
 
 

 
 

 
  

 
Roteiro para apresentação de projetos "Boas Práticas" 
 
 
 
I - Título da ação  
 
“Cartilhas” 
 
II – Objetivos  
 
Objetivo Geral 

-Que todos os reeducandos possuam informações sobre o funcionamento do Sistema Prisional, 

assim como a atuação do serviço social na unidade, podendo ter acesso a orientações que 

contribuam na melhoria da qualidade de vida dos mesmos, e do grupo familiar.  

 
Objetivos Específicos 

-Elaboração de uma cartilha, com o intuito de orientar e direcionar o reeducando em suas 

necessidades na unidade prisional; 

-Obter o maior número de reeducandos e suas respectivas celas, que possuam as cartilhas e que 

sejam bem utilizadas. 

-Aproximar os vínculos do serviço social com os reeducandos. 

-Direcionar os reeducandos as suas necessidades, especificando o setor que poderá melhor 

auxiliá-lo, para que haja maior êxito no atendimento; 

-Obter a participação dos reeducandos no processo de elaboração e implementação do projeto; 

 
III - Descrição das práticas  

-Elaborar um material com a colaboração dos reeducandos, juntamente com os setores da 

unidade; 

-Direcionando aos setores da unidade, havendo colaboração dos mesmos, em nos enviar sua 

função em relação aos reeducandos, para que possamos através deste, elaborar o material.  

-Estando com o material, estaremos junto com alguns reeducandos da escola (já brevemente 

selecionados pelo responsável), os quais estarão nos auxiliando na melhor forma didática da 

cartilha. 

-Após a avaliação das cartilhas estaremos montando as mesmas 

-Estaremos solicitando um reeducando de cada cela, passando a eles a orientação e 

especificando o motivo da elaboração das cartilhas, os quais poderão nos auxiliar, sendo 

multiplicadores de informação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
  

IV - Público alvo e abrangência  
 
   Quem são os beneficiados com ao projeto: faixa etária, gênero, número da população, origem, 

motivos pelo qual estão presos, enfim, todas as informações relevantes à característica da 

população. 

    Reeducandos do sistema prisional, em regime de privação de liberdade, do sexo masculino, de 

18 a 65 anos, oriundos de diversos municípios do estado de SP, que foram sentenciados, sob 

acusação de crime contra dignidade sexual. 

 

V - Resultados  
 
   Observamos que ao serem esclarecidos sobre o funcionamento do sistema carcerário, assim 

como serem orientados quanto aos direitos previdenciários, como pessoa em privação de 

liberdade portadora da preservação de direitos dentro da unidade prisional, a demanda de 

atendimentos aos setores passou a ser mais específico e objetivo, tornando a efetivação de 

atendimentos mais rápida e eficaz. 

   Ao conhecer sobre seus direitos, e ser visto como pessoa e protagonista de sua história, 

inclusive durante a reclusão, estas pessoas mostraram-se menos ansiosas, mais receptivas, 

refletindo inclusive de maneira positiva na atuação do trabalho da equipe de segurança. 

 

VII - Responsável pela ação  
 
Cleide Coelho da Silva Santos – Diretora CRAS 
Adriana de Lara Borges – Assistente Social 
Lidia Muzel de Barros – estagiária de Serviço Social 
 
VIII - Contato (e-mail)  
 

drilara0502@hotmail.com 

reintegracaop2sorocaba@sap.gov.br 
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