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Apresentação 

 

O Café de Boas Práticas tem a finalidade de proporcionar um espaço de troca de experiências entre 

os servidores do Sistema Socioeducativo, com o objetivo de valorizar e dar visibilidade às boas práticas 

na socioeducação. Constitui, portanto, um espaço de diálogo e aproximação entre os profissionais, com 

possibilidade de conhecer, compartilhar e multiplicar práticas exitosas. 

 

Em 2019, foi realizada a sua 1ª edição. Na ocasião, o projeto ocorreu separadamente: Gerências de 

meio aberto e de semiliberdade; e Unidades de internação, internação provisória e atendimento inicial. 

Houve a exposição dialogada de programas, projetos e/ou ações que representavam experiências 

bem-sucedidas no que se refere à execução de cada medida, feita pelos representantes das unidades 

e gerências do Sistema Socioeducativo do DF. 

 

A 2ª edição do projeto Café de Boas Práticas homenageou o colega socioeducador Marcos Aquino, 

falecido por Covid-19 neste ano de 2021, e foi realizada em formato diferente, sobretudo, considerando 

as restrições impostas pelo contexto da pandemia do coronavírus.  

 

Os encontros ocorreram de forma on-line e integrada entre as medidas socioeducativas, unindo 

servidores e gestores das unidades de internação, semiliberdade e meio aberto. 

 

A abertura se deu no dia 09/09, data em que se comemora o Dia do Servidor do Sistema Socioeducativo 

do Distrito Federal, e contou com a participação do professor Mário Volpi.  

 

Este caderno é composto pelos resumos dos 24 projetos selecionados para a 2ª edição do Café de 

Boas Práticas, apresentados nos dias 16/09, 23/09, 30/09, 05/10 e 07/10. São atividades realizadas 

nas diversas unidades socioeducativas, que executam as medidas em meio aberto, semiliberdade e 

internação, contemplando os eixos estratégicos que orientam a ação socioeducativa, como cultura, 

esporte e lazer; saúde; educação; profissionalização; família e comunidade; e segurança.  

 

Destaca-se que a realização do projeto só foi possível devido à participação dos diversos servidores 

que atuam nas Unidades e Gerências, que buscam cotidianamente qualificar o atendimento 

socioeducativo. Considerando que foram submetidos cerca de 50 projetos para a 2ª edição, entende-

se que espaços como este, de diálogo e troca de experiências, precisam ser frequentes na nossa rotina 

de trabalho.  
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Meu lugar no mundo 

Unidade de Internação de Saída Sistemática - UNISS 

 

 

O projeto “Meu lugar no mundo” constitui uma oficina, realizada pela equipe de pedagogos da Unidade 

e chefe do Núcleo Pedagógico, para discussão e atividades práticas sobre profissionalização, 

construção de currículo e dinâmica de entrevista. A atividade foi realizada de 30/04/2021 a 21/05/2021 

e teve por objetivo propiciar nos grupos de atendimentos debates e novos conhecimentos referentes à 

temática de profissionalização, para aquisição de habilidades e conhecimentos para que os 

socioeducandos consigam iniciar sua jornada profissional. As intervenções e orientações são 

realizadas por meio de rodas de conversa e atividades práticas em grupo, divididas em seis momentos: 

1º Momento - Apresentação: Apresentações de todos os participantes, os socioeducandos são 

orientados a se apresentarem dizendo o nome, idade e profissão que gostaria de seguir; 2º Momento - 

Fotos 3x4: todos os participantes tiram fotos 3x4, que, posteriormente, serão impressas e uma parte 

entregue ao socioeducando e outra guardada na sua pasta do Núcleo de Documentação da Unidade, 

para uso em processos seletivos futuros; 3° Momento – Profissionalização: Realiza-se atividade de 

tempestade de ideias, na qual os facilitadores fazem uma breve introdução sobre a temática do grupo, 

questionando os participantes sobre: o que vem à cabeça quando falamos em profissionalização? Os 

facilitadores contribuem com reflexões e orientações; 4º Momento - Composição de currículo: 

Discussão sobre os elementos que devem compor um currículo, quais informações são mais 

adequadas e as que devem ser evitadas. A seguir, cada socioeducando recebe um currículo fictício e 

são apresentadas vagas de emprego para que possa identificar quais candidatos poderiam ser 

selecionados para o emprego com base nos perfis apresentados. Ressalta-se que o currículo de cada 

participante também é construído, durante atendimento pedagógico individual; 5º Momento - Simulação 

de entrevista: inicia-se este momento trabalhando os aspectos de apresentação pessoal, tais como 

vestimenta, higiene, postura corporal, forma de como olhar para o entrevistador, não utilizar gírias, 

dentre outros. Em seguida, realiza-se uma entrevista com alguns dos socioeducandos para trabalhar 

pontos importantes na hora da entrevista. O mediador, se passa por empregador e faz perguntas sobre 

o currículo do participante; 6° Momento - Avaliação: os socioeducandos são convidados a falar sobre 

a experiência e a preencher, de forma anônima, uma ficha de avaliação com os pontos positivos e 

negativos da atividade. Todos os adolescentes e jovens da Unidade participam dessa atividade. O 

projeto Meu lugar no mundo foi avaliado de forma positiva e, com base nos relatos dos socioeducandos, 

foi possível identificar que os objetivos propostos foram alcançados. Avalia-se, ainda, como principal 

resultado o aprendizado dos adolescentes e jovens acerca de como elaborar currículo, se apresentar 

e destacar-se em entrevistas de emprego e ingressar no mercado de trabalho. 
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Acompanhamento IECAP 

Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Samambaia - GEAMA Samambaia 

 

A boa prática apresentada pela GEAMA Samambaia surge da parceria estabelecida entre a SEJUS e 

a instituição IECAP. Essa parceria tem como objetivo a capacitação profissional dos/as 

socioeducandos/as e seus familiares, com idade entre 15 e 29 anos de idade, garantindo a eles e elas 

conhecimentos que facilitem seu acesso às oportunidades de emprego e sua permanência saudável e 

qualificada no mercado de trabalho. Para que pudéssemos garantir a vaga em curso de 

profissionalização, e também a permanência dos/as socioeducandos/as nos cursos do IECAP, foi 

criada o papel do monitor/a. Cada GEAMA tem um e uma monitor/a de referência que articula as ações 

com o Centro de Juventude/IECAP. Assim, assuntos referentes a essa instituição são passados para 

o/a respectivo/a monitor/a, que entra em contato com a coordenação do CJ/IECAP para resolver. O/A 

monitor/a é a referência entre GEAMA e IECAP. O acompanhamento dos cursos ofertados pelo IECAP 

é realizado pelo/a monitor/a junto à coordenação desta instituição. Devido à pandemia da Covid-19, 

esses contatos têm se dado por meio de contato telefônico ou aplicativo de mensagens. Os cursos 

ofertados pelo IECAP também têm ocorrido no formato on-line. Além do contato com a coordenação 

do IECAP o/a monitor/a é responsável pela mobilização da equipe da GEAMA. Os/As Especialistas da 

Gerência ficam com a responsabilidade de acompanhar, de forma individual, o/a socioeducando/a 

durante todo o curso. Nos casos do/a socioeducando/a que não possui acesso às tecnologias de 

informação, ofertamos o espaço da Gerência, computadores e internet. Para além disso, ofertamos 

também o apoio pedagógico às temáticas do curso, momento que avaliamos as dificuldades e fazemos 

as intervenções que forem necessárias. Oportunamente, usamos essa parceria para nos apoiar na 

medida de PSC, temos solicitado à VEMSE a conversão da medida de PSC para a capacitação nos 

cursos do IECAP. Iniciamos a parceria e o acompanhamento dos/as adolescentes no mês de junho 

2020 com a oferta do curso de Empregabilidade. Ao longo desses 14 meses de parceira o IECAP 

ofertou os cursos de Cozinha de Sucesso, Assistente Administrativo, Primeiros Socorros, Cuidador de 

Idoso, além de algumas oficinas de pão, chocolate e elaboração de joias. Entretanto, o curso de 

Empregabilidade é o mais trabalhado pela GEAMA Samambaia. Este curso contempla muitos assuntos 

que já são trabalhados pela GEAMA, como: importância da documentação, processo seletivo, 

elaboração de currículo, entrevista de emprego, autoconhecimento, competências interpessoais e 

intrapessoais, inteligência emocional, projeto de futuro, dentre outras temáticas importantes. Desde o 

ano passado tivemos um total de 52 inscritos/as nos cursos do IECAP, 24 socioeducandos/as 

concluíram o curso, 18 desistiram (maioria foi por conta de descumprimento de medida) e 10 estão 

cursando. Ressaltamos que esse resultado só foi possível, pois não trabalhamos apenas na garantia 

das vagas dos cursos, realizamos um trabalho de mobilização contínua e apoio aos/às adolescentes e 

seus familiares ao longo desse período. Esse trabalho foi realizado pelo/a Especialista de referência 

nos atendimentos socioeducativos, com o apoio do/a monitor/a. Essa experiência com o IECAP tem 

nos feito repensar práticas de monitorias para os demais parceiros de profissionalização. Percebemos, 

ainda, que essa monitoria e acompanhamento constante têm um papel muito efetivo na adesão dos/as 

socioeducandos/as nos cursos e têm sido muito significativo para as ações socioeducativas da equipe.  
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Horticultura 

Gerência da Semiliberdade de Taguatinga I - GERSEMITAG I 

 

O Projeto busca oferecer aos jovens em cumprimento da medida socioeducativa em Semiliberdade na 

Gerência de Taguatinga I, opção profissionalizante na área de horticultura, devidamente instruídos por 

profissional qualificado. O principal objetivo do Projeto é cultivo de Horta Orgânica no espaço físico da 

Gerência de Semiliberdade de Taguatinga I, ampliando o alcance do processo socioeducativo aos 

jovens em cumprimento da medida socioeducativa em Semiliberdade, por meio da oferta de vivência e 

iniciação profissional na área de horticultura.  Em relação à metodologia, importa dizer que o projeto é 

executado de segunda a sexta-feira com uma quantidade de, no máximo, seis socioeducandos, sendo 

que três desenvolvem as atividades necessárias no turno matutino, e os demais, no turno vespertino. 

Ao serem vinculados na GERSEMITAG I, os jovens são atendidos pela equipe multidisciplinar que 

compõe a Gerência, e esclarecidos da existência do Projeto, sendo aqueles que revelem identificação 

e interesse, engajados. A primeira etapa de vinculação ao Projeto contempla duas semanas de aulas 

teóricas e práticas sobre: conservação, técnicas de cultivo, controle de pragas e irrigação, sendo, desse 

modo, os participantes do projeto, devidamente treinados acerca das etapas do processo de trabalho: 

plantio, colheita e vendas. A cada semana, nas quartas-feiras, pelo período vespertino, os jovens, 

supervisionados pelo Coordenador do Projeto, o servidor João Márcio, vão em campo, no treinamento 

da atividade de vendas dos produtos cultivados. Os jovens realizam as vendas na sede da Secretaria 

de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal, em exercício de hábito de trabalho, favorecendo 

o desenvolvimento de competências de plantio e vendas, bem como o desenvolvimento de habilidades 

sociais.  No que diz respeito ao público alcançado, tem-se todos os adolescentes vinculados a Gerência 

de Semiliberdade de Taguatinga I que relatem interesse e possibilidade. Para tanto, a equipe envolvida 

engloba o Coordenador do Projeto, o servidor João Márcio; a Equipe de Especialistas; os Agentes 

Socioeducativos e a Gerência.   A duração/período de realização é semestral. Por fim quanto aos 

resultados e avaliação, são realizadas ao final de cada mês, pelo preenchimento de formulário 

avaliativo a ser respondido pelos seguintes atores: os jovens participantes, o profissional que coordena 

o projeto, os profissionais engajados no processo, com a finalidade de acompanhar a qualidade do 

serviço prestado, assegurando os recursos e demais aportes necessários para a realização do Projeto, 

em constante alinhamento às metas da Secretaria de Justiça. Ao final dos dois meses de participação 

de cada socioeducando, por meio de formulário próprio, buscar-se verificar se os objetivos foram 

alcançados, total ou parcialmente, bem como reunir sugestões de melhoramento contínuo favorecendo 

assim no acompanhamento e planejamento de cada etapa do Projeto, buscando resultados cada vez 

mais favoráveis. A participação no Projeto é incluída no Plano Individual de Atendimento, integrando 

as metas a serem avaliadas pela equipe na elaboração do Relatório Avaliativo. 
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Juventude Feminina Cidadã 

Unidade de Internação Feminina do Gama - UIFG 

 

O Projeto Juventude Feminina Cidadã tem como objetivo oferecer um espaço de convivência social 

voltado ao desenvolvimento de potencialidades das adolescentes e jovens que cumprem medida 

socioeducativa de internação na UIFG, com vistas a uma atuação crítica e proativa no ambiente social 

e no mundo do trabalho. De natureza interdisciplinar e intersetorial, o projeto é desenvolvido de forma 

transversal às demais atividades escolares e profissionalizantes executadas na Unidade. Sob a 

coordenação da Gerência Sociopsicopedagógica, sua metodologia consiste especialmente na 

realização de atividades temáticas diversas, de forma coletiva, conforme planejamento anual da 

Unidade. Planejamento este pautado nos eixos da socioeducação e com referência às datas 

comemorativas e campanhas nacionais de interesse, sendo tudo adaptado à realidade local, a saber: 

Janeiro Branco – Atenção à Saúde Mental; Março - Mês da Mulher; Abril – Celebra UIFG; Maio Laranja 

– combate à violência sexual infantil / Cidadania e Mercado de Trabalho; Junho Verde - cuidando do 

meio ambiente; Julho – Juventude Viva / Aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente; Agosto 

Lilás – enfrentamento à violência contra a mulher; Setembro Amarelo; Outubro Rosa; Novembro 

Consciente - diversidade, cultura e respeito; Dezembro – mês da família. Todas as gerências são 

envolvidas no projeto, com diferentes atribuições, em especial a equipe de especialistas que realiza 

atendimentos coletivos quinzenais, de acordo com o tópico temático do respectivo mês. As 

socioeducandas são divididas em grupos, conforme formatação da atividade e/ou especificidade da 

internação (internação estrita, internação provisória, internação-sanção ou etapa de saída sistemática), 

sendo a atividade realizada no espaço multiuso da Unidade ou em local apropriado para a atividade 

proposta. Uma característica do projeto é a preferência pelo ambiente lúdico, com utilização de recursos 

pedagógicos diversos, jogos cooperativos e dramáticos, buscando dinamizar o processo de reflexão e 

atuação das adolescentes, bem como o desenvolvimento da criatividade, de novos interesses e das 

competências de “aprender a ser” e “aprender a conviver”. O projeto teve início em maio de 2020, sendo 

de natureza contínua. Sua avaliação ocorre de forma mensal e sistemática pela gestão da Unidade, 

com sugestões de adaptação de metodologia e frequência de atividades. No período de agosto de 2020 

a julho de 2021 foram realizadas 43 atividades coletivas que alcançaram 100% das adolescentes 

vinculadas à UIFG. Avalia-se que o trabalho em grupo aumenta as possibilidades das adolescentes se 

ajudarem através da partilha de sentimentos, de opiniões, aprendizagens, vivências e experiências. É 

um espaço de escuta que pode ser transformador, possibilitando o fortalecimento e extensão da 

cidadania, ampliando o universo informacional e cultural e fortalecendo a autoestima e autonomia. 

Destaca-se, por fim, que o planejamento prévio das atividades, atendendo aos diversos eixos que 

compõem os parâmetros da ação socioeducativa descritos no SINASE, bem como datas relevantes de 

interesse na formação cidadã, aliado à sua aplicabilidade em grupos, tem propiciado às adolescentes 

o despertar da consciência crítica em relação ao seu contexto social, o aprimoramento do repertório de 

habilidades sociais para a convivência em comunidade e a formação da identidade. 
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É ou não é violência? 

Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Sobradinho - GEAMA Sobradinho 

 

Trata-se de uma oficina semestral, parte do programa básico de atendimento da GEAMA de 

Sobradinho, destinada a todos/as os/as adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade nessa Gerência. A oficina tem duração 

prevista de 1 hora e 30 minutos e visa promover reflexão sobre as diversas formas de violência dentro 

dos relacionamentos, tendo em vista o processo de naturalização cultural da violência. A metodologia 

envolve as seguintes ações: 1. recepção e identificação dos/as adolescentes em ambiente acolhedor; 

2. apresentação do tema, relacionando-o com situações do cotidiano; 3. exercício de 

respiração/relaxamento guiado; 4. contrato de convivência; 5. apresentação de um vídeo de curta 

duração que trata do tema da violência de gênero; 6. dinâmica de grupo em que cada adolescente 

recebe uma ficha contendo uma situação do cotidiano que pode ou não retratar a violência dentro dos 

relacionamentos. Em seguida, os/as adolescentes têm oportunidade de compartilhar suas observações 

e pontos de vista sobre as situações. Então, ocorre identificação de situações semelhantes já 

observadas em outros contextos, discussão sobre os padrões de comportamento em nossa sociedade 

e reflexão sobre possíveis comportamentos não violentos que poderiam contribuir para a resolução de 

conflitos, bem como promover a proteção dos/as adolescentes em suas relações; 7. apresentação de 

um vídeo de curta duração intitulado “Não confunda abuso com amor”; 8. síntese do tema e das 

observações durante a oficina; 8. lanche/confraternização; 9. avaliação de reação; 10. atividade 

pedagógica escrita sobre a oficina; 11. observações da equipe, por escrito, sobre o andamento da 

oficina e o comportamento dos/as adolescentes durante as atividades, como suporte para futuras 

intervenções. A equipe de referência inclui um/a Especialista socioeducativo e um/a Agente 

socioeducativo. Todos/as os/as profissionais da GEAMA de Sobradinho devem estar capacitados para 

aplicação desse projeto, o que envolve o conhecimento teórico acerca do tema abordado e a 

familiaridade com os recursos pedagógicos utilizados. Em aplicações anteriores, observamos como 

principais resultados: o elevado número de participantes (mais de cinquenta por cento dos 

convocados); a intensa participação dos/as socioeducandos/as por meio de comentários e 

questionamentos; a demonstração de compreensão sobre o tema abordado, evidenciada pela 

realização de uma atividade pedagógica escrita após a oficina; a sensibilização sobre a temática da 

violência, a qual é aprofundada durante o acompanhamento socioeducativo. 

 

 

Mês de luta pelo fim da violência doméstica? 

Gerência da Semiliberdade do Guará - GERSEMIGUA 

 

O mês de agosto celebra a conquista da criação da Lei Maria Penha como um marco no direito das 

mulheres à uma vida sem violência. Nesse sentido, em agosto de 2021, a Gerência de Semiliberdade 

Feminina do Guará desenvolveu um conjunto de ações voltadas para a prevenção e proteção das 
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mulheres contra a violência doméstica e familiar. As desigualdades de gênero e desproteções sociais 

experimentadas pelas adolescentes atendidas pela medida de semiliberdade são fatores que 

potencializam sua exposição a esse tipo de violência. Muitas das adolescentes vinculadas à essa 

medida já foram vítimas de violência doméstica. Diante disso, e da relevância do tema para o processo 

socioeducativo, a GERSEMIGUA realizou o mês de luta pelo fim da violência doméstica. As atividades 

foram propostas, planejadas e desenvolvidas por toda a equipe socioeducativa e compreenderam as 

seguintes ações: 1. oficina poética com leitura, debate e escrita sobre o tema; 2. exibição do filme 

“Anjos do Sol”, com discussão sobre relações de exploração sexual infanto-juvenil; 3. oficina de 

cuidados com a pele, voltada para o autocuidado com o corpo e os limites a serem estabelecidos para 

preservá-lo; 4. realização de trilha da plataforma Edulivre sobe autocuidado acompanhada de debate 

sobre o tema; 5. atividade pedagógica sobre as desigualdades vivenciadas pelas mulheres e caminhos 

para rompê-las; 6. Realização do Arraiá Maria da Penha (festa agostina em celebração ao aniversário 

de 15 anos da Lei Maria da Penha). As atividades alcançaram todas as adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa de semiliberdade. O mês de luta pelo fim da violência doméstica possibilitou 

a apropriação de formas de prevenção e proteção à violência contra a mulher por parte das 

adolescentes e equipe socioeducativa. Nesse contexto, as adolescentes também foram provocadas a 

estranhar relações abusivas que vivenciam e formas de afastamento desse contexto a partir dos direitos 

que possuem e das redes de apoio disponíveis às mulheres, sendo a GERSEMIGUA uma delas.  

 

 

Xadrez para a vida 

Unidade de Internação Provisória de São Sebastião - UIPSS 

 

O projeto pedagógico “Xadrez para a Vida” teve início em agosto de 2018, tendo como público alvo os 

adolescentes acautelados na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião. O projeto tem como 

objetivo utilizar o jogo de xadrez como ferramenta lúdica e pedagógica na construção de habilidades, 

conceitos e valores que favoreçam o autoconhecimento, a conscientização acerca de direitos, deveres 

e responsabilidade perante a si mesmo, à família e à sociedade. Por meio das analogias do xadrez 

com a própria vida, os adolescentes são estimulados a refletirem sobre as próprias escolhas, e sobre 

a importância de pensar antes de jogar/agir para fazer as jogadas corretas. Percebem que para 

desenvolverem um bom jogo precisam adquirir conhecimento, técnica e prática, bem como cultivar a 

atenção, a concentração e planejar as ações. O jogo traz a noção de responsabilização, pois ganhar 

ou perder irá depender das próprias escolhas e decisões tomadas. Aprendem que as regras são 

inalteráveis para todos, e que é preciso respeitá-las para que a partida aconteça. O jogo promove o 

trabalho com conceitos e valores como a paciência e a perseverança, necessárias para alcançar os 

objetivos; a importância do aproveitamento do tempo; de ter metas e fazer escolhas bem pensadas 

para a construção do próprio futuro. A Oficina é realizada durante a semana e as aulas, ministradas 

por dois instrutores (agente e especialista socioeducativos), são realizadas em espaço próprio “Sala de 

Xadrez”, que foi revitalizada pelos próprios adolescentes, com a colaboração dos servidores e do 

Núcleo de Ensino da Unidade. São trabalhados por dia, quatro módulos, dois no período da manhã e 
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dois no período da tarde, atendendo uma média de 06 (seis) a 08 (oito) adolescentes por turma. A 

duração da aula é de aproximadamente 01hora e 30 minutos. Os adolescentes são escolhidos 

conforme os critérios de data de entrada na Unidade; interesse; bom comportamento; indicação dos 

agentes do módulo e dos especialistas socioeducativos. As aulas seguem uma metodologia em que os 

conhecimentos são abordados de forma gradual: apresentação e introdução ao jogo; explicação do 

objetivo; nomenclatura e movimentação das peças; regras gerais; princípios de abertura; de 

desenvolvimento e apresentação de diversos conceitos relacionados ao jogo. Periodicamente são 

transmitidos filmes e documentários com a temática do xadrez, estimulando a reflexão e a exposição 

do pensamento por meio de rodas de conversas, onde os adolescentes se manifestam sobre o que 

compreenderam das lições extraídas das histórias. São também realizadas produções textuais, 

oportunizando a prática do pensamento de forma escrita e a reflexão de como pretendem levar o 

aprendizado para a própria vida. Durante o ano são promovidos campeonatos internos, entre os 

módulos, buscando incentivar a dedicação e o esforço no preparo e a socialização entre os jovens. 

Além disso, já houve a participação de adolescentes da Unidade em dois Campeonatos Escolares de 

Xadrez Online do Distrito Federal. Ao final da participação na Oficina, os adolescentes respondem a 

um questionário onde avaliam seu aproveitamento nos quesitos: convivência; disciplina; participação, 

interesse; obediência às regras e demais parâmetros relacionados a conceitos e valores transmitidos 

na oficina de xadrez. A avaliação por parte dos instrutores ocorre através dos registros (folhas de 

atividades) que são realizados periodicamente pelos adolescentes, bem como por meio da observação 

do interesse, desempenho e evolução em relação à prática do jogo e à conduta. Portanto, o 

aprendizado do jogo de xadrez associado ao jogo da vida tem se mostrado uma ferramenta eficaz no 

desenvolvimento do pensar e na formação de valores, visto que os conceitos são aplicados e 

vivenciados na prática, podendo ser comprovada sua verdade e importância para vencer no jogo e na 

própria vida. 

 

 

Personalidade do mês 

Gerência da Semiliberdade do Gama - GERSEMIGAM 

 

Durante o ano de 2021 escolhemos uma personalidade diferente para representar cada mês; nosso 

intuito é apresentar aos adolescentes várias personalidades (pessoas ou instituições) que marcaram e 

fazem parte da história do Brasil e do mundo, algumas com histórias de vida e de superação fantásticas, 

que trazem um novo olhar e uma nova perspectiva de vida, mostrando que apesar das dificuldades o 

mais importante é nunca desistir. Buscamos estimulá-los, por meio da pesquisa e da busca ativa de 

informações, na Internet, em revistas e livros, e da confecção de uma redação, de um poema ou de um 

breve relato (de no mínimo 30 linhas), a refletir sobre a vida e a obra daquela personalidade. A atividade 

foi criada pela equipe de projetos da Gerência na primeira reunião de planejamento, é dirigida a todos 

os adolescentes que são vinculados e aplicada pelas Especialistas. A avaliação dos resultados é feita 

mensalmente por meio da leitura e análise das produções e também  durante as rodas de conversa 

virtual, durante os debates e bate papos;  termos percebido que os adolescentes vêm demonstrando 
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maior conhecimento e clareza sobre a personalidade estudada e muitas vezes verbalizam se identificar 

com a pessoa, avaliamos ainda que, proporcionar essa forma de acesso  à cultura exerce uma 

influência significativa sobre diversos aspectos do desenvolvimento dos adolescentes, principalmente 

no desenvolvimento sócio emocional, estimulando ou desencorajando certos comportamentos com 

base na experiências vividas pela outra pessoa (personalidade). 

 

 

Redação Ostentação 
Unidade de Internação de Saída Sistemática - UNISS 

 

O projeto Redação Ostentação enseja orientar os jovens e adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa quanto aos conceitos básicos de produção textual, a fim de que sejam preparados para 

realizar os exames nacionais para pessoas privadas de liberdade, Enem e Encceja PPL, bem como 

aprendam gêneros textuais ligados ao mercado de trabalho, voltados, sobretudo, às rotinas 

administrativas. Tem por objetivo, portanto, ensinar os socioeducandos a escrever documentos oficiais 

e textos dissertativos coesos e coerentes para a participação em Exames Nacionais, concursos, 

seleções de estágio e processos seletivos para ingresso no mercado de trabalho. O curso de redação 

foi dividido em três eixos: a) Encceja PPL; b) Enem PPL e c) Redação Oficial (voltada ao mercado de 

trabalho). A metodologia utilizada foi de aulas expositivas, orientadas por meio de apostilas adaptadas 

à realidade dos socioeducandos. As aulas foram ministradas uma vez por semana, no caso, às terças-

feiras, nos períodos matutino e vespertino com duração de 1h e 30min. Ademais, foram necessários 

no mínimo 3 (três) encontros com cada turma de no máximo 08 socioeducandos, para propiciar maior 

foco nas atividades e respeitar os protocolos de saúde de prevenção à COVID-19. Além das aulas 

teóricas, foram produzidos textos, com orientação da instrutora, a agente socioeducativo e professora 

de língua portuguesa, Elaine Viana. Tais produções foram orientadas e corrigidas individualmente 

durante as aulas de redação. Quanto à redação oficial, os adolescentes e jovens aprenderam noções 

de rotina administrativa, confecção de documentos, como: ofício, memorando, e-mail, circular, ordem 

de serviço e ata., conforme cronograma. No início de 2021, após a conclusão das aulas e a participação 

de jovens da UNISS no ENEM PPL (como treineiros e como concluintes) o projeto produziu excelentes 

resultados, a maior nota em redação do ENEM no Sistema Socioeducativo (treineiro) e mais de uma 

aprovação no ENEM (concluinte). Ao todo, foram 38 jovens contemplados na modalidade ENEM PPL; 

16 na modalidade Encceja e mais 13, em Redação Oficial.  

 

 

Arte e Intervenção Urbana 

Gerência de Atendimento em Meio Aberto do Paranoá - GEAMA Paranoá 

 

O projeto de Arte e Intervenção Urbana é uma ação que integra o projeto guarda-chuva Guerreiros da 

Periferia, da GEAMA Paranoá. Ele foi idealizado para atender a demanda de atendimento presencial 

prioritário a um número restrito de adolescentes, no contexto de distanciamento social, em razão da 
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pandemia da Covid-19. O projeto realizou entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021 rodas de 

conversas temáticas, oficinas de produção de lambe-lambes e ações de intervenção urbana em pontos 

específicos do Paranoá - DF.O objetivo geral do projeto foi proporcionar aos/às adolescentes e jovens 

com demandas prioritárias de atendimento presencial uma experiência socioeducativa de cunho 

artístico e cultural, em espaços ao ar livre, com vistas a fomentar a produção autoral e o engajamento 

no cumprimento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade, respeitando as regras de 

distanciamento social e evitando a situação de descumprimento. O projeto é realizado em 4 momentos: 

1. roda de conversa sobre temas propostos pela equipe e temas apresentados pelo grupo, ao longo 

dos diálogos. Nessa fase, a equipe socioeducativa se divide entre duas principais funções: a) 

“problematizadora” dos assuntos trazidos à roda, sobretudo a partir de perguntas, para fomentar os 

diálogos e incentivar o aprofundamento das reflexões surgidas no grupo; b) “registro” das falas feitas 

por cada participante, em formas de frases, em cards. Para esta função, destaca-se a necessidade de 

abertura e atenção para a maior quantidade de falas possíveis, de modo a não “filtrar” conteúdos, mas 

registrar a riqueza trazida pelos participantes; 2. leitura dos cards pelos participantes da roda, como 

forma de valorizar os conteúdos que foram apresentados. Nessa fase, os/as adolescentes podem 

reconhecer suas falas durante as leituras, ressignificar a importância de suas contribuições ao debate 

promovido, estabelecer novas formas de diálogo com as contribuições dos/das demais participantes e 

elencar, entre todo o conteúdo apresentado, os cards que mais gostaram; 3. transformação dos cards 

em cartazes. Nessa fase, os/as participantes digitam no computador as frases, formatam os textos com 

tipos de fontes e tamanhos de letras, de acordo com o que acham mais bonito e, por fim, imprimem 

esse novo material. Também há espaço para a composição com outras linguagens, como a colagem 

de imagens, o desenho e a pintura. Neste momento, os conteúdos produzidos pelo grupo ganham uma 

nova dimensão estética e também outros significados de cunho artístico; 4. passeio pela cidade e 

colagem dos cartazes (lambe-lembe) em locais públicos. Os lugares podem ser definidos previamente, 

como também serem escolhidos durante o percurso. Até o momento, realizamos colagens com a 

definição prévia dos lugares. Nesta fase, os conteúdos autorais passam a intervir diretamente na cidade 

e ganham, por si, autonomia em relação à sua dimensão artística. Os/As adolescentes são 

convidados/as a refletirem sobre esse deslocamento que vai da reflexão, passa pela criação e chega 

na autonomia de suas obras, em relação às expectativas que tinham com o próprio processo criador. 

Ao longo dos encontros, foi possível observar que o projeto despertou o interesse dos/as adolescentes 

pelo processo de criação artística, estreitou vínculos entre os mesmos e possibilitou momentos de lazer 

e prazer durante a construção da experiência socioeducativa. Estava previsto para meados e 

finalização do projeto, a participação do coletivo de arte e cultura do Paranoá “Da Barragem pra Cá”. 

No entanto, pelo agravamento da situação da pandemia, as atividades foram suspensas e a proposta 

de participação do coletivo foi adiada por tempo indeterminado. Por fim, avaliamos que dentro das 

condições materiais objetivas e dos limites impostos pela situação pandêmica, o projeto de Arte e 

Intervenção Urbana foi exitoso, pois inaugurou uma possibilidade de trabalho em grupo mantendo a 

perspectiva histórica da GEAMA Paranoá do trabalho com metodologias ativas que valorizam o 

protagonismo dos/as adolescentes e jovens, ao mesmo tempo em que atendeu às exigências do 

momento. Além disso, essa experiência deu novos ânimos à equipe socioeducativa, desgastada com 
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as limitações do atendimento individualizado que a pandemia impôs. Vale ressaltar que em agosto de 

2021 o projeto foi retomado, dentro do movimento de reabertura gradual da GEAMA Paranoá para o 

atendimento presencial e segue em desenvolvimento. 

 

 

1ª Feira de profissões da UNISS- Construindo o meu futuro 

Unidade de Internação de Saída Sistemática - UNISS 

 

No Mês do Trabalho (maio), a Unidade de Internação de Saída Sistemática (UNISS) promoveu uma 

série de atividades – simulação de entrevistas, elaboração de currículos e exibição de filmes temáticos 

– com os socioeducandos, a respeito da importância da profissionalização e as possibilidades de 

ingresso no Ensino Superior e no mercado de trabalho. Para encerrar esse ciclo de atividades, nos dias 

25, 26 e 27 de maio de 2021, foi realizada a 1ª Feira de Profissões da UNISS: Construindo o meu 

Futuro. Para baterem um papo com os socioeducandos sobre mercado de trabalho, a feira contou com 

14 convidados, dentre estagiários e jovens aprendizes, que atuam nas áreas administrativa, bancária 

e de alimentação, e graduados em Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, 

Empreendedorismo, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Nutrição, Pedagogia e 

Tecnologia da Informação. Os convidados falaram sobre formas de ingresso no Ensino Superior e as 

matérias que envolvem cada curso, bem como compartilharam suas trajetórias profissionais, 

despertando expectativas e aspirações. Cabe ressaltar que todas as áreas elencadas foram escolhidas 

pelos socioeducandos, por meio de preenchimento de formulário de pesquisa. O objetivo da atividade 

foi ampliar a compreensão dos socioeducandos a respeito da importância da profissionalização e 

mostrar as possibilidades e formas de acesso ao Ensino Superior e ingresso no mercado de trabalho. 

A realização da Feira envolveu os seguintes momentos: 1º Momento - levantamento das áreas de 

interesse profissional dos socioeducandos, por meio de formulário online de pesquisa; 2º Momento: 

busca ativa e convite aos profissionais; 3° Momento: organização da programação e espaço físico; 4° 

Momento: realização do evento. Cada dia do evento contou com a participação de, no mínimo, 02 

convidados e, no máximo, 05 convidados, que falaram para grupos de até 10 socioeducandos. Os 

adolescentes e jovens também realizaram perguntas sobre a rotina das profissões, as possibilidades 

de especialização e oportunidades de atuação no mercado de trabalho. Todos os socioeducandos da 

Unidade participaram da Feira de Profissões, divididos em grupos. Uma feira de profissões contribui de 

forma significativa na decisão de qual profissão seguir, podendo confirmar uma escolha profissional ou 

apresentar um novo caminho em área diversa. Avalia-se que a 1ª Feira de Profissões da UNISS: 

Construindo o Meu Futuro estimulou nos socioeducandos a importância da continuidade da formação 

escolar, esclareceu dúvidas sobre o mercado de trabalho e despertou a vontade de vivenciar o universo 

universitário. 
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Espaço criativo casulo de asas 

Gerência da Semiliberdade do Guará - GERSEMIGUA 

 

A Gerência de Semiliberdade Feminina do Guará (GERSEMIGUA) conta com um espaço de uso 

comunitário pelas adolescentes. Até junho de 2021, tratava-se de uma sala composta com uma estante 

de livros, materiais escolares e mobílias em desuso devido ao estado danificado em que se 

encontravam. No contexto da pandemia, com o aumento das atividades em caráter remoto, a sala 

também recebeu um computador para o uso das adolescentes. Aulas, cursos e atividades culturais em 

formato virtual, passaram a acontecer com frequência nessa sala. Atividades presenciais, individuais 

ou em grupo, também não deixaram de ocorrer e, entre as paredes desbotadas e cadeiras quebradas, 

ainda aconteciam leituras, conversas, reflexões e eram escritas poesias. Para oferecer um espaço 

físico adequado e esteticamente convidativo à cultura, educação, lazer e criação das adolescentes, 

entre julho e agosto de 2021 foi realizada sua revitalização. Esta ação foi realizada por toda a equipe 

socioeducativa da Gerência e contou com o apoio da SEJUS e uma rede de mulheres voluntárias que 

se identificaram com a proposta socioeducativa e se mobilizaram para que o espaço se tornasse um 

local de fortalecimento das meninas no acesso e luta por seus direitos. Dessa forma, foi possível 

realizar as seguintes ações: pintura e ilustração nas paredes da sala oferecendo cor, palavras e 

imagens em harmonia com a proposta do espaço; aquisição de mobília adequada para o espaço; 

renovação do acervo literário, dando prioridade à presença de literatura escrita por mulheres e mulheres 

negras, com as quais as meninas possam se identificar e inspirar para a ampliação de suas próprias 

vozes. As adolescentes participaram da organização do espaço e o nomearam de Espaço Criativo 

Casulo de Asas, porque de acordo com elas “aqui a gente entra de um jeito e sai com a mente mais 

aberta, que nem uma borboleta”, “a gente precisa sair com asas, pra ter liberdade”. Após essa ação, o 

espaço tem sido utilizado para aulas remotas, atividades profissionalizantes na modalidade à distância, 

oficinas poéticas, rodas de conversa, leituras, dentre outras. As adolescentes sentem-se valorizadas 

por terem esse espaço dedicado a elas e a equipe motivada a propor atividades para seu uso. 

 

 

PSC Individual 
Gerência de Atendimento em Meio Aberto do Recanto das Emas - GEAMA Recanto das Emas 

 

O projeto consiste em uma modalidade de conversão da medida socioeducativa de Prestação de 

Serviço à Comunidade, submetida e aprovada pela VEMSE, a qual atendeu uma adolescente de 13 

anos de idade, por meio de atendimentos e atividades socioeducativas sistemáticas. A adolescente do 

sexo feminino, vinculada aos 12 anos de idade, cuja determinação judicial estimula o cumprimento de 

Prestação de Serviço à Comunidade pelo período de 02 (dois) meses. Semanalmente, foram 

trabalhados temas relacionados aos direitos e deveres de crianças e adolescentes, saúde, educação e 

profissionalização, observando critérios de adequação à idade e à maturidade da adolescente, e às 
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necessidades apresentadas. A Prestação de Serviços à Comunidade em questão foi elaborada pela 

Especialista em Pedagogia e a Gerente da GERSEMIREC, juntamente com uma Especialista em 

Psicologia, e foi executado por uma Especialista em Serviço Social. Os objetivos do Projeto foram: 

propor reflexões sobre o presente, passado e futuro, buscando situar a adolescente no espaço de 

tempo e auxiliá-la a traçar objetivos de vida mais concretos e palpáveis; identificar e exemplificar formas 

de cuidados com a saúde física e mental, prevenção de gravidez precoce e de infecções sexualmente 

transmissíveis; identificar como estão os relacionamentos interpessoais, sua situação escolar e definir 

ações para seu crescimento e mudanças nessas áreas; determinar maneiras de se tornar multiplicadora 

entre seus pares dos conhecimentos adquiridos durante os encontros. Foram realizados 16 encontros 

voltados para os temas que perpassam identidade e projetos de vida, saúde, educação, 

profissionalização e relações interpessoais e familiares. Os atendimentos foram realizados com a 

Assistente Social e foram utilizados instrumentos audiovisuais (curta-metragem, vídeos educativos, 

músicas), cartilhas, poesias, propostas de atividades educativas, bem como instrumentais para 

trabalhar o diagnóstico da situação atual, metas e planejamento de vida nas áreas de saúde, 

relacionamentos interpessoais e educação. No âmbito da saúde foi utilizada como instrumento a 

“Cartilha de saúde da Adolescente”, do Ministério da Saúde. Os instrumentais para trabalhar 

diagnóstico da situação atual, metas e planejamento de vida nas áreas de saúde, relacionamentos 

interpessoais e educação, serão retirados do “Guia Prático para Construção de um projeto de Vida”, do 

ICE. O projeto alcançou os resultados esperados, tendo em vista que a adolescente compareceu a 

todos os encontros, e se mostrou bastante participativa durante as atividades. Por fim, a socioeducanda 

pôde realizar reflexões sobre temas primordiais para aplicar em sua vida, como o uso de drogas, 

exercício seguro da sexualidade, educação e projetos de vida distanciados do contexto infracional, 

produzindo uma redação a partir de suas reflexões. Frases dessa redação estão para publicação nas 

redes sociais a fim de ser instrumento de divulgação das ideias da adolescente para a comunidade. 

 

 

A voz da Semi 

Gerência da Semiliberdade do Gama - GERSEMIGAM 

 

Todos os meses é confeccionado um jornalzinho contendo diversas informações como, as atividades 

desenvolvidas na Gerência, datas comemoradas no mês, além de publicação de trabalhos dos próprios 

adolescentes. Nosso objetivo é estimular o protagonismo dos adolescentes na produção e distribuição 

do jornalzinho e também mostrar aos pais um pouco do caráter pedagógico/educacional da medida 

socioeducativa, desmistificando a ideia de que a medida socioeducativa é apenas punitiva, trazendo a 

eles e aos adolescentes, a reflexão sobre a finalidade da medida. Atualmente o jornal é feito pela equipe 

de projetos da Gerência de Semiliberdade do Gama com a participação dos adolescentes em algumas 

colunas, mas futuramente ele será completamente construído, editado e divulgado pelos adolescentes. 

O jornal é confeccionado com base nas atividades repassadas aos adolescentes durante o mês, 

atividades relacionadas às datas comemorativas, personalidade do mês e também temáticas 

especificas como violência doméstica por exemplo. As colunas do jornal são compostas por trabalhos 
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desenvolvidos pelos adolescentes (como a redação), pela opinião e fala deles, durante as rodas de 

conversa virtual (são confeccionados textos) e contam também com a participação dos agentes que 

contribuem com textos autorais sempre dentro da temática do mês. O período de duração do projeto é 

todo o ano de 2021. A avaliação  dos resultados é feita bimestralmente durante reunião  de equipe 

(virtual) e temos percebido que o objetivo tem sido alcançado, o fato de o jornalzinho ser um veículo de 

informação de tiragem mensal traz aos adolescentes a sensação de que algo foi realmente produzido 

por eles, percebemos que apresentam maior engajamento na produção do mesmo, ficam motivados a 

participar e se sentem felizes quando veem o jornal publicado, percebemos maior engajamento também  

por parte dos familiares, que conseguem enxergar um pouco do trabalho socioeducativo que é feito e 

consequentemente participam mais no cumprimento da medida. 

 

 

Jornal Papo reto 

Gerência de Atendimento em Meio Aberto da Ceilândia Norte - GEAMA Ceilândia Norte 

 

Em janeiro de 2021, a equipe da GEAMA Ceilândia I - Norte passou a realizar o Planejamento 

Estratégico com periodicidade trimestral. São definidos temas e subtemas a partir de datas 

comemorativas de cada mês. As temáticas definidas se afinam com questões do processo 

socioeducativo e considera as demandas que os jovens apresentam à nossa Unidade. A partir deste 

Planejamento Estratégico são desenvolvidas ações, programas, projetos, instrumentais, postagens, 

entre outros. Sendo assim, foi criado um processo na plataforma SEI para documentar os produtos 

deste planejamento e criar um banco de dados para consultas posteriores. Em seguida, foi criado o 

Jornal “Papo Reto” com objetivo de dar publicidade para além do espaço da Gerência àquilo que foi 

realizado pela GEAMA. O “Jornal Papo Reto” é um projeto que visa a compilação e publicização das 

principais atividades realizadas pela GEAMA Ceilândia Norte com vistas a estabelecer a cultura de 

registro histórico das ações socioeducativas da Gerência e inspirar a criatividade e implementação de 

diversas ações a serem realizadas por outras Gerências e adequadas às diferentes realidades 

territoriais do público atendido pelo meio aberto. Primeiramente é realizado um registro em Banco de 

Dados do SEI (processo interno) para depois selecionar o material a ser publicado e, finalmente, 

formatar e publicar o conteúdo do jornal. O público alcançado é a Subsecretaria do Sistema 

Socioeducativo – SUBSIS, Diretoria do Meio Aberto – DIMA, demais Gerências de Atendimento em 

Meio Aberto, bem como os familiares e socioeducandos/as atendidos/as pela GEAMA Ceilândia Norte. 

A primeira edição foi impressa pela Gerente da GEAMA e entregue à DIMA. Posteriormente, foi 

impressa pela ASCOM e entregue à SUBSIS e Gerências de Atendimento em Meio Aberto de Ceilândia 

Sul, Brazlândia e Samambaia. A versão digital foi enviada para todas as outras Gerências. O 

planejamento e execução do projeto envolveram a Gerente, as Especialistas em Serviço Social e 

Psicologia da GEAMA Ceilândia I. É um projeto contínuo, mas de publicação semestral. Foi avaliado 

que a socialização de práticas socioeducativas pode contribuir para todo o sistema socioeducativo e 

inspirar a criatividade e implementação de diversas ações a serem realizadas por outras Gerências e 

adequadas às diferentes realidades territoriais do público atendido pela medida socioeducativa de meio 



20 
Caderno de Resumos 

Café de Boas Práticas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal – 2ª Edição 

aberto. As devolutivas sobre o Jornal foram todas positivas e a equipe pretende seguir com nova 

publicação em dezembro de 2021. 

 

 

Projeto de Mapeamento das Instituições do DF 

Unidade de Atendimento Inicial - UAI 

 

O Núcleo de Atendimento Integrado, como porta de entrada do Sistema Socioeducativo, conforme 

estabelecido no art. 88, V, da Lei 8.069/90, propõe a “integração operacional de órgãos do Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um 

mesmo local, para efeito de celeridade do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria 

de ato infracional”. O atendimento inicial ofertado nesta unidade pressupõe papel essencial na 

intervenção primária e preliminar com os adolescentes e famílias capaz de estimular, combinada a 

outros fatores, a interrupção da trajetória infracional do jovem. Contudo, torna-se imprescindível o 

encaminhamento às instituições que prestam serviço à população no Distrito Federal para o 

acompanhamento continuado. Há a necessidade de participação de diversos atores no processo, tendo 

em vista que o trabalho não se esgota com uma intervenção preliminar. Com isso, foi desenvolvida a 

proposta de levantamento e atualização de informações das instituições públicas, ONGs e OCS para 

elaborar um material atualizado dos atores das redes socioassistenciais das regiões administrativas do 

DF. Diante a circunstância do perfil do público de atendimento no NAI/UAI ser abrangente em relação 

à classe social, região de moradia, gênero, sexualidade e cor, é importante um conhecimento mais 

amplo das políticas públicas, serviços públicos e benefícios em todo o DF. Além disso, as famílias 

chegam com inúmeras demandas de orientação e encaminhamento para cursos de formação, práticas 

desportivas, atividades de ocupação, tratamentos de saúde, inserção no mercado de trabalho, 

rematrícula escolar, entre outras. Faz-se necessário a orientação, divulgação e encaminhamento célere 

dos usuários aos serviços que demandam. Nesse contexto, o objetivo do Mapeamento das Instituições 

do DF é prestar atendimento imediato, eficaz, eficiente, humano e educativo ao adolescente e a família. 

Para o levantamento das informações atualizadas das instituições foi realizado inicialmente a coleta de 

materiais já elaborados por outras instituições. No decorrer do desenvolvimento do trabalho, foram 

sendo coletadas outras informações que contribuem para a identificação de instituições, e a realização 

de contato telefônico para a verificação das informações atualizadas e posterior registro. Também foi 

utilizada a Lei de Acesso à Informação juntamente com as instituições públicas por meio de solicitação 

nas plataformas de E-sic do DF e da União e na da Ouvidoria do DF, órgãos que enviaram as Cartas 

de Serviço disponíveis em seus sites. Para o registro das informações foi realizado um formulário em 

plataforma online, com a solicitação de informações e-mail de quem preenche, nome da instituição, 

área de atuação, e-mail para contato, telefones ao público e da gestão, endereço, região administrativa, 

serviços oferecidos, requisitos para acesso, documentos necessários, formas de solicitação, e público 

alvo. O público alcançado com o projeto foi adolescentes e familiares que foram atendidos pela UAI, 

além de outros usuários, já que o mapeamento foi compartilhado com todo o Sistema Socioeducativo 

do DF. As atividades foram iniciadas em março de 2021 e permanecem até o momento. Destaca-se 
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que o projeto busca um novo olhar para as redes sociais do DF, levantando dados que se 

complementam, identificando fluxos de atendimento ao público e oportunidades aos adolescentes e 

famílias. Assim, é possível auxiliar na construção de uma visão mais abrangente sobre o atendimento 

socioeducativo. O mapeamento da Rede proporciona a atualização das informações prestadas aos 

usuários da UAI, complementando o “Guia de Orientações para família”, que é disponibilizado no 

atendimento inicial. Até o momento 330 instituições participaram do projeto enviando suas informações. 

 

 

Alegria na mesa 

Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Taguatinga - GEAMA Taguatinga 

 

A partir do início da pandemia e da identificação da situação de vulnerabilidade de muitas famílias, a 

equipe da GEAMA Taguatinga se mobilizou para arrecadar e distribuir cestas básicas de forma 

recorrente às famílias de jovens acompanhados pela GEAMA, bem como de jovens egressos, que se 

encontrassem em situação de insegurança alimentar. O projeto tem por base a compreensão de que, 

apesar de não compor o setor de assistência social, as Gerências de Atendimento em Meio Aberto 

possuem papel importante na garantia de direitos básicos dos jovens acompanhados. Além disso, há 

o reconhecimento de que, por ser instituição de articulação entre diversos setores da rede, as 

Gerências apresentam possibilidades privilegiadas para atuar na intermediação entre órgãos, 

governamentais e não governamentais, e as famílias acompanhadas na busca pela redução das 

vulnerabilidades sociais. Este projeto teve como objetivo fornecer suporte às famílias de baixa renda 

acompanhadas pela GEAMA Taguatinga, em complemento às assistências recebidas pelos órgãos de 

assistência social, visando minimizar situações de insegurança alimentar. A arrecadação de cestas 

teve três fontes principais: 1. Campanhas de arrecadação de fundos realizadas pelos servidores, a 

partir da qual eram realizadas as compras dos itens e montagem de cestas; 2. Doações de outras 

instituições parceiras com destino à GEAMA Taguatinga, como os Anjos do amanhã da Vara da 

Infância; e 3. Conversões de PSC em doação de cestas básicas, nos casos pertinentes. A partir do 

quantitativo de cestas arrecadadas a equipe de socioeducadores realizava um levantamento das 

famílias em situação de insegurança alimentar para a distribuição. Para tal eram levados em 

consideração os critérios de renda per capta, empregabilidade, bem como os relatos das famílias nos 

atendimentos. A entrega das cestas foi realizada pela equipe em visitas domiciliares por meio de carro 

próprio ou empréstimo de carros oficiais de outras unidades. Em algumas situações específicas, as 

famílias sinalizavam a preferência de retirar a cesta na própria GEAMA. Foram beneficiadas com o 

projeto, até o presente momento, 65 famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade e 

insegurança alimentar das regiões administrativas de Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, Águas Claras, 

Areal, Arniqueiras, Vicente Pires, 26 de Setembro e Colônia Agrícola Samambaia. Contou com a 

participação e envolvimento de toda a equipe da GEAMA Taguatinga: técnicos administrativos, agentes 

socioeducativos, especialistas socioeducativos, assessoria técnica e gerência. A ação teve início em 

abril de 2020 e permanece até o momento atual. Nesse período foram distribuídas, até o presente 

momento, 233 cestas básicas em um total de 33 visitas que beneficiaram 65 famílias. Além do benefício 
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imediato de fornecer maior segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade, observa-

se que esta ação potencializou o vínculo das famílias com a GEAMA, favorecendo de maneira indireta 

a vinculação dos jovens na medida socioeducativa e consolidando um papel de referência da GEAMA 

para as famílias no que se refere à garantia de direitos básicos. Como reconhecimento da ação, em 

dezembro de 2020 a GEAMA Taguatinga recebeu o Selo Comunidade Solidária da Vara da Infância e 

da Juventude do DF, em razão da destacada atuação como distribuidora na Campanha Comunidade 

Solidária. 

 

 

Oficina Poética 

Gerência da Semiliberdade do Guará - GERSEMIGUA 

 

A oficina de leitura e escrita poética da Gerência de Semiliberdade Feminina do Guará tem como 

objetivo proporcionar às adolescentes um espaço de voz por meio da escrita. A oficina é uma atividade 

permanente da unidade e acontece quinzenalmente com todas as adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa em caráter presencial. Os encontros são em grupo ou individuais e tratam de 

temas propostos pelas adolescentes ou sugeridos pela Gerência, em consonância com o planejamento 

mensal da rotina pedagógica. Quem dirige a atividade é uma Agente Socioeducativa que, com 

sensibilidade poética, oferece uma escuta atenta às adolescentes. A partir dos relatos das meninas, a 

servidora resgata textos e poesias que inspiram diálogos e a escrita das meninas. A escrita é livre e 

resulta em cartas de amor, rimas, letras de música, relatos de vida ou opinião sobre um assunto que 

as tocam. Com caderno e caneta nas mãos, as meninas capricham na letra e fazem curvas na caligrafia 

para terem um texto bonito. Elas não gostam de rasuras, por isso, demandam orientações constantes 

da Agente Socioeducativa que, entre uma linha e outra, também ensina ortografia. Os resultados da 

oficina são diversos, dentre os quais se destacam: redução da ansiedade e sofrimentos relacionados à 

restrição de liberdade e às vulnerabilidades sociais vivenciadas pelas adolescentes, a partir de uma 

escuta atenta e respeito às suas vozes; oferta de um espaço de desenvolvimento da voz de mulheres 

sobre questões sociais que vivenciam e os sentimentos que experimentam; desenvolvimento e 

aprimoramento da escrita; textos livres das adolescentes sobre os temas trabalhados. 

 

 

PSC Cabeça feita 

Gerência de Atendimento em Meio Aberto do Recanto das Emas - GEAMA Recanto das Emas 

 

O Projeto Cabeça Feita foi inicialmente estruturado pela Escola Superior da Polícia Civil para alcançar 

os/as alunos/as, seus familiares e equipe pedagógica de escolas públicas e particulares de Ensino 

Fundamental e Médio do Distrito Federal. Coordena atividades de interação e aproximação do tripé 

FAMÍLIA, ESCOLA E COMUNIDADE para a prevenção do uso de drogas. Houve o planejamento pela 

equipe da GEAMA e CEPUD a fim de aplicar as adaptações necessárias em sua metodologia para 

melhor envolvimento e aprendizagem dos/as socioeducandos/as e familiares. O Objetivo geral consiste 
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em proporcionar aos/às adolescentes vinculados/as para o cumprimento da medida de Prestação de 

Serviços à Comunidade – PSC e seus familiares a participação no projeto da PCDF Cabeça Feita com 

foco na socioeducação. Os Objetivos específicos são: Estabelecer aproximação entre a Polícia Civil e 

a comunidade; Cooperar com a reflexão dos jovens a respeito do consumo de drogas lícitas e ilícitas, 

sobre as consequências do uso e a importância de promover ações em prol de sua saúde física e 

mental; Propor a aproximação dos/as socioeducandos/as e suas famílias a fim de estabelecer 

estratégias para a prevenção do uso abusivo de drogas: Traçar com os/as socioeducandos/as e 

familiares maneiras de preservação de sua saúde física e mental e de se tornarem esteios na saúde 

de seus pares. O Projeto foi realizado pela equipe do Centro Piloto de Educação e Prevenção ao Uso 

de Drogas e Violências da Escola Superior de Polícia Civil do DF em parceria com os/as servidores/as 

da GEAMA Recanto das Emas. Os encontros ocorreram às terças e quintas, às 14h na própria GEAMA, 

durante sete semanas. A metodologia consistiu no desenvolvimento do Tema Valores e Virtudes por 

meio de apresentação de vídeos, situações problema e perguntas norteadoras; Tertúlia Literária 

Dialógica por meio de atividades de autoconhecimento em forma de roda de conversa com base nos 

princípios da aprendizagem dialógica (trecho da obra morte e vida Severina); Sessão de Cinema (filme 

“Monstro”) e debate dirigido com dinâmica de escolhas de palavras que representam a mensagem do 

filme; Júri Simulado onde os adolescentes puderam representar os papéis do Tribunal do Júri e 

decidirem sobre um caso fictício; Exposição do tema e Roda de Conversa sobre PAZ, a partir da letra 

da música “PAZ”, de Gabriel O Pensador e leitura de imagens; Exposição do tema Drogas lícitas e 

ilícitas e Roda de conversa com os adolescentes e familiares em dois encontros separados; Dinâmica 

de grupo “Mitos e Verdades sobre o uso de drogas”; Produção Cultural livre, concurso e premiação à 

melhor produção cultural. Como resultado, os adolescentes não foram prejudicados no cumprimento 

da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade em virtude do contexto de 

pandemia da Covid-19. Além disso, foram instigados a construir seu próprio conhecimento sobre os 

temas tendo a oportunidade de acesso a informações de qualidade, as quais puderam ser 

compartilhadas com a comunidade por meio da produção cultural (cartazes) ao final do Projeto. Foram 

avaliados os seguintes aspectos da PSC: Frequência nos encontros realizados, sendo permitida 

somente uma falta para o recebimento do certificado; Realização das atividades propostas durante os 

encontros; Avaliação final do processo. Ao final do processo, houve a auto-avaliação pelos 

socioeducandos, e avaliação pelo mobilizador. 

 

 

Protocolo de intervenção e extração 

Unidade de Internação Provisória de São Sebastião - UIPSS 

 

Este Protocolo de Intervenção e Extração da Unidade de Internação Provisória de São Sebastião - 

UIPSS, visa padronizar e formalizar, no âmbito da segurança, as ações dos agentes socioeducativos 

em situações de crise, em que haja a necessidade de intervenção e/ou extração do adolescente de seu 

alojamento, visando restabelecer a ordem e harmonia, garantindo um ambiente estável e seguro, tanto 

para os adolescentes em restrição de liberdade quanto para os servidores e demais pessoas no 
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ambiente da UIPSS . O Protocolo tem como objetivo formalizar e padronizar as ações de intervenção 

e/ou extração dos adolescentes no âmbito de seus módulos de alojamentos, em todo evento que altere 

o normal e regular funcionamento da Unidade de Internação Provisória de São Sebastião, fazendo com 

que medidas necessárias e urgentes possam ser adotadas pela equipe de plantão no intuito de 

restringir e encerrar determinado evento crítico. O Protocolo de Intervenção e Extração tem o intuito de 

promover uma ação com maior profissionalismo por parte da equipe de segurança, respeitando os 

aspectos legais referentes aos direitos dos socioeducandos e que direcionam a ação do servidor em 

situações onde haja a necessidade de utilização do uso diferenciado da força. Por meio de 

apresentações, realizadas com todos os membros da equipe de plantão, são repassados os aspectos 

legais, como princípios e legislações que regem a atuação dos servidores no âmbito desta Secretaria, 

assim como conceitos da doutrina do uso diferenciado da força e apresentação das ações padronizadas 

durante a atuação interventiva. A apresentação consegue transmitir de forma clara e didática, todas as 

ações e padronizações do protocolo, por meio de imagens ilustrativas, que demonstram na prática o 

que deve ser executado pela equipe. Assim, as orientações são melhor assimiladas por parte dos 

agentes que estejam participando da instrução. Há ainda a instrução de forma prática, a qual é feita 

uma simulação para que sejam executadas as ações padronizadas elencadas no protocolo. O público 

alvo são os Agentes Socioeducativos da Unidade de Internação Provisória de São Sebastião. O 

protocolo é desenvolvido pela Coordenação de Plantão e Gerência de Segurança - GESEG. O 

Protocolo deu maior profissionalização aos agentes socioeducativos durante a atuação em situações 

de intervenção, havendo uma maior conscientização do servidor em perceber que sua atuação precisa 

ser pautada por prerrogativas legais, com ações padronizadas de forma escalonada, fazendo com que 

seja uma ação objetiva e isenta de irregularidades. Foi possível verificar uma redução em situações de 

excesso por parte dos servidores, consequentemente um menor registro de ocorrências envolvendo 

denúncias por parte dos adolescentes. Havendo um maior respeito aos direitos inerentes dos 

socioeducandos e aos limites de atuação do servidor. Estando com uma equipe bem preparada e 

orientada, o ambiente tornou-se mais estável, adequado para que se possa realizar todas as atividades 

propostas de forma segura e tranquila.  

 

 

Fala, rede! 

Gerência de Atendimento em Meio Aberto Ceilândia Norte - GEAMA Ceilândia Norte 

 

É um projeto que visa a realização de reuniões com os principais serviços que a GEAMA demanda em 

Ceilândia para atendimento aos/às socioeducandos/as e familiares. Surgiu da necessidade sempre 

constante de encaminhamento a esses serviços devido ao princípio da incompletude institucional 

apontado pelo SINASE, bem como da importância de conhecer os parceiros da rede sócio assistencial 

e de apresentar o trabalho desenvolvido na GEAMA. O objetivo é conhecer o funcionamento dos serviços 

da rede sócio assistencial voltados para atendimento às demandas dos/as socioeducandos/as, bem 

como criar fluxos de encaminhamento, se necessário e possível. Primeiramente é realizado contato com 

parceiro da rede sócio assistencial, seguido de pré-agendamento de reuniões que em virtude da 
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pandemia estão se dando apenas de forma remota. Posteriormente é realizada a reunião e, finalmente, 

é dada a publicização para demais servidores/as da GEAMA Ceilândia Norte como forma de uma 

devolutiva para estes. As reuniões contam com a participação da Gerente e do Assessor, servidores/as 

da GEAMA Ceilândia Norte e Ceilândia Sul. Os/As servidores/as da GEAMA Ceilândia Sul são sempre 

convidados/as por fazerem parte da mesma região administrativa de atuação e por entendermos que a 

socioeducação se faz de forma ainda melhor com o diálogo e parceria entre todas as GEAMAS, 

principalmente aquelas de territórios semelhantes como uma maneira de somar forças. Nos seis 

primeiros meses do ano foram contatados principais serviços que são demandados pela socioeducação. 

Foram realizadas reuniões com todos os Conselhos Tutelares de Ceilândia, com o Caps-Ad, com o Caps-

I de Taguatinga e também com a Unidade de Planejamento Educacional de Ceilândia - UNIPLAT. Sendo 

assim, foram realizadas sete reuniões, sendo em média de uma por mês. No segundo semestre, já foi 

iniciado o eixo de profissionalização com realização de reunião com a Agência do Trabalhador de 

Ceilândia. O projeto seguirá e a expectativa é alcançar a área de saúde e educação. 

 

 

Projeto Follow – up 
Unidade de Atendimento Inicial- UAI  

 

Follow-up é uma expressão em inglês que significa acompanhar ou fazer o acompanhamento. O projeto 

Follow-up, executado pela GESPP/UAI, é o contato com as famílias e adolescentes residentes no 

Distrito Federal e entorno que passaram pelo NAI, foram liberados sem Medida Socioeducativa ou 

liberados com Medida Socioeducativa em Meio Aberto (Liberdade Assistida e / ou Prestação de 

Serviços à Comunidade). Não se trata de fiscalização da atuação da rede e do engajamento dos 

familiares no que foi pactuado no atendimento, mas de um acompanhamento-intervenção, onde são 

reforçadas as orientações dadas durante a passagem do adolescente pela UAI. O objetivo é saber 

notícias da família e do adolescente, acolher sofrimentos e tirar eventuais dúvidas sobre o cumprimento 

da Medida Socioeducativa de Meio Aberto que porventura o jovem tenha recebido e certificar se o 

adolescente e sua família tiveram acesso aos serviços disponíveis na rede de apoio; se os 

encaminhamentos realizados pela equipe de especialistas de referência do adolescente foram 

absorvidos pela rede; se a família, após as orientações recebidas pela equipe, procurou os serviços 

para os quais foi orientada; se o adolescente e a família têm se engajado para ter acesso aos serviços. 

A metodologia utilizada é o contato telefônico com as famílias, ou com os serviços da rede: Conselhos 

Tutelares do DF e GO, Centralac (Central de Vagas de Acolhimento para Crianças e Adolescentes) e 

GEAMAS, quando não há êxito no contato com a família ou com o adolescente. O público alcançado 

são os adolescentes que deram entrada na UAI por flagrante e foram liberados, com ou sem remissão 

(Medida Socioeducativa), assim como seus familiares. O intervalo para realizar o contato é de 02 meses 

e a ligação dura em média 5 minutos. Entre os meses de janeiro a junho de 2021, foram incluídos na 

amostra 366 casos. São as entradas por flagrante e que passaram por atendimento com a equipe de 

especialistas. Os 366 adolescentes foram liberados com ou sem MSE em meio aberto. Destes, 74 

adolescentes foram retirados pelos critérios de exclusão, sendo ou por novo ato, por estarem cumprindo 

medida socioeducativa de privação parcial ou total de liberdade ou por falecimento. Assim, foi realizado 
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o Follow-Up com 291 adolescentes no período. Dos casos aptos para realização do Follow-Up, foram 

realizados 205 encaminhamentos formais à rede socioassistencial, sendo que 99 (48,3%) para os 

Conselhos Tutelares, 87 (42,4%) para a Secretaria de Educação do DF, 15 (7,3%) para a Secretaria 

de Saúde e 04 (2%) para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ressalta-se que os 

encaminhamentos para os CTs e para Educação representam mais de 90% dos encaminhamentos. 

Pelos dados encontrados, a maior parte dos encaminhamentos não foram atendidos. A execução do 

projeto Follow Up no ano de 2021 buscou acolher e orientar as famílias em suas demandas específicas, 

principalmente a respeito da situação de cada adolescente no cumprimento de medida socioeducativa 

e acesso à direitos, principalmente após o reordenamento dos serviços por conta da pandemia de 

coronavírus e o retorno gradual das atividades. Uma discussão que deve ser aprofundada é a 

investigação dos motivos para o não atendimento das demandas contidas nos encaminhamentos, além 

do papel da família na busca pelos serviços.  

 

 

PSC Conexão 
Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Taguatinga - GEAMA Taguatinga 

 

Trata-se de projeto de execução direta para cumprimento de Prestação de Serviço à Comunidade de 

forma virtual. O projeto iniciou-se mediante a impossibilidade de cumprimento presencial das medidas 

de PSC em virtude da situação de pandemia da Covid-19. Tem por objetivo oportunizar uma nova forma 

de acesso para cumprimento da medida de PSC. Utiliza-se do Treinamento de Habilidades Sociais como 

base para as atividades propostas virtualmente aos/as socioeducandos/as, buscando assim fortalecer o 

Protagonismo Juvenil por meio da ampliação e lapidação do repertório de habilidades sociais na 

interação com o outro e consigo mesmo. O público alvo são os/as adolescentes e jovens em cumprimento 

da medida de Prestação de Serviços à Comunidade, vinculados à GEAMA Taguatinga. Após acolhimento 

e devidos esclarecimentos ao jovem acerca da medida socioeducativa de PSC é apresentado a ele e 

seus responsáveis a possibilidade de cumprimento por meio da realização de atividades da PSC 

Conexão. O/A socioeducando/a deve possuir acesso à internet e aplicativo Whatsapp para o envio e 

recebimento das atividades. A PSC é composta por 8 atividades semanais contendo vídeos, textos, 

imagens, bem como uma tarefa que o/a jovem deve realizar e enviar até o fim da semana à sua equipe 

de referência. As atividades são enviadas ao/à jovem de forma individual, sendo fornecido suporte da 

equipe à realização das mesmas, bem como realizadas reflexões a partir das respostas dadas. As 

atividades trabalham as seguintes temáticas: contando a minha história, quem sou eu, o que são 

habilidades sociais, aprendendo a gerenciar as minhas emoções, minhas relações, e agora, como 

resolver, sim ou não, quem sou eu e para onde vou; que objetivam o desenvolvimento das seguintes 

habilidades: autoconhecimento, conhecimento das habilidades sociais e metacognição, autocontrole, 

empatia, comunicação, resolução de problemas, assertividade e construção de projeto de vida. Ao final 

é realizada junto ao/a jovem uma avaliação de seu processo, bem como suas percepções acerca das 

atividades e da PSC.  A ação teve início em Outubro de 2020 e permanece até o momento atual. Em 

avaliação realizada com 15 jovens que concluíram a PSC Conexão, 93,3% afirmaram acreditar que o 
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desenvolvimento das habilidades sociais os ajuda em seu dia a dia, bem como afirmaram terem gostado 

dos materiais trabalhos. De forma similar, em avaliação com a equipe, foi unânime a percepção de que 

a PSC Conexão foi um projeto que deu certo, sendo hoje a principal via para o cumprimento de medidas 

de Prestação de Serviço à Comunidade da GEAMA Taguatinga. Foram constatadas pela equipe, ao 

longo da aplicação do projeto, necessidades de adaptação da linguagem ou dos recursos utilizados nas 

tarefas para a melhor compreensão dos jovens, o que já foi realizado. Bem como, eventuais dificuldades 

de acesso à internet ou ao celular por parte dos adolescentes. Diante disto foi adotada a estratégia de 

convocar tais adolescentes para realização presencial de algumas atividades. Como pontos positivos da 

PSC Conexão destaca-se a flexibilidade de horários em que o jovem pode realizar suas atividades, o 

que torna a PSC mais democrática, uma vez que possibilita o cumprimento da medida a jovens que 

trabalham e estudam ou que possuem dificuldades financeiras para locomoção até a Gerência, dentre 

outras situações particulares. Ressalta-se ainda o benefício do cumprimento da PSC pela própria 

GEAMA o que acarreta maior proximidade da equipe socioeducativa de referência, potencializando o 

caráter ressocializador da medida. Por fim, observa-se que o desenvolvimento das habilidades sociais 

possibilita aos/as jovens terem recursos pessoais para lidarem com as situações do dia-a-dia, auxiliando-

os/as na resolução de problemas, bem como em seus relacionamentos interpessoais e seu 

posicionamento na sociedade, o que pode ser fator protetor no afastamento da trajetória infracional.  

 

 

Oficina de tatuagem 
Unidade de Internação de São Sebastião - UISS 

 

A oficina sobre a cultura da tatuagem foi realizada na Unidade de Internação de São Sebastião - 

UISS, por meio de atividades coletivas de expressão artística e cultural, com respeito a bagagem 

sociocultural dos adolescentes, constituindo espaço de liberdade expressiva. O projeto teve como 

objetivo disponibilizar atividades coletivas referentes ao eixo do SINASE “Esporte, Cultura e Lazer”; 

proporcionar um espaço de vivência e produção cultural, permitindo a livre expressão artística; ofertar 

aos adolescentes um espaço de reflexão, discussão e elaboração sobre suas trajetórias e histórias de 

vida a partir de suas marcas corporais e tatuagens; apresentar uma possibilidade de inserção 

profissional no campo cultural da tatuagem; trazer aos adolescentes informações e conhecimentos 

sobre noções básicas de biossegurança e cuidados à saúde na realização de tatuagens, em uma 

perspectiva de redução de danos; promover reflexões sobre a tatuagem como uma forma de 

comunicação, pertencimento social, expressão de memórias e desejos; promover reflexões e 

discussões sobre as relações entre tatuagem, confinamento, isolamento e distanciamento. A oficina foi 

realizada em quatro encontros de cerca de três horas cada. Os adolescentes que participaram da 

oficina foram selecionados pela afinidade e interesse pela temática. A equipe envolvida na oficina foram 

Taiom Almeida da Silva (tatuador renomado em Brasília), Iara Flor (Psicóloga da Gerência de Saúde), 

Heloísa Luna (Psicóloga da Gerência Sociopsicopedagógica), assim como o apoio de todas as 

gerências. A atividade foi realizada de 15/07/21 a 03/08/21. O projeto foi de grande repercussão por 

sua originalidade, qualidade e alcance. Por meio da atividade, os adolescentes que participaram foram 
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capazes de ampliar seu entendimento em relação ao Universo da tatuagem, tanto do ponto de vista 

cultural quanto em relação à possibilidade de inserção profissional. Aprenderam novos conceitos 

relacionados à biossegurança, equipamentos e prática da profissão de tatuador. Além disso, durante 

os encontros foram trabalhados temas transversais relacionados à superação do contexto infracional e 

mudança da história de vida, com grande engajamento dos adolescentes. 



  


