
 
 

 
 

 
  

 

Roteiro para apresentação de projetos "Boas Práticas" 

I - Título da ação  

“Semear” 

II – Objetivos  

Objetivo Geral 

-Inserir os reeducandos em atividades laborterápicas, tendo como atividade prática a melhoria 

estética visual do ambiente no qual se encontram; 

-Transformar o ambiente melhorando seu aspecto físico e promover atividades laborterápicas dos 

sentenciados; 

Objetivos Específicos 

-harmonizar o ambiente da Unidade Prisional e também na rede municipal, através do programa 

paisagístico; 

- laborterapia (trabalho com terapia); 

- formação profissional (os reeducandos que ali trabalham podem estar se formando 

profissionalmente como jardineiro ou paisagista); 

- laboratório para o cultivo de plantas e formação de mão-de-obra; 

-melhoria na autoestima dos integrantes do projeto, pois eles trabalham em contato com os 

elementos da natureza (água, terra, ar e plantas); 

 

III - Descrição das práticas  

           O projeto é desenvolvido diariamente de segunda à sexta-feira, com carga 

horária de 40h/semanais, com a participação de vinte e nove (29) reeducandos. 

       Os reeducandos trabalham desde a preparação da terra, cultivo, manutenção, colheita e 

implantação de projetos paisagísticos. 

       Durante o desenvolvimento do projeto um agente de segurança penitenciário (ASP) 

acompanha todas as ações realizadas pelos reeducandos assegurando o suporte necessário.  



 
 

 
 

 
  

 

IV - Público alvo e abrangência  

      Presos que cumprem pena em regime fechado e semiaberto na Penitenciária “Dr. Antônio de 

Souza Neto” de Sorocaba/São Paulo, específica para reeducandos cometeram crimes contra 

dignidade sexual. 

     Fornecemos mudas de plantas ornamentais para plantio nas unidades prisionais do Estado de 

São Paulo e rede municipal de Sorocaba. 

V - Resultados  

1. Programa Paisagístico: 

     Verificamos “in loco” do ponto de vista visual que o projeto proporcionou (proporciona) uma 

melhora de 100% na harmonização do ambiente da unidade prisional. O paisagismo aliado à 

limpeza e organização deixa o ambiente de trabalho bonito e harmônico. 

1.1. ocupação do espaço ocioso transformando-o em produtivo e positivo. 

2. Laborterapia; 

    No entanto trabalham 29 reeducandos no projeto. Os mesmos desenvolvem uma nova 

profissão no local (jardineiro/paisagista) através do trabalho prático e cursos profissionalizantes. 

Além de fazer uma terapia, pois os elementos terra, água, ar e as plantas proporcionam 

tranquilidade. É feito no semear o que chamamos de gestão compartilhada e formação de 

lideranças, ou seja, eles aprendem de tudo um pouco e ficam definitivos em lugar de destaque de 

acordo com a aptidão. Os reeducandos possuem faixa etária distinta, por exemplo: jovens e 

anciãos e pessoas com limitações físicas e neurológicas. 

  As pessoas que trabalham ou trabalharam no projeto passaram a ter um comportamento melhor 

no que diz respeito à saúde, humor, responsabilidade e relacionamento com os demais. 

3. Corpo Funcional/Parceiros 

    As melhorias na harmonização da unidade são sentidas pelo corpo funcional que participa do 

projeto trazendo e levando mudas do viveiro de plantas para relaxar. 

    A contribuição do projeto para com os parceiros e outras unidades se da por conta das doações 

de plantas e artigos para jardim. 

 



 
 

 
 

 
  

VII - Responsável pela ação  

Claudiano F. da Silva 

Equipe do Centro de Trabalho e Educação 

VIII - Contato (e-mail)  

produçãop2sorocaba@sap.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


