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Roteiro para apresentação de projetos "Boas Práticas" 
 
 
 
I - Título da ação 
 
“Apesar da prisão” 
 
II – Objetivos 
 
Objetivo Geral 
 
Oferecer assistência psicológica ao sentenciado que está prestes a obter saída temporária, conseguir sua 

liberdade (Livramento Condicional, PAD ou afins); 

 
Objetivos Específicos 
 
- Auxiliar no resgate da cidadania; 

- Refletir sobre sua vida, valores e interesse em ser um cidadão comum que tem seus direitos respeitados, e 

com deveres a cumprir, respeitando leis e regras sociais; 

- Refletir sobre a importância de sua reintegração à sociedade e ao convívio familiar, resgatando valores; 

- Sanar quaisquer dúvidas em relação aos benefícios e aos seus direitos e deveres enquanto cidadãos; 

- Divulgar todos os órgãos de apoio ao egresso; 

- Orientar a conduta dos sentenciados de forma a evitar uma possível reincidência; 

- Promover o aumento da autoestima e da valorização pessoal através do resgate de atividades saudáveis 

desenvolvidas na prisão e antes dela; 

- Resgatar o contato familiar; 

- Proporcionar reflexões acerca do valor da liberdade; 

 
III - Descrição das práticas 
 

Serão formados 06 grupos com aproximadamente 15 sentenciados, com encontros semanais e com 

duração de aproximadamente 01 hora. 

Utilizar-se-á técnicas de dinâmica de grupo, textos. 

 

 Sensibilização: 

Reunião com os diretores da Unidade Prisional a fim de explanar os objetivos do projeto em questão, além 

de sensibilizá-los a respeito do mesmo, garantindo o mínimo de variáveis possíveis durante a realização do 

projeto. 
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Primeiro Encontro: Apresentação dos coordenadores; dos membros do grupo e dos objetivos do projeto; 
 
 

 

Segundo Encontro: Os sentenciados receberão informações sobre as Saídas Temporárias e terão a 

oportunidade de ouvir uma palestra interativa, sobre a matéria, com as orientações básicas a serem 

seguidas pelos sentenciados beneficiados com este direito; 

 

Terceiro Encontro: Dinâmica de Grupo e Discussão do Texto: “A ÁGUIA QUE QUASE VIROU GALINHA”; 
 

Quarto encontro: Dinâmica: “Queima” e Discussão dos textos Transformação e Algumas palavras; 

 
IV - Público alvo e abrangência 
 
Sentenciados em regime semiaberto que tem direito às saídas temporárias (primeira saída) e aguardam 

PAD ou livramento condicional. 

 
 
V - Resultados 
 
O que se pôde observar é que a saída temporária é um momento de expectativas, ansiedade e incertezas. 

Muitos dos que participaram dos grupos não mantinham vínculos com familiares ou amigos e estavam há 

muitos anos no regime fechado. Retornar ao local de origem, rever pessoas e lugar é um momento especial 

para essas pessoas, porém, ao mesmo tempo de inseguranças, especialmente quando não se sabe qual a 

realidade que irá encontrar. O relato pós-saída indica que os sentenciados lidam melhor com a realidade 

externa temporária e com os possíveis preconceitos do que aqueles que não participam dos grupos.  

Observamos que os grupos realizados com sentenciados que, apesar do regime semiaberto já deferido 

ainda se encontravam habitando as celas do regime fechado tiveram cem por cento de participação nos 

encontros e uma taxa de retorno também de cem por cento. Notamos que para aqueles que retornam e que 

participam do encontro pós-saída o discurso é voltado para valorização deste trabalho e a expectativa da 

próxima saída com o desejo de liberdade. 

Os encontros se deram com a finalidade dupla. De acolhimento e aconselhamento psicológico e de 

oferecimento de informações úteis para estada em liberdade. 
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VII - Responsável pela ação 
 
Cleide Coelho da Silva Santos – Diretora CRAS 

Rosana Cathya Ragazzoni Mangini – Psicóloga 

Selma Mendes Ribeiro – estagiária de psicologia 

 

VIII - Contato (e-mail) 

 

rosana.psicologa@dglnet.com.br 

reintegracaop2sorocaba@sap.gov.br 
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