento de 

subsídios e construção de diretrizes para atendimento adequado aos grupos populacionais conforme as 

características por gênero, idade, raça/etnia, orientação sexual, religião, deficiência, origem, etc. 

No planejamento anual de ações para 2012, o Centro de Políticas Específicas buscou desenvolver 

ações para esses grupos específicos. E, para além da formulação de políticas e das orientações do trabalho 

técnico, iniciamos o 1º Ciclo de Oficinas Socioeducativas “Dialogando o nosso lugar na sociedade”, voltado 

para as mulheres presas em regime semiaberto do CPP Feminino do Butantan, egressas e familiares 

atendidos pela Central de Atendimento ao Egresso e Família de São Paulo, e as condenadas a penas e 

medidas alternativas, que prestam serviço à comunidade intermediadas pela Central Mulher de Penas e 

Medidas Alternativas, em São Paulo. 

As oficinas foram realizadas pelo Centro de Políticas Específicas (GARS) em parceria com a Diretoria 

Regional de São Paulo e Grande São Paulo de Atenção ao Egresso e Família e a Central Mulher de Penas e 

Medidas Alternativas1. As reuniões foram distribuídas ao longo do primeiro semestre de 2012, com intuito 

de formar um grupo, com encontros sistemáticos e com a discussão de temas específicos, levantados pelo 

próprio grupo.  

A ideia com as oficinas foi aproximar os cidadãos das esferas de formulação de políticas públicas - e 

de políticas específicas, e ofertar um conjunto diversificado de oportunidades de aprendizagem, de 

desenvolvimento da autoconfiança e de capacidades múltiplas com vistas à construção de projetos 

pessoais e de sociedade. Buscou-se promover o convívio social e a participação na vida pública, 

considerando diversas dimensões, tais como o desenvolvimento do sentido de coletividade, da autonomia 

na vida, do acesso e o usufruto de serviços básicos, do reconhecimento e compromisso com questões que 

afetam o bem comum, etc. 

                                                           
1
 Dec. nº 54.025 de 16/02/2009, que cria e organiza na Secretaria da Administração Penitenciária, a Coordenadoria de 

Reintegração Social e Cidadania com os Departamentos de Atenção ao Egresso e Família e o Departamento de Penas e 
Medidas Alternativas, responsáveis pela política de reintegração social voltada aos egressos(as) e às pessoas em 
cumprimento de penas e medidas alternativas, respectivamente. O Centro de Políticas Específicas está vinculado ao 
Grupo de Ações de Reintegração Social, que assim como os outros departamentos, o Grupo é responsável pelas 
políticas de reintegração social dentro das Unidades Prisionais do Estado. 
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A partir das oficinas, foi possível identificar também as necessidades peculiares desses grupos, 

considerando não apenas os aspectos vulneráveis, mas também suas potencialidades e especificidades. 

Foram essas especificidades que contribuíram para que fosse organizado o 2º ciclo de oficinas 

socioeducativas, a ser realizado em setembro de 2012, além de oficinas em outras regiões e com outros 

públicos. 

Mas um elemento importante desses encontros foi de fato a preparação e a metodologia de 

trabalho. Inauguramos com essas oficinas uma prática dentro do Centro de Políticas Específicas de 

organização e sistematização do trabalho que, ainda de forma incipiente, tem capacidade de ser replicada 

em vários novos ciclos, com temas e populações específicas.  

Para todos os encontros, as equipes se reuniam anteriormente para pensar metodologias de 

trabalho estruturadas, para que o processo de mediação entre as equipes e as mulheres levasse em conta a 

experiência de vida dessas mulheres, a realidade em que se encontram e as necessidades por elas 

apresentadas, sempre em uma perspectiva de garantir os espaços onde a fala é franqueada a todas e busca 

pela autonomia.  

 

OBJETIVOS 

Os objetivos desse 1º Ciclo de Oficinas foram:  

 Desenvolver ações que visem à promoção da cidadania; 

 Promover o resgate da autoestima e da confiança das mulheres em conflito com a justiça, 

desenvolvendo a capacidade de reflexão sobre suas vivências, dificuldades e ação no mundo; 

 Realizar atividades de grupo com egressas, reeducandas e apenadas com penas alternativas, bem 

como aconselhamento sobre situações cotidianas conflitantes no ambiente social e familiar; 

 Sistematizar em grupo, as principais demandas, no âmbito das políticas específicas. 

 

META 

Realizar 6 oficinas sócio-educativas mensais com 15 cidadãos(ãs) já atendidos pela Coordenadoria 

de Reintegração Social e Cidadania nos Programas de Atenção ao Egresso e Família, de Penas e Medidas 

Alternativas e de Ações de Reintegração Social. 

 

PÚBLICO–ALVO 

- Egressas do sistema penitenciário; 

- Apenadas de Penas e Medidas Alternativas; 

- Reeducandas do Regime Semiaberto, que trabalham na CRSC; 
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METODOLOGIA 

 As oficinas tinham o caráter de serem periódicas e contínuas nos temas tratados e com os 

participantes. As 06 (seis) oficinas foram organizadas uma vez por mês, durante o 1º semestre e com 2 

horas de duração em cada uma. 

As oficinas aconteceram em um espaço educativo, sob a mediação de um funcionário do CPE no 

qual reuniu egressas(os) do sistema penitenciário, familiares de presas(os) egressas(os), apenadas de Penas 

e Medidas Alternativas e reeducandas do regime semiaberto. O grande desafio foi garantir a assiduidade 

das pessoas nos encontros e incentivá-los a construir um novo projeto de vida longe do mundo do crime. 

As dinâmicas foram focalizadas pela equipe do CPE em diversos temas, definidos juntamente com o 

grupo na primeira oficina. As propostas versaram sobre temas como o acesso à cidadania, direitos e 

deveres, relações de gênero, envelhecimento, educação, trabalho e renda, relações familiares, 

preconceitos, etc. 

Para a realização das oficinas foram definidos alguns pontos. São eles: 

  

1. Divulgação 

Material Ação Responsáveis Prazos 

- Cartaz; 
- Filipetas; 
- Site. 
 

Os instrumentos de 
divulgação das oficinas 
deverão conter os dados 
específicos das reuniões, 
os contatos de inscrição, 
localização e público-alvo. 

- Equipe de Comunicação; 
- CPE; 
- CAEF São Paulo; 
- CPMA Mulher São Paulo; 

Janeiro de 2012 

2. Inscrições 

As inscrições deverão ser feitas por meio das Centrais (CAEF-SP e CPMA 
Mulher). No momento dos atendimentos psicossociais, a pessoa que tiver interesse 
em participar das reuniões, poderá indicar aos técnicos e/ou estagiários durante a 
entrevista o seu interesse. Nesse caso, será feita a inscrição e esclarecimentos 
sobre data, horário, localização e a possibilidade de subvencionar o transporte nos 
dias das oficinas. 

As Centrais (CAEF SP e CPMA Mulher) poderão levantar junto ao público já 
atendido, as interessadas em participar das oficinas. 

No caso das reeducandas do regime semiaberto que trabalham na CRSC, será 
combinado junto ao Centro de Infraestrutura da CRSC e a FUNAP, a possibilidade de 
elas serem liberadas para as Oficinas, que ocorrerão em horários apropriados ao 
regime de cumprimento penas das mesmas. 

Janeiro de 2012 

3. Oficinas 

Material Ação Responsáveis Duração 

- Cartolinas; 
- Notebook; 

- Cada oficina terá 2 horas de duração, com 
intervalo de 15 minutos. 

- CPE; 
- CAEF SP; 

Fevereiro à Julho de 
2012. 
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- Data-show; 
- Canetas e lápis; 

- As oficinas serão divididas em 3 
momentos:  
1) Atividade “quebra-gelo”, com uma 
proposta para que em cada oficina se 
focalize um jogo ou uma ação de 
sensibilização dos participantes; 
2) Atividade formativa com o grupo; 
3) Sistematização das falas individuais e 
coletivas de cada oficina. 

- CPMA Mulher 

- Passe de ônibus 
- Kit Café (garrafa 
de café, copos 
plásticos, 
mexedores, açúcar 
e adoçante, 
bolacha) 

Esse material deverá ser disponibilizado 
nas 6 reuniões (uma vez por mês). 
Os passes deverão ser entregues no dia de 
cada oficina, 2 passes para cada 
participante.  

- CAEF SP; 
- Centro de 
Infraestrutura e 
Conservação 
(DA); 

Fevereiro à Julho de 
2012 

4. Localização 

Faculdade de Teologia  
Rua Genebra, 180 – Bela Vista – São Paulo/SP 

5. Público-Alvo 

Egressas do sistema prisional paulista; 
Reeducandas; 
Prestadoras de serviço à comunidade; 
Demais usuários do sistema penitenciário. 

 

EQUIPE 

- Ana Claudia Rolim de Oliveira, psicóloga do sistema penitenciário; 

- Regina Célia de Souza, técnica responsável da Central Mulher de Penas e Medidas Alternativas de São 

Paulo; 

- André Luzzi de Campos, diretor do Centro de Políticas Específicas do Grupo de Ações em Reintegração 

Social; 

- Gisela Colaço Geraldi da assistência técnica do Centro de Políticas Específicas, do Grupo de Ações em 

Reintegração Social; 

- Eliana Dalla Vechia da assistência administrativa do Centro de Políticas Específicas, do Grupo de Ações em 

Reintegração Social. 
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1ª OFICINA SÓCIOEDUCATIVA DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS  
“Dialogando o nosso lugar na sociedade” 

DATA: 01/02/2012 

TEMA: Formação De Grupo E Autonomia 

HORÁRIO 
INÍCIO 14h00 

TÉRMINO 16h00 

ENDEREÇO Rua Genebra, 180 – Bela Vista – São Paulo/SP 

 

Equipe Coordenadora 

Ana Claudia Rolim de Oliveira, Diretoria de Atenção ao Egresso e Familiares da 
Região de São Paulo e Grande São Paulo 

Andréa dos Santos – Estagiaria de Psicologia – CAEF 

Regina Célia de Souza, técnica responsável da Central Mulher de Penas e 
Medidas Alternativas de São Paulo 

André Luzzi de Campos, diretor do Centro de Políticas Específicas do Grupo de 
Ações em Reintegração Social; 

Gisela Colaço Geraldi, executivo publico do Centro de Políticas Específicas, do 
Grupo de Ações em Reintegração Social. 

Eliana Dalla Vecchia – Oficial Administrativo do Centro de Políticas Específicas, 
do Grupo de Ações em Reintegração Social. 

 

Pauta 
 

- Desenvolver ações que visem à promoção da cidadania; 

- Promover o resgate da autoestima e da confiança das mulheres em conflito 
com a justiça, desenvolvendo a capacidade de reflexão sobre suas vivências, 
dificuldades e ação no mundo; 

- Realizar atividades de grupo com egressas, reeducandas e apenadas com 
penas alternativas, bem como aconselhamento sobre situações cotidianas 
conflitantes no ambiente social e familiar; 

- Sistematizar em grupo, as principais demandas, no âmbito das políticas 
específicas. 

 

Aspectos discutidos e encaminhamentos: 

A primeira oficina com as participantes começou com a apresentação de todos e doestabelecendo 

com o grupo a forma de organização dos encontros.  

- Em seguida solicitou a apresentação individual dos participantes; 

- Posteriormente foi aplicada pela equipe organizadora, Ana Claudia e Andrea, a Dinâmica da Árvore, para 

que os participantes falassem sobre passado, presente e futuro, envolvendo os aspectos mais importantes 

dos diferentes momentos da vida de cada um; 

- Em um segundo momento os participantes deveriam apresentar suas produções (as árvores) e falarem 

sobre suas impressões daquele primeiro encontro. No princípio dessa dinâmica, o grupo estava tímido e 

retraído, pois ninguém se apresentou voluntariamente para a atividade. Após nova solicitação, a dinâmica 
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começou com a Técnica Regina – CPMA Mulher, que apresentou sua árvore aos demais, estimulado assim a 

participação de outros componentes. 

- Após o diálogo do grupo, surgiram temas em comum 

relacionados à dinâmica da árvore, e que ficaram acordados 

entre os participantes do grupo, que seriam os temas a serem 

discutidos nos próximos encontros.  

- As questões levantadas sobre os temas concernentes às 

oficinas foram: 

O que motiva a um novo 
caminho?    

Casa 

Família 

Trabalho 

Vencer preconceitos 

Disciplina 

Estudo 

Saúde 

O que foi mais difícil de fazer? 
(da árvore) 
 

Como consenso a raiz, tendo a 
família desestruturada ou como 
trauma de   infância . 

O que desanima e quais os 
obstáculos encontrados hoje? 

Autodisciplina 

Determinação 

Apoio externo 

Moradia 

Ex: “para mulher é mais difícil, 
o homem é menos 
preocupado” 

O que fazer para reconquistar 
o espaço? 

Trabalho, para poder estar 
junto dos filhos e da família; 

Recuperar o tempo perdido; 

Fazer um novo tempo; 

Novas escolhas; 

 

Após intervalo de 10 minutos, iniciou-se a segunda parte da Oficina com a apresentação do curta 

de animação brasileiro, o “Vida Maria”.  

No momento aberto para o diálogo sobre a projeção, um dos participantes disse ter achado muito 

triste, pois para ele o filme mostrava a dura realidade de pessoas, que assim como ele, tiveram pouca 

oportunidade de estudo, trabalho, além da pouca  perspectiva de vida e reintegração social de um ex-

presidiário. Em contraponto a ele, outro participante considerou que nem tudo precisa ter um final feliz, 

relativizando que na vida a felicidade não é o ponto final. Outra participante relembrou nesse momento o 

fato de ter se distanciado da filha de 6 meses, por estar presa. 

VIDA MARIA 
Gênero: Animação 
Diretor: Márcio Ramos 
Duração: 9 min Ano: 2006 Bitola: 35mm 
País: Brasil Local de Produção: CE 
Cor: Colorido 
Sinopse:Maria José, uma menina de 5 anos de 
idade, é levada a largar os estudos para 
trabalhar. Enquanto trabalha, ela cresce casa, 
tem filhos, envelhece. 

http://www.portacurtas.com.br/busca/advancedSearch.aspx?field=gênero&term=animação
http://www.portacurtas.com.br/busca/specSearch.aspx?spec=diretor&artist=Márcio%20Ramos
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A mediação dessa discussão apontou a todos que o filme deveria ser observado com um exemplo,  

um ponto de partida para a reflexão e que eles procurassem pensar em formas de mudar a sua realidade. 

Que novos personagens 
poderiam ser colocados no filme 
para um mudar a realidade dura 
de “Vida Maria”? E na nossa? 

Educação 

Mudança nos exemplos 

Carinho familiar 

Trabalho 

 

Como fechamento, o grupo decidiu aprofundar a discussão em temas de interesse acordado entre 

todos neste primeiro encontro, na perspectiva de promover: autoestima, confiança, reflexão, 

enfrentamento das dificuldades, acolhimento, etc. 

1- Relações familiares 

2- Educação 

3- Cidadania: Direitos e políticas públicas 

4- Projeto de vida (autoconhecimento) 

5- Qualidade de vida 

 

Foi marcado o próximo encontro para o dia 07/03/2012, a ser realizado na Faculdade de Teologia 

de São Paulo.  
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2ª OFICINA SÓCIOEDUCATIVA DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS  
“Dialogando o nosso lugar na sociedade” 

DATA: 07/03/2012 

TEMA: Relações Familiares 

HORÁRIO 
INÍCIO 14h00 

TÉRMINO 16h00 

ENDEREÇO Rua Genebra, 180 – Bela Vista – São Paulo/SP 

 

Equipe Coordenadora 

Ana Claudia Rolim de Oliveira, Diretoria de Atenção ao Egresso e Familiares da 
Região de São Paulo e Grande São Paulo 

Andréa dos Santos – Estagiaria de Psicologia – CAEF 

Regina Célia de Souza, técnica responsável da Central Mulher de Penas e 
Medidas Alternativas de São Paulo 

André Luzzi de Campos, diretor do Centro de Políticas Específicas do Grupo de 
Ações em Reintegração Social; 

Gisela Colaço Geraldi, executivo publico do Centro de Políticas Específicas, do 
Grupo de Ações em Reintegração Social. 

Eliana Dalla Vecchia – Oficial Administrativo do Centro de Políticas Específicas, 
do Grupo de Ações em Reintegração Social. 

 

Aspectos discutidos e encaminhamentos: 

- Foi iniciada a Oficina pelo Diretor Andre, apresentando o encontro e objetivando a proposta da Oficina,  

informando ao  grupo a forma de organização dos encontros, uma vez estarem participando da Oficina 

muitos participantes pela primeira vez,  

- Em seguida solicitou a apresentação individual dos participantes; 

- Após a apresentação foi proposto ao grupo uma atividade envolvendo colagem com recorte de revistas, 

desenho ou mesmo escrita, utilizando os materiais apresentados, sendo proposto o tema “Álbum de 

Família – o que representa para você uma família”.  

- Todos os participantes se envolveram com a atividade, sendo criado um clima de confraternização na 

divisão do material e elaboração do tema. 

- Após intervalo de 10 minutos, iniciou-se a segunda parte da Oficina. 

- Foi solicitado aos participantes que apresentassem seus Álbuns de Família. Após um início um pouco 

tímido os relatos foram se tornando mais profundos, e carregados de muita emoção. Foram colocados 

dramas familiares, angustias e dúvidas, sendo percebido um clima fraterno e de muita emoção entre os 

participantes. 

- Apenas dois participantes não apresentaram seus álbuns. 

- Após a apresentação dos álbuns alguns participantes contaram suas historias pessoais, suas dificuldades e 

vitorias, sendo muito enriquecedor para todo grupo. 
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- Como fechamento os Coordenadores da Oficina André, Ana Claudia e Gisela, colocaram para o grupo a 

importância do apoio familiar na vida de todos. 

- Encerrando a reunião foi retomado pelo Diretor Andre se o local das reuniões seria mudado ou não em 

função do local, o grupo chegou no consenso que o local deveria permanecer o mesmo para as próximas 

oficinas. 

- Houve a distribuição da Ficha de Apoio Técnico Agenda da Diversidade sobre Gênero, bem como material 

interativo sobre o tema. 

- Teve ainda a entrega de certificados de participação e mensagem de comemoração do Dia Internacional 

da Mulher. 

- O próximo encontro abordará o tema Cidadania – direitos e políticas publicas, com a participação da 

Defensoria Pública – Núcleo Especializado na Mulher. 

- Foi marcado novo encontro para o dia 04/04/2012. 
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3ª OFICINA SÓCIOEDUCATIVA DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS  
“Dialogando o nosso lugar na sociedade” 

DATA: 04/04/2012 

TEMA: Relações Familiares 

HORÁRIO 
INÍCIO 14h00 

TÉRMINO 16h00 

ENDEREÇO Rua Genebra, 180 – Bela Vista – São Paulo/SP 
 

Equipe Coordenadora 

Ana Claudia Rolim de Oliveira, Diretoria de Atenção ao Egresso e Familiares da 
Região de São Paulo e Grande São Paulo 

Andréa dos Santos – Estagiaria de Psicologia – CAEF 

Regina Célia de Souza, técnica responsável da Central Mulher de Penas e 
Medidas Alternativas de São Paulo 

André Luzzi de Campos, diretor do Centro de Políticas Específicas do Grupo de 
Ações em Reintegração Social; 

Gisela Colaço Geraldi, executivo publico do Centro de Políticas Específicas, do 
Grupo de Ações em Reintegração Social. 

Eliana Dalla Vecchia – Oficial Administrativo do Centro de Políticas Específicas, 
do Grupo de Ações em Reintegração Social. 

 Waldercy Sacco – psicólogo da CAEF SP 

 

Aspectos discutidos e encaminhamentos: 

- Foi iniciada a Oficina pela Executiva Publico Gisela, relembrando a oficina anterior, solicitando aos 

participantes que colocassem para grupo como tinha sido pensado durante o mês o encontro onde foi 

discutido o assunto Família. 

- Foi também apresentado o Álbum de Famílias, resultante do trabalho efetuado no encontro. O álbum foi 

passado ao grupo para que o trabalho fosse apreciado. 

- Em seguida como haviam novos participantes foi solicitado a apresentação dos mesmos. 

- Foi convidada para Oficina a Defensora Publica Dra. Thais Helena C. Nader, com o objetivo de esclarecer e 

orientar nas  questões pertinentes a Defensoria Publica. 

- Após a apresentação foi proposto ao grupo uma nova atividade que consistiria de um jogo de tabuleiro 

com casas onde seriam colocados temas a serem discutidos. Os temas foram escolhidos pelas participantes 

da oficina, bem como regras, juntamente com a formação dos temas das casas. 

- Foi colocado no chão o tabuleiro com casas em branco para serem escritos os temas, que foram aos 

poucos sendo colocados pelos participantes. 
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Nome do jogo CAMINHOS DA REINTEGRAÇÃO 

TEMAS 
PROPOSTOS 

Creche / Escola – acesso à creche/escola para os filhos das 
pessoas privadas de liberdade; 

Transporte Público e idoso 

Trabalho 

Preconceito 

Ficha criminal / antecedentes 

Regras de disciplina na Unidade Prisional 

Direitos das crianças 

Saúde da mulher 

Acesso a informações de qualidade 

Estudo 

 

- Alguns temas foram discutidos e desmembrados: 

Creche/Escola 

Órgãos que poderiam ajudar em caso de falta de vaga em creche/escola: 
- Delegacia de ensino: é necessário que o responsável pelas crianças faça 
inscrição das mesmas solicitando vaga em instituição de ensino. 
- Conselho tutelar – com ressalva, pois pode ser um espaço de não garantia 
de direitos da mãe. 
- Defensoria Publica – pode ajudar a conseguir a guarda provisória da criança 
para pessoa responsável. 

Transporte 

A SPTrans possui Ouvidoria (156) que pode ser contatada em caso de mau 
atendimento  
A Prefeitura possui também o serviço Atende para transporte de pessoas 
com necessidades especiais e para isso deverá ser feito inscrição prévia na 
Prefeitura. 
As reeducandas e os familiares apontaram falta de transporte para visita a 
familiar em Unidades Prisionais no interior. 

Trabalho 

Foi apontada a dificuldade de encontrar trabalho e/ou serviço que agreguem 
conhecimento e crescimento profissional. A maioria dos postos de trabalho é 
braçal, emergencial e de pouca qualificação. 
Programa Operação Trabalho – POTE 
CAT – Centro de Apoio ao Trabalhador 
Pró-egresso 

Antecedentes criminais 

Foi apontada a dificuldade de se restabelecer os antecedentes criminais e de 
pagar a multa estabelecida com a pena. 
Para recorrer da multa estabelecida juntamente com a condenação o prazo é 
de 15 dias a partir da condenação; 
A Defensoria Pública oferece ajuda para recorrer da multa estabelecida, 
devendo ser respeitado o prazo, após isso só poderá ocorrer o parcelamento 
da mesma. 
A multa pode ser convertida em trabalho, desde que tenha havido 
condenação com reclusão e multa.  

Regras disciplinares  
Foram apontadas as dificuldades de articulação com as UP’s. As regras não 
são claras e muitas vezes intolerantes. 

Cidadania Acesso a informações de qualidade tanto para familiares quanto para as 
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pessoas presas.  
Direito da criança que permanece com a mãe na Unidade Prisional 

Saúde da mulher 
Falta de medicamentos dentro do Sistema Prisional; 
Falta de acompanhamento médico e de consultas ambulatoriais e 
hospitalares 

Presos estrangeiros 
constrangimento na Casa de Acolhida  
As reeducandas apontaram a dificuldade para as presas estrangeiras 
gozarem do direito as saidinha 

 

- Durante a definição dos temas do jogo, foi acordado entre o grupo que o intervalo de 10 minutos não 

ocorreria e que os participantes poderiam se servir na mesa de café sem que houvesse interrupção. 

- O jogo foi montado, todos os temas e os seus desmembramentos foram discutidos entre os participantes, 

mas não houve tempo para jogar. 

- Ficou acordado com o grupo que na reunião do mês de maio, o jogo seria retomado, uma vez já estar 

delineado, e que novas dúvidas poderiam ser tiradas neste dia. 

- Houve a distribuição de certificados de participação. 

- O próximo encontro abordará o tema Educação 

- Foi marcado novo encontro para o dia 09/05/2012.  
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4ª OFICINA SÓCIOEDUCATIVA DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS  
“Dialogando o nosso lugar na sociedade” 

DATA: 09/05/2012 

TEMA: Cidadania: Direitos e políticas públicas 

HORÁRIO 
INÍCIO 14h00 

TÉRMINO 16h00 

ENDEREÇO Rua Genebra, 180 – Bela Vista – São Paulo/SP 

 

Equipe Coordenadora 

Ana Claudia Rolim de Oliveira, Diretoria de Atenção ao Egresso e Familiares da 
Região de São Paulo e Grande São Paulo 

Andréa dos Santos – Estagiaria de Psicologia – CAEF 

Regina Célia de Souza, técnica responsável da Central Mulher de Penas e 
Medidas Alternativas de São Paulo 

André Luzzi de Campos, diretor do Centro de Políticas Específicas do Grupo de 
Ações em Reintegração Social; 

Gisela Colaço Geraldi, executivo publico do Centro de Políticas Específicas, do 
Grupo de Ações em Reintegração Social. 

Eliana Dalla Vecchia – Oficial Administrativo do Centro de Políticas Específicas, 
do Grupo de Ações em Reintegração Social. 

Adiel Melo – Estagiário - Central Mulher de Penas e Medidas Alternativas de 
São Paulo 

Karen Castro – Psicóloga da Central Mulher de Penas e Medidas Alternativas 
de São Paulo 

Liliane Lopes – Estagiária - Central Mulher de Penas e Medidas Alternativas de 
São Paulo 

Andre Luiz do Amaral Faria – Oficial Administrativo do Grupo de Capacitação 
Aperfeiçoamento e Empregabilidade, do Grupo de Ações em Reintegração 
Social. 

 

Aspectos discutidos e encaminhamentos: 

 

- Foi iniciada a Oficina pela Executiva Público Gisela, que relembrou a oficina passada quando foi decidido 

que seria realizado o jogo montado. 

- Em função da quantidade de participantes ser muito pequena com apenas duas participantes e o grupo de 

técnicos, decidiu-se pela realização do jogo na próxima oficina, no mês de Junho;  

- Em seguida por haver novos componentes da equipe técnica e  uma nova participantes foi solicitado a  

apresentação de todos: Luciana e Fatima, prestadoras de serviço à comunidade e Elisabete e Severina, 

familiar de presos; 

- Após a apresentação foi solicitado ao Oficial Andre Luiz que fizesse a apresentação do Grupo de 

Capacitação, Aperfeiçoamento e Empregabilidade; 
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- Foi apresentado aos participantes sobre as possibilidades de cursos oferecidos pela SAP e de vagas de 

emprego bem como, onde e como eles podem buscar as oportunidades de melhoria na educação e 

profissionalmente; 

- Durante e após a apresentação foram levantadas algumas sugestões e dúvidas: 

Duvidas:  

- Como e para onde encaminhar as pessoas que precisam completar o ensino fundamental ou 

médio; 

- Como encaminhar para o EJA; 

- Como e onde procurar para fazer os cursos na SAP; 

- Como e onde se informar sobre inscrições já feitas em cursos e não chamada até o momento; 

- Cursos com vagas e inscrições disponíveis; 

 - Quando não consta mais ocorrência no Atestado de Antecedentes criminais pesquisado pelas 

empresas que contratam; 

- Medo, vergonha e dúvidas quanto ao futuro: como lidar com isso? 

 

Sugestões: 

- Criação de um canal de comunicação entre os grupos para troca de informações, dificuldades 

encontradas, busca de soluções e eventos; 

- Prestação de serviços de penas alternativa em órgãos públicos; 

- Abertura de mais vagas para penas alternativas; 

- Cursos para o grupo das oficinas; 

- Cursos de: 

  - culinária 

  - atendimento ao publico 

  - moda 

  - azulejista 

- Foi indicado pelo servidor público, André Luiz Farias do GCAE, uma possibilidade de certificação do ensino 

fundamental e médio através do ENCCEJA – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos, que se constitui de uma avaliação para atenção de competência e saberes de jovens e adultos. 

- No momento do encerramento, a servidora Gisela mostrou a importância em se procurar soluções e que 

existem possibilidades disponíveis para todos, e da disponibilidade de todos os presentes em auxiliar no 

que for possível. 
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- Em função do feriado de Corpus Christi no mês de junho a próxima oficina foi marcada para o dia 05/06 

terça feira, no mesmo horário e local; 

- Foi também sugerido aos participantes que o ultimo encontro ocorresse em um local diferente como um 

parque, sendo sugerido o Parque da Juventude no Carandiru. O assunto deverá ser retomado na próxima 

reunião;  

- Foram todos convidados para o café, sendo distribuídos os certificados e os passes. 
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5ª OFICINA SÓCIOEDUCATIVA DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS  
“Dialogando o nosso lugar na sociedade” 

DATA: 12/06/2012 

TEMA: Projeto de Vida 

HORÁRIO 
INÍCIO 14h00 

TÉRMINO 16h00 

ENDEREÇO Rua Genebra, 180 – Bela Vista – São Paulo/SP 

 

Equipe Coordenadora 

Ana Claudia Rolim de Oliveira, Diretoria de Atenção ao Egresso e Familiares da 
Região de São Paulo e Grande São Paulo 

Andréa dos Santos – Estagiaria de Psicologia – CAEF 

Regina Célia de Souza, técnica responsável da Central Mulher de Penas e 
Medidas Alternativas de São Paulo 

André Luzzi de Campos, diretor do Centro de Políticas Específicas do Grupo de 
Ações em Reintegração Social; 

Gisela Colaço Geraldi, executivo publico do Centro de Políticas Específicas, do 
Grupo de Ações em Reintegração Social. 

Eliana Dalla Vecchia – Oficial Administrativo do Centro de Políticas Específicas, 
do Grupo de Ações em Reintegração Social. 

Adiel Melo – Estagiário - Central Mulher de Penas e Medidas Alternativas de 
São Paulo 

Karein Castro – Psicóloga da Central Mulher de Penas e Medidas Alternativas 
de São Paulo 

Liliane Lopes – Estagiária - Central Mulher de Penas e Medidas Alternativas de 
São Paulo 

Cristina dos R.P.Esperandio – Estagiária - CAEF 

 

Oficina: 

- A Oficina começou com o Diretor do Centro de Políticas Específicas, André Luzzi de Campos, relembrando 

que na oficina anterior o grupo não tinha conseguido realizar o jogo “Caminhos da reintegração” e que, 

portanto, jogariam todos na primeira parte da Oficina; 

- Em seguida as participantes se apresentaram uma a uma, já que muitas estavam participando da oficina 

pela primeira vez. 

- André Luzzi aproveitou para informar que a próxima - e última - oficina será realizada em outro local, e foi 

decidido que será no Parque a Juventude, localizado no Carandiru, zona Norte da cidade de São Paulo. 

Aproveitando o encerramento do 1º Ciclo de Oficinas Sócioeducativas e o tema a ser abordado (Qualidade 

de Vida), a escolha do local é bastante adequada para a atividade. A data da oficina ficou estabelecida no 

dia 04/07; 

- Após a apresentação e as informações, André relembrou como o jogo foi elaborado na 3ª Oficina e qual 

era o objetivo do jogo e convidou duas participantes para jogarem. As participantes Simone e Luciana se 

apresentaram e iniciaram o jogo de tabuleiros; 
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- Algumas dúvidas que se apresentaram durante o jogo e, nas casas sorteadas, as dúvidas eram esclarecidas 

pela equipe técnica, fazendo com que as 

jogadoras avançassem ou retrocedessem nas 

casas. Na segunda parte da Oficina foi 

apresentada a especialista em sociodrama, atriz 

e Presidente do Centro de Informações Mulher 

(CIM), Marta Baião, para a apresentação de um 

sociodrama com as participantes da Oficina. 

- O sociodrama começou e a atriz Marta Baião pediu que as participantes pensassem no primeiro gesto que 

elas fazem pela manhã e que NÃO gostam. Com uma música tocando ao fundo, ela pediu às participantes 

que repetissem o mesmo gesto de forma inicialmente lenta e depois rápida, até que o movimento 

acompanhasse o ritmo da musica se transformasse em um bale. Foi formado um circulo, onde as 

participantes a principio deram as mãos e depois virando todas para o lado, possibilitando assim a 

massagem nas costas da participante da frente. Como conclusão foi mostrado que até mesmo os menores 

gestos que não gostamos de fazer, podem se tornar prazerosos quando mudamos o sentimento para com 

eles;  

- Após com o grupo sentado foi solicitado que cada uma contasse para o grupo um sonho de infância que 

tivesse ou não sido realizado. Após todas contarem seus sonhos, foi pedido que novamente cada uma 

contasse se esse sonho foi realizado ou não, e se não, o que sonha para si hoje. Todas se colocaram 

contando seus sonhos e seus projetos, causando emoção no grupo. 

- Com o grupo ainda sentado foram distribuídos papel e lápis de cor, sendo solicitado que cada uma 

representasse com palavras ou desenhos os seguintes temas: 

  - Como sou; 

  - Como os outros me veem; 

  - Como gostaria de ser vista pelos outros. 
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- Com os desenhos feitos foi solicitado que cada uma das participantes mostrasse ao outro e explicasse o 

que tinha feito; 

- Para finalizar foi solicitado que em grupo, fossem discutidos os problemas encontrados no dia a dia como 

respeito e preconceito e o que poderiam fazer para melhora isso. Foram formados três grupos e os temas 

elencados pelos grupos foram apresentados a todos e discutidos pelo grupo maior.  

- Após foi efetuado o  fechamento pela psicodramista Márcia Baião; 

- Foram todos convidados para o café, sendo distribuídos os certificados e os passes. 

 

 

 

 

 


