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1.0  Apresentação: 

 

 

A Prefeitura Municipal de Divisa Nova, através da Secretaria Municipal de 

Assistência e Promoção Social, apresentam o Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo em consonância com o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE, que é fruto de uma construção coletiva que enfrentou 

o desafio de envolver várias áreas de governo, representantes de entidades e 

especialistas na área, além de uma série de debates protagonizados por 

operadores do Sistema de Garantia de Direitos. O processo democrático e 

estratégico de construção do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

concentrou-se na intensa e desafiadora construção de um pacto social em torno 

dos atores envolvidos, que em alguns momentos se transformou em uma árdua 

tarefa de mobilização. Tendo como premissa básica a necessidade de se 

constituir parâmetros mais objetivos e procedimentos mais justos, no 

desenvolvimento desse Plano de atendimento, considera-se a intersetorialidade 

e a corresponsabilidade da família, comunidade e Estado. Esse mesmo sistema 

estabelece ainda as competências e responsabilidades dos conselhos de 

direitos da criança e do adolescente, que devem sempre fundamentar suas 

decisões em diagnósticos e em diálogo direto com os demais integrantes do 

Sistema de Garantia de Direitos, tais como o Poder Judiciário e o Ministério 

Público. Com a formulação de tais diretrizes e com o compromisso partilhado, 

certamente poder-se-á avançar na política pública voltada a criança e ao 
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adolescente. Em especial, criam-se as condições possíveis para que o 

adolescente em conflito com a lei deixe de ser considerado um problema para 

ser compreendido como uma prioridade social.  

1.1 O que são medidas socioeducativas?  

Medidas socioeducativas são medidas aplicáveis a adolescentes autores de 

atos infracionais e estão previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), e apesar de configurarem resposta à prática de um delito, 

apresentam um caráter predominantemente educativo. São medidas aplicáveis 

a crianças e adolescentes na faixa etária estabelecida entre 12 e 18 anos, 

podendo-se, excepcionalmente, ter sua aplicação estendida aos jovens com até 

21 anos incompletos, conforme previsto no art. 2º do ECA.  

1.2 Quais são os tipos?  

 

Advertência (Art. 115 do ECA) O que é: uma repreensão judicial verbal, com 

o objetivo de sensibilizar e esclarecer ao adolescente sobre a gravidade do ato 

cometido, alertando-o acerca das consequências no caso de uma possível 

reincidência infracional. Responsável pela execução: Juiz da Infância e da 

Juventude ou servidor com delegação para tal. Obrigação de Reparar o Dano 

(Art. 116 do ECA) O que é: ressarcimento por parte do adolescente, na pessoa 

de seus representantes legais, do dano ou prejuízo econômico causado à vítima. 

Responsável pela execução: Juiz da Infância e da Juventude ou equipe 

interprofissional da Vara, por delegação. Prestação de Serviços à Comunidade 

(Art. 117 do ECA) O que é: realização de atividades gratuitas, de caráter 

educativo e de interesse comunitário por parte do adolescente em conflito com 

a lei, durante período máximo de seis meses e oito horas semanais. Liberdade 

Assistida (Arts. 118 e 119 do ECA) O que é: acompanhamento, auxílio e 

orientação do adolescente em conflito com a lei por equipes multidisciplinares, 

por um período mínimo de seis meses, objetivando oferecer ao adolescente 

atendimento nas diversas áreas de políticas públicas, como saúde, educação, 

cultura, esporte, lazer e profissionalização, com vistas à sua promoção social e 

de sua família, bem como inserção no mercado de trabalho. Semiliberdade (Art. 

120 do ECA) O que é: vinculação do adolescente a unidades especializadas com 



10 

 

restrição da sua liberdade, possibilitada a realização de atividades externas, 

sendo obrigatórias a escolarização e a profissionalização. O jovem poderá 

permanecer com a família aos finais de semana, desde que autorizado pela 

coordenação da Unidade de Semiliberdade. Internação (Arts. 121 a 125 do ECA) 

O que é: medida socioeducativa privativa da liberdade, adotada pela autoridade 

judiciária quando o ato infracional praticado pelo adolescente se enquadrar nas 

situações previstas no art. 122, incisos I, II e III, do ECA – quando o ato for 

cometido com violência ou grave ameaça. A internação tem em caráter 

eminentemente provisório e está sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

 

 

2.0 Introdução: 

 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Divisa Nova/MG dá 

cumprimento às indicações do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

– SINASE e à versão preliminar do Plano Estadual de Atendimento 

Socioeducativo que reconhecem a necessidade de rever a estrutura face à 

realidade de cada município, dando funcionalidade aos serviços de atendimento, 

bem como favorecem a sistematização das ações destinadas aos adolescentes 

em conflito com a lei no Município de Divisa Nova. Terá sua execução no período 

que compreende os anos de 2021 a 2031, e tem como objetivo a proteção 

integral às crianças e adolescentes, por meio da execução de ações 

preestabelecidas nos eixos: 1) Atendimento inicial; 2) Atendimento aos 

adolescentes e às Famílias; 3) Medida Socioeducativa: Prestação de Serviços à 

Comunidade e Liberdade Assistida; 4) Capacitação Profissional; 5) Sistema de 

Informação. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagrou inúmeros 

valores como norteadores da construção coletiva dos direitos e 

responsabilidades quer sejam: liberdade, solidariedade, justiça social, 

honestidade, paz, responsabilidade e respeito à diversidade cultural, religiosa, 

ético-racial, de gênero e orientação sexual. Sua concretização se consubstancia 
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em uma prática que de fato garanta a todo e qualquer ser humano seu direito de 

pessoa humana. 

 Em se tratando dos adolescentes sob medida socioeducativa é 

necessário, igualmente, que todos esses valores sejam estabelecidos durante o 

atendimento socioeducativo, reconhecendo-o como sujeito pertencente a uma 

coletividade, garantindo-lhe acesso aos direitos e às condições dignas de vida. 

Deve-se obedecer aos princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos 

da Criança, as regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da 

Infância e da Juventude, as regras mínimas das Nações Unidas para a proteção 

dos Jovens Privados de Liberdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a 

Constituição Federal. 

 O Plano de Atendimento Socioeducativo foi elaborado de forma 

participativa, com envolvimento da rede intersetorial – saúde, educação, 

assistência social, esportes, planejamento e execução contábil, polícia militar, 

polícia civil – e com a elaboração dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 

do município – Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e Conselho Municipal de assistência Social.  

 Para o processo de elaboração do Plano foram realizados reuniões e 

encontros para discussão dos itens constantes no presente documento, onde 

foram analisados e debatidos os objetivos, diretrizes do Plano e os resultados 

esperados com relação ao Sistema Municipal de atendimento Socioeducativo.    

  

3.0 SINASE  

 

Em comemoração aos 16 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA – Lei Federal Nº 8069/90, ocorrido em 2006, a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da República e o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente apresentaram o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE, como fruto de uma construção coletiva 

que envolveu nos anos anteriores, diversas áreas do governo, representantes 

de entidades e especialistas na área, além de uma série de debates 

protagonizados por operadores do Sistema de Garantia de Direitos em encontros 

regionais que cobriram todo a País. A mobilização pública visou discutir e 
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aprofundar temas, como o que deve ser feito no enfrentamento de situações de 

violência que envolve o adolescente “enquanto” autor de ato infracional ou vítima 

de violação de direitos no cumprimento da medida socioeducativa. Noutra frente, 

identificou-se a necessidade de intensa articulação dos diversos níveis de 

governos e da corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado na 

construção de um Pacto Social em torno do SINASE. Tendo como premissa 

básica a necessidade de se construir parâmetros mais objetivos e procedimentos 

mais justos que evitem ou limitem a discricionariedade, o SINASE, reafirma a 

diretriz do Estatuto sobre a natureza pedagógica da medida socioeducativa. 8 

Priorizaram-se as medidas em meio aberto (prestação de serviço à comunidade 

e de liberdade assistida) em detrimento das restritivas de liberdade 

(semiliberdade e internação) em estabelecimento educacional, haja vista que 

estas somente devem ser aplicadas em caráter de excepcionalidade e 

brevidade. Priorizou-se a municipalização dos programas em meio aberto, 

mediante a articulação de políticas intersetoriais em nível local, e a constituição 

de redes de apoio nas comunidades, e, por outro lado, a regionalização dos 

programas de privação da liberdade a fim de garantir o direito à convivência 

familiar e comunitária. Ao enumerar direitos, estabelecer princípios e diretrizes 

da política de atendimento, definir competências e atribuições gerais e dispor 

sobre os procedimentos judiciais que envolvem a criança e o adolescente, a 

Constituição Federal e o ECA instituíram um sistema de “proteção geral de 

direitos” cujo intuito é consolidar a doutrina de proteção integral, denominada – 

Sistema de Garantia de Direitos. Nele incluem-se princípios e normas que regem 

a política de atenção às crianças e adolescentes, cujas ações promovidas pelo 

Poder Público (União, Estados, DF e Municípios), pelos três Poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) e pela sociedade civil, sob três eixos: promoção, defesa 

e controle social. No interior do SGD existem diversos subsistemas que tratam, 

de forma especial, de situações peculiares. Dentre estes, o que regem as 

políticas sociais básicas, de assistência social, de proteção especial, e de justiça 

voltados ao atendimento das crianças e adolescentes. Em 18 de janeiro de 2012, 

o Congresso Nacional aprovou a Lei Federal Nº 12.594 que instituiu o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, que se tornou um conjunto 

ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, financeiro 
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e administrativo, que envolve o processo de apuração do ato infracional até a 

execução da medida socioeducativa, priorizando-se a inclusão do adolescente 

em conflito com a lei. 

 

4.0 MARCO LEGAL 

 

A Constituição Federal estabelece que a “família é à base da sociedade” 

(Art.226°) e que, portanto, compete a ela, juntamente com o Estado, a Sociedade 

em Geral e as Comunidades “assegurar a criança e ao adolescente o exercício 

de seus direitos fundamentais” (Art. 227°). O Art.226° estabelece que ao Estado 

compete assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir violência no âmbito de suas relações. 

Determina que os pais tenham o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores e que os filhos maiores têm o dever de ajudar os pais na velhice, 

carência ou enfermidades. 9 Na Convenção das Nações Unidas sobre Direitos 

da Criança e Adolescente ficou estabelecido que: “As crianças e os 

adolescentes” têm direitos subjetivos à liberdade, à dignidade, à integridade 

física e moral, à educação, à saúde, à proteção no trabalho, à assistência social, 

à cultura, ao lazer, ao desporto, à habitação, a um meio ambiente de qualidade 

e a outros direitos individuais e coletivos. Na construção do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo foram utilizados diversos instrumentos que 

serviram de marco regulatório ao desenvolvimento das atividades que 

antecederam a promulgação da Lei do SINASE, os quais devem também balizar 

a construção do Plano Municipal Socioeducativo, de periodicidade decenal, 

conforme destacado abaixo:  

Constituição Federal 1988  

Estatuto da Criança e do Adolescente  

Convenção da ONU sobre Direitos da Criança e do Adolescente  

Sistema Global e Interamericano de Direitos Humanos  

Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça Juvenil – 

Regras de Beijing - UNICEF  

Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de 

Liberdade. 
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5.0 JUSTIFICATIVA 

 

Um dos maiores avanços da Constituição Federal de 1988 foi a incorporação 

das políticas sociais como responsabilidade do Estado, atendendo às históricas 

reivindicações das classes trabalhadoras. Nessa direção, a Constituição enfatiza 

a seguridade social, retira a família do espaço privado, colocando-a como alvo 

de políticas públicas e afirma direitos da população infanto-juvenil, 

compreendendo-os como sujeitos de direitos, em condição peculiar de 

desenvolvimento e, por isso, possuindo absoluta prioridade. No que diz respeito 

ao adolescente autor de ato infracional, essa política deve obedecer aos 

princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, as Regras 

Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Infância e da Juventude, 

as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de 

Liberdade, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a garantia dos Direitos fundamentais 

da pessoa humana. Assegura-lhe a oportunidade, lhe faculta o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social. 10 Responsabiliza a família, a 

comunidade, a sociedade e o poder público pela garantia da efetivação desses 

direitos, de acordo com o seu art. 4º, a saber: “É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao laser, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária (ECA,1990, art. 04)”. 

Com relação à prática de ato infracional por adolescentes, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, dispõe de medidas socioeducativas que são aplicadas pela 

autoridade competente, quando necessário. Deve considerar a capacidade de 

cumprimento do adolescente, a gravidade, as circunstâncias do ato e a 

disponibilidade de programas e serviços. Essas medidas vão desde a 

advertência, caracterizada como medida admoestatória, informativa, formativa e 

imediata, executada pelo Juiz da Infância e Juventude; a obrigação de reparar o 

dano; às de meio aberto (Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade 

Assistida); a semiliberdade e a internação. Tais medidas devem ser aplicadas 
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aos adolescentes que cometem atos infracionais graves. Significa a limitação do 

exercício de ir e vir e a garantia dos direitos necessários à inclusão social, na 

perspectiva cidadã. A fundamentação para a implantação dessas medidas está 

referendada na Doutrina de Proteção Integral, que afirma o valor intrínseco da 

criança e do adolescente como seres humanos, pessoas em condição peculiar 

de desenvolvimento físico, psicológico, social e cultural, devendo 

obrigatoriamente ser tratados com dignidade e respeito. As medidas de 

prestação de serviços à comunidade (PSC) e liberdade assistida (LA), 

possibilitam aos adolescentes infratores a permanência na família e na 

comunidade. Conforme preceitua o art. 4º do ECA, no que se refere ao direito à 

convivência familiar e comunitária. Essas medidas devem ser executadas no 

espaço geográfico mais próximo do local de residência do adolescente, de modo 

a fortalecer o contato e o protagonismo da comunidade e da família. 11 Segundo 

o art. 86, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-

se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O 

art. 88 incisos I e III dispõe sobre a municipalização do atendimento como diretriz 

dessa política. A municipalização da execução das medidas de meio aberto é 

exigida pela lei município 8069/90 – ECA, pelo CONANDA e pelo Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, esclarecendo que a 

municipalização das medidas socioeducativas deve ser executada no âmbito 

geográfico do. Desta forma, a proposta deste Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo, vem reforçar as parcerias, intensificar as ações, possibilitar aos 

adolescentes, a família e a comunidade, a participação no processo 

socioeducativo, proporcionando uma socioeducação de qualidade, rompendo 

com a cultura punitiva, repressiva e proporcionando a transformação da cultura, 

o respeito aos direitos humanos. 
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 6.0 OBJETIVO GERAL 

 

Sistematizar o atendimento de medidas socioeducativas no município de 

Divisa Nova, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA e com o Sistema Nacional de atendimento Socioeducativo – SINASE, com 

o intuito de prestar um serviço de qualidade para os adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas.    

  

 

7.0 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Ampliar, articular e integrar as diversas políticas, programas, projetos, 

serviços e ações de apoio sociofamiliar para a promoção, proteção e defesa do 

direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária;  

Difundir uma cultura de promoção, proteção e defesa do direito à 

convivência familiar e comunitária, em suas mais variadas formas, extensiva a 

todas as crianças e adolescentes, com ênfase no fortalecimento ou resgate de 

vínculos com suas famílias de origem;  

Proporcionar, por meio de apoio psicossocial adequado, a manutenção da 

criança ou adolescente em seu ambiente familiar e comunitário, considerando os 

recursos e potencialidades da família natural, da família extensa e da rede social 

de apoio;  

 Fomentar a implementação de programas para promoção da autonomia do 

adolescente e/ou jovem egressos de programas de acolhimento, desenvolvendo 

parâmetros para a sua organização, monitoramento e avaliação;  

Assegurar estratégias e ações que favoreçam os mecanismos de controle social 

e a mobilização da opinião pública na perspectiva da implementação do Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
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Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária em consonância com o 

SINASE;  

Aprimorar e integrar mecanismos para o cofinanciamento, pela União, Estados, 

e Municípios, das ações previstas no Plano de Atendimento Socioeducativo;  

Ampliação e modernização do serviço de atendimento ao adolescente em 

conflito com a lei;  

Garantir a manutenção e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela 

rede de atendimento socioeducativo;  

Conscientizar às famílias sobre sua importância na socialização e inclusão social 

do adolescente;  

Promover ações de prevenção da violência em suas diversas manifestações;  

Promover a qualificação dos profissionais responsáveis pelo atendimento nos 

programas socioeducativo dos adolescentes em cumprimento das medidas de 

prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida;  

Proporcionar conhecimentos aos técnicos e orientadores, sobre execução das 

medidas socioeducativas em meio aberto, conforme os parâmetros e diretrizes 

do SINASE;  

Fortalecer a rede de atendimento socioeducativo do Município; Subsidiar ações, 

políticas e programas para proporcionar atendimento de adolescentes em 

conflito com a lei. 

 

8.0 PÚBLICO- ALVO 

Adolescentes de 12 a 18 anos, excepcionalmente até os 21, autores de ato 

infracional, residentes no município e suas respectivas famílias. 
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9.0  DIAGNÓSTICO DOS INDICADORES SOCIAIS DO MUNICÍPIO. 

 

Entre os anos de 2016 e 2020, no Município de Divisa Nova, cinco adolescentes 

receberam medidas socioeducativas, tendo pelo menos um adolescente 

reincidente. As medidas de advertências e reparação de danos são realizadas 

nas audiências, onde o Juiz já determina a reparação ou faz a advertência, desta 

forma não tivemos acesso a quantidade de adolescentes que passaram por 

estas medidas. Destes, três prestaram serviços à comunidade, um recebeu 

como medida a liberdade assistida e outro a internação. Estes dados foram 

compilados através da Assistente Social do Tribunal de Justiça. 

 

10.0 METODOLOGIA DAS AÇÕES. 

    

A proposta do presente Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo é 

desenvolver ações integradas com a rede de atendimento à criança e ao 

adolescente. Visam destacar as áreas identificadas como essenciais para o bom 

desempenho dos programas, projetos, atividades e ações destinadas à 

integração e reinserção social de adolescentes em conflito com a lei e do apoio 

social à sua família. Foram desdobradas em macro objetivos, ou seja, por 

setores públicos que reconheçam a área em questão como essencial a gestão 

de todo processo, que envolve a implantação, e o aprimoramento do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo em nível local, objetivando criar um 

instrumento capaz de analisar cada setor envolvido neste Plano ao longo dos 

próximos 10 anos, os quais ele se propõe em consolidar o atendimento eficiente 

das medidas socioeducativas no município. Sendo assim compreendera o 

seguinte fluxo: 

1. Após procedimento judicial pertinente e aplicação de uma das medidas 

socioeducativas em meio aberto de PSC e LA, o poder judiciário 

encaminhara os adolescentes ao serviço de MSE em meio aberto, 
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acompanhados dos documentos de encaminhamento previamente 

estabelecidos: 

2. Será realizada acolhida dos adolescentes encaminhados, observando-se 

neste procedimento todas as orientações previstas no presente Plano e 

tendo como objetivo viabilizar que o adolescente encaminhado sinta-se 

bem no espaço do serviço e constituam-se os vínculos iniciais 

necessários ao desenvolvimento do trabalho; 

3. Busca das informações necessárias a elaboração do Plano Individual de 

Atendimento -PIA. 

4. Observando o prazo inicial de 15 dias previsto em lei n12.594/12. 

5. Encaminhamento do PIA ao poder judiciário para os procedimentos 

necessários à sua homologação, conforme previsto em lei 12.594/12 

6. Realização de pactuação do PIA e do termo de compromisso, com o 

adolescente e seus responsáveis; 

7. Fornecimento da agenda do adolescente, com as informações 

necessárias para o cumprimento de sua medida socioeducativa; 

8. Articulação do PIA junto à rede dos Serviços existentes no município 

integrantes do Programa Municipal de Atendimento Socioeducativo, de 

forma a viabilizar os atendimentos a serem prestados aos adolescentes 

durante o cumprimento de sua respectiva medida socioeducativa; 

9. No período previsto, ou quando a equipe de trabalho considerar 

necessário, realizar relatório avaliativo sobre o cumprimento da Medida 

Socioeducativa, com a participação do adolescente em sua autoavaliação 

e encaminhamento ao Poder Judiciário; 

10. Registro sistemático dos atendimentos prestados e dos dados referentes 

aos adolescentes atendidos; 

Vale ressaltar que o Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo se concretizará pela ação articulada dos sistemas, órgãos 

e organizações responsáveis pela garantia de direitos dos adolescentes. 
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O adolescente autor de ato infracional será alvo de um conjunto de ações 

socioeducativas que contribua na sua formação, de modo que venha a 

ser um cidadão autônomo e solidário, capaz de se relacionar melhor 

consigo mesmo, com os outros e com tudo que integra a sua circunstância 

e sem reincidir na pratica de atos infracionais. 

A prática pedagógica do programa, conforme proposto pelo SINASE, 

será orientada e fundamentada pelas seguintes diretrizes: 

1. Prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente 

sancionatórios; 

2. Participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na 

avaliação das ações socioeducativas; 

3. Respeito a singularidade do adolescente, presença educativa e 

exemplaridade como condições necessárias na ação socioeducativa; 

4. Exigência e compreensão, enquanto elementos primordiais de 

reconhecimento e respeito ao adolescente durante o atendimento 

socioeducativo; 

5. Diretividade no processo socioeducativo; 

6. Disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa; 

7. Dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização 

das informações em equipe multiprofissional; 

8. Família e comunidade participando ativamente da experiência 

socioeducativa; 

9. Formação continuada dos atores sociais. 

Como princípios norteadores das relações dos diversos integrantes do 

sistema socioeducativo estão contemplados: 

1. Respeito aos direitos humanos; 

2. Prioridade absoluta; 

3. Interesse superior do adolescente; 
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4. Responsabilidade solidária da família, sociedade estado pela 

promoção e defesa dos direitos da criança e adolescente; 

5. Complementaridade; 

6. Municipalização do atendimento; 

7. Não discriminação; 

8. Estímulo a praticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que 

possível, atendam às necessidades das vítimas. 

 

10.1 DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS  

 

As diretrizes previstas neste Plano de Atendimento Socioeducativo visam 

destacar as áreas identificadas como essenciais para o bom desempenho dos 

programas, projetos, atividades e ações destinadas à integração e reinserção 

social de adolescentes em conflito com a lei e do apoio social à sua família. Cada 

uma das diretrizes estabelecidas foi subdividida em Eixos Estruturantes visando 

permitir uma gerência estratégica, técnica e operacional de todo o sistema 

SINASE a nível municipal. As diretrizes por sua vez, foram desdobradas em 

macro objetivos que reconhecem a área em questão como essencial a gestão 

de todo processo, que envolve a implantação, e o aprimoramento do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo em nível local, objetivando criar um 

instrumento capaz de analisar o desempenho deste Plano ao longo dos próximos 

10 anos, os quais ele se propõe em consolidar o atendimento eficiente das 

medidas socioeducativas no município. Finalmente, os macros objetivos foram 

subdivididos em metas com as quais pretendemos analisar as conquistas 

efetivadas ao longo dos anos, distribuídas nos períodos de avaliação indicados, 

sendo: 

             1º Período 2021 – 2022  

             2º Período 2022 – 2024  

            3º Período 2024 – 2030 
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11.0 DESTAQUE DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DA EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR. 

 

11.1 ASSISTÊNCIA SOCIAL:  

Realizar acompanhamento social do adolescente durante o cumprimento 

da medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços 

à comunidade e sua inserção em outros serviços e programas 

socioassistencias e de políticas públicas e setoriais.   

 Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que 

visem a ruptura com a prática do ato infracional. 

 Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de 

reflexão sobre a possibilidade de construção/reconstrução acessos de 

autonomias. 

       Estabelecer contratos com o adolescente a partir das 

possibilidades e limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que 

regulem o período de cumprimento da medida socioeducativa. 

Possibilitar acesso a oportunidades para a ampliação do universo 

informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades sociais e 

competências.  

Fortalecer a convivência familiar e comunitária. 

 

11.2 EDUCAÇÃO:  

REFORÇO ESCOLAR: Usar o tempo disponível no estabelecimento de 

ensino a planejar aulas de reforço e contribuir para um melhor 

desenvolvimento escolar dos alunos, além de proporcionar recuperação 

parcial dos prejuízos causados pela suspensão das atividades presenciais de 
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ensino, que afetou de forma negativa principalmente alunos com pouco 

acesso à ferramentas tecnológicas.  

INGLÊS BÁSICO: Proporcionar aos alunos contato com uma língua 

estrangeira é inicialmente uma forma de inclusão social, uma vez que este 

tipo de ensino está presente em praticamente todas as escolas particulares. 

Além disso o estudo de um segundo idioma na infância estimula as funções 

cognitivas da criança, o que é extremamente positivo para o aproveitamento 

das outras disciplinas da escola. A sua capacidade de raciocínio é altamente 

beneficiada e até a integridade do seu cérebro é influenciada positivamente 

pelo estudo de inglês. 

ESPORTES/ BRINCADEIRA:  

FUTEBOL BETS / TACO NATAÇÃO: Esportes em geral ajudam na melhora 

do quadro geral de saúde dos praticantes, além de introduzir estimular 

hábitos saudáveis como por exemplo alimentares. Ajudam ainda no 

desenvolvimento físico das crianças, desenvolvendo de melhor forma a base 

física para a idade adulta. Contribui ainda para a melhoria da saúde mental 

de seus praticantes, além de ajudar crianças a aprender a lidar com regras e 

frustrações. Socialmente, esportes em geral, principalmente os praticados 

em grupo, melhoram o convívio em grupo e em sociedade. 

XADREZ: Dentre os diversos benefícios da prática do xadrez estão:  

 Ensina, a saber, perder. Como em qualquer esporte, no xadrez há 

derrotados e vencedores.  

 Desenvolve raciocínio e concentração. O xadrez exige que seu praticante 

enxergue várias jogadas à frente.  

 Trabalha a paciência. · Provoca a imaginação.  

 Cria maturidade na tomada de decisões.  

 Ajuda a assimilar outras disciplinas. 

CULTURA E ARTES:  
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AULAS DE MÚSICA INSTRUMENTAL AULAS FANFARRA PINTURA E 

ARTESANATO: 

Benefícios gerais das artes para crianças: Desenvolvimento cognitivo; 

Aprimoramento da linguagem; ajuda no desempenho escolar; Contribuição 

para o desenvolvimento motor; promove disciplina e estimula criatividade; 

Enriquecimento cultural.  

ATIVIDADES EXTERNAS: 

TRABALHO COM HORTA E JARDINAGEM 

Ajudar a plantar as sementes das verduras ou a regar as plantas na horta são 

atividades físicas que ajudam no desenvolvimento motor infantil, de maneira 

a aperfeiçoar a movimentação e o equilíbrio dos pequenos e deixando as 

suas ações mais precisas. Além do fator social, cultural e educativo sobre a 

importância do trabalho para a manutenção do ambiente de convívio. 

 

11.3 APAE DE DIVISA NOVA:  

 

Projeto Pimenta Biquinho: O projeto consiste no cultivo da pimenta biquinho 

para realização de conservas e comercialização.  

Projeto minhocultura: Consiste no processo de reciclagem de materiais 

orgânicos por meio da criação de minhocas, que transformam esses 

materiais orgânicos em húmus. 

 Além de estimular o contato do adolescente infrator com o convívio com 

os clientes excepcionais da APAE, fortalecendo a identidade social e a 

empatia para com o próximo. 
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11.4 POLÍCIA MILITAR: 

 

Objetivo: Articular e complementar os serviços ofertados ao adolescente 

infrator pelos demais atores da rede de proteção. 

Terá a oportunidade junto a Polícia Militar integrar e participar de ações 

comunitárias e operações em campanhas educativas nas escolas, no 

trânsito, atuação direta nos temas relacionados a proteção dos direitos da 

criança e do adolescente, atuação direta deste jovem em educar e ser 

educado em temáticas que desenvolverá a ele o sentimento de 

autovalorização, orgulho e cidadania ser reconhecido por contribuir em 

parceria com a PM, aumentando assim seu senso de pertencimento na 

comunidade. 

 

 

 

11.5 CONSELHOS TUTELAR:  

 

Orientar e aconselhar os pais do adolescente infrator, para que as medidas 

socioeducativas sejam cumpridas com responsabilidade. 

Deverá fazer o atendimento inicial das ocorrências onde há adolescentes 

envolvidos, devem acompanhar todos os atos, principalmente quando há 

tendência do adolescente em cometer infrações, deve dar suporte, pois 

muitas vezes a própria família os abandona. 

Ressocialização. 
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11.6 SAÚDE 

 

Ofertar atendimento Psicológico, e em casos necessários, atendimento 

Psiquiátrico a população-alvo. 

Oferecer palestras e minicursos de acompanhamento com os profissionais 

de saúde da rede municipal para despertar o interesse da população-alvo em 

trabalhar na área. 

 

11.7 ESPORTE 

 

Projeto desenvolvido pela equipe esportiva. 

Nome: Escola da Bola 

Faixa Etária: 07 aos 18 anos 

Objetivo Principal: Socialização e orientação dos alunos quanto ao 

respeito, educação e a importância dos estudos 

Objetivo Secundário: Participação em competições em nível 

intermunicipal e estadual. 

             

 

     Formação de cidadão de bem. 

Modalidades: Futsal e vôlei, masculino e feminino  

   Algumas aulas esporádicas de xadrez e participação em algumas 

competições 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta em dois períodos (Manhã 

e tarde) 

Obs: Os alunos participam das atividades sempre no contraturno da escola. 

         Para a participação de campeonatos e amistoso sempre é avaliado 

comportamento (escolar, no projeto e sua conduta na vida social). 

O projeto aproveita o espaço do poliesportivo e atende todos os 

interessados que se comprometem a cumprir as regras. 
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12.0 FINANCIAMENTO 

 

Todas as despesas para custeio dos programas serão executadas 

diretamente pelo município via orçamento geral. 

 

OBS: Este é um esboço, o qual será repassado para cada órgão envolvido, 

em caso de aprovação geral, este plano será encaminhado formalmente ao 

CMDCA para apreciação, votação e aprovação do mesmo, em seguida 

levado ao conhecimento dos vereadores para aprovação. 
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