
 
 

 
 

 
  

 
Roteiro para apresentação de projetos "Boas Práticas" 
 
 
 
I - Título da ação  
 
“Transformação” 
 
II – Objetivos  
 
Objetivo Geral 
 
            Oferecer ao reeducando o espaço de acesso a informações referentes a direitos sociais, 

possíveis em uma unidade prisional, estimulando os sujeitos participantes a serem agentes 

multiplicadores dentro da unidade. 

 
Objetivos Específicos 
 
-Oferecer espaço de informação para proporcionar discussões sobre direitos existentes ao 

reeducando, referente ao serviço social na unidade prisional. Estimulando a sua reflexão sobre a 

condição de pessoa reclusa, detentora de direitos e deveres.  

-Informar sobre benefícios previdenciários.  

-Sanar dúvidas referentes a rol de visitas, auxílio reclusão, transferências para Centro de 

Ressocialização, dentre outros assuntos de interesse do reeducando.  

-Oferecer ambiente acolhedor ao reeducando, de modo que possa aproximá-lo no contato com o 

serviço social.  

-Estimular o reeducando que participa dos grupos, a tornar-se agente multiplicador de 

informações dentro da unidade prisional.  

-Obter e regularizar a documentação de todos os reeducandos que estejam inseridos em algum 

setor de trabalho na unidade. 

 
III - Descrição das práticas  
 
          Serão realizados grupos semanais, com 20 reeducandos inseridos em setores de trabalho, 

para apresentação de slides com seguintes temas:  

- obtenção de documentação pessoal, durante o período de reclusão;  

- normas estipuladas pela resolução SAP 144º. de 29-6-2010, no que se refere a inclusão de 

pessoas no rol de visitas; 



 
 

 
 

 
  

- processo de obtenção de documentos pessoais dentro da unidade prisional; 

- auxilio reclusão; 

- direitos previdenciários como: auxilio doença, auxilio acidente, aposentadoria por invalidez, 

aposentaria por tempo de serviço, aposentaria por idade, bolsa família, dentre outros; 

- orientar sobre programas de assistência social do governo federal, orientado como as famílias 

podem ter acesso a estes direitos; 

- transferência para Centro de Ressocialização; 

         No segundo momento, se apresentará um vídeo motivacional, e posteriormente ocorrerá um 

momento de reflexão sobre a mensagem a qual será transmitida pelo vídeo. 

        Simultaneamente aos grupos, será realizado junto aos setores de trabalho, um levantamento 

de documentos dos quais o reeducando ainda não pertença, para que se possa dar inicio ao 

processo de obtenção e regularização dos documentos. Este procedimento se dará na seguinte 

ordem:  

1-certidão de nascimento 

2- RG 

3- CPF 

         Ao finalizar o grupo, cada reeducando receberá um formulário questionando sua opinião 

sobre o grupo, não havendo necessidade de identificação do participante.  

         A equipe que estiver participando deste projeto, se reunirá sempre que necessário para 

avaliação, identificando necessidades de mudanças. 

 
IV - Público alvo e abrangência  
 
            Indivíduos privados de liberdade nos regimes de pena: fechado, provisório e semiaberto, 

que estejam incluídos em setores de trabalho, dentro da unidade prisional.  

 
V - Resultados  
 
-reeducandos com postura adequada às diretrizes da segurança e disciplina. 

-solicitações mais dirigidas e objetivas, facilitando o atendimento dos setores. 



 
 

 
 

 
  

-momentos que proporcionam a apropriação de regras e funcionamento com possibilidade de 

reconhecer e responder às suas responsabilidades. 

 

 

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

reintegracaop2sorocaba@sap.sp.gov.br 

drilara0502@hotmail.com 
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