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INTRODUÇÃO
 
O Plano Municipal de Medidas Socioeducativas do Município de Campo Magro tem por escopo dar cumprimento às orientações constantes do
SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Os documentos norteadores para a elaboração deste Plano são o Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA, Lei do SINASE, resoluções do CONANDA, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, orientações técnicas da
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania e Regimento Interno do Programa Municipal.
Este Plano visa o estabelecimento de fluxos ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa – MSE em meio aberto,
priorizando o desenvolvimento de ações integradas com a Rede de atendimento de crianças e adolescentes de Campo Magro nas áreas da educação,
saúde, esportes, cultura, assistência social e trabalho. Sendo assim, este documento tem como principal objetivo proporcionar a efetivação dos
direitos fundamentais, conforme artigo 227 da Constituição Federal e artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.
 
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” (BRASIL, 1988)
 
Ou seja, as ações a serem implementadas em favor aos adolescentes em cumprimento de MSE, visam à consolidação de uma rede articulada, que
devem visar a garantia de direitos destes adolescentes, o que pode possibilitar a ruptura com o ato infracional.
A oferta e o acompanhamento do cumprimento das MSE aplicadas em meio aberto, as quais são atribuídas a responsabilidade de execução ao
Município de residência do adolescente, são determinadas na forma de Liberdade Assistida – LA e ou Prestação de Serviços a Comunidade. A
equipe de referência para o adolescente e sua família diante o cumprimento das referidas medidas, encontra-se lotada no Centro de Referência
Especializado em Assistência Social – CREAS. Cabe destacar que, apesar da execução da MSE aplicada ocorrer sob a supervisão de técnicos da
Pasta da Ação Social, o programa da MSE não é uma atribuição apenas da Política da Assistência Social, sendo o processo socioeducativo
responsabilidade de todas as Políticas que contemplam o Sistema de Garantia de Direitos. Isto é, “os sistemas e políticas de educação, saúde,
trabalho, previdência social, assistência social, cultura, esporte, lazer, segurança pública.” (SINASE, 2006, p.23). Portanto, deve ocorrer
constantemente “articulação das várias áreas para maior efetividade das ações.” (SINASE, 2006, p.23)
Sendo assim, é importante destacar as instâncias que compõem o Sistema de Garantia de Direitos do Adolescente no Município de Campo Magro,
instâncias estas, que devem ser participantes do processo Socioeducativo, visando dentro de sua atribuição a contribuição para a ressignificação do
adolescente e ou jovem atendido, bem como sua família. As referidas Instancias são:
 
Conselho Tutelar;
Conselho Municipal de Assistência Social;
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Conselho Municipal de Saúde;
Conselho Municipal de Educação;
Promotoria da Infância;
Juizado da Infância e Juventude;
Polícia Militar;
Polícia Civil;
Secretaria Municipal de Ação Social;
Secretaria de Saúde;
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho – SEICT
 
Este Plano de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto será submetido à deliberação e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA.
 
DIRETRIZES
 
Através do presente Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo busca-se a integração das políticas públicas no que diz respeito ao atendimento
do adolescente e da família, envolvidos em ato infracional, além da qualificação do atendimento Socioeducativo no Município.
O Programa de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto executa duas modalidades de Medidas, que são as Medidas Socioeducativas de Prestação
de Serviço à Comunidade – PSC e as Medidas de Liberdade Assistida – LA.
A PSC consiste em o adolescente desenvolver uma atividade em sua comunidade, em equipamentos públicos ou entidades não governamentais
parceiras, conforme suas aptidões e com enfoque pedagógico, apresentando uma jornada máxima de 08h semanais, pelo período máximo de 06



meses, sendo papel da equipe de referência acompanhar o adolescente e sua família, bem como, articular com a Rede o local para o cumprimento,
assim como monitorá-lo, com intermédio de pessoa de referência do setor em que o adolescente foi encaminhado, até a finalização desta medida.
Já a LA, consiste no acompanhamento sistemático do adolescente/jovem e sua família, pelo período mínimo de 06 meses. É papel da equipe de
referência desenvolver e executar um plano de ação para este acompanhamento sistemático.
É importante informar que tanto na PSC, quanto na LA, é realizado o Plano Individual de Atendimento – PIA, onde se estabelece metas e ações
individuais do adolescente e de sua família; este documento que é parte do processo judicial embasara o acompanhamento contínuo das equipes, bem
como, possibilitar espaço de reflexão e ressignificação ao adolescente, visando à garantia de seus direitos, assim como, possibilidade para ruptura
com o ato infracional.
Desta forma, com base nas modalidades de Medidas executadas pelo Programa Socioeducativo, destaca-se a Tipificação, a qual orienta que “o
acompanhamento social ao adolescente deve ser realizado de forma sistemática, com frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento
contínuo [...]” ao adolescente. O referido acompanhamento consiste na junção de diversas ações ao longo do período em que se atende o adolescente
e sua família, ou seja, visitas domiciliares, atendimentos familiares individualizados e as atividades e atendimentos em Grupo.
É por meio deste acompanhamento sistemático e contínuo que se possibilita o monitoramento e o desenvolvimento dos objetivos traçados no PIA,
assim como, se necessário traçar novas metas visando à proteção e garantia de direitos do adolescente. Assim, para efetivo acompanhamento do
adolescente, se faz necessário a vinculação do adolescente com a equipe de referência do Programa, possibilitando retomada das metas estabelecidas
no PIA, o qual se caracteriza em um instrumento de contrato ético pedagógico entre equipe, adolescente e família.
Cabe ressaltar que é objetivo do Programa das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto mediar à inserção dos adolescentes em outros Serviços e
Programas Socioassistenciais e de Políticas Públicas setoriais, visando proporcionar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida,
objetivando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, propiciando assim a redução do ciclo da violência e a ruptura com a prática de
ato infracional.
O Programa das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto é executado em Campo Magro através de equipe de referência, composta por Assistente
Social, Psicóloga, referenciadas ao CREAS e Pedagoga cedida pela Secretaria de Educaçãoe atende adolescentes com idade entre 12 a 18 anos
incompletos ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa aplicada pela Vara da Infância e da Juventude de Almirante
Tamandaré ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente. Vale ressaltar que o atendimento aos adolescentes e jovens também é estendido às
suas famílias, visto que, entende-se que para uma efetividade das ações, é necessária uma intervenção no sistema familiar e comunitário deste
adolescente/jovem.
 
PÚBLICO ALVO
 
O presente plano tem como público-alvo os adolescentes de 12 a 18 anos e os jovens de 18 a 21 anos, residentes no Município de Campo Magro que
tenham praticado ato infracional e possuam determinação para cumprimento de MSE em meio aberto.
 
OBJETIVOS
 
5.1 Objetivo Geral
 
Objetiva-se com este Plano organizar o atendimento socioeducativo em Meio Aberto no Município de Campo Magro, criando estratégias para
proteção dos adolescentes em conflito com a lei, de acordo com os preceitos do SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e ECA
– Estatuto da Criança e do Adolescente, buscando proporcionar ao adolescente e seus familiares um atendimento de qualidade que visa uma
ressignificação das demandas apresentadas.
 
5.2 Objetivos Específicos
 
Disponibilizar acolhida, orientação e encaminhamentos de qualidade pelas equipes dos serviços e políticas envolvidas, de modo a contribuir para o
desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes e suas famílias;
Garantir o cumprimento das normativas, Leis e resoluções relacionadas às Medidas Socioeducativas em Meio Aberto;
Oportunizar, encaminhar e orientar o acesso ao direito dos adolescentes à assistência social, saúde, educação, habitação, profissionalização, cultura e
lazer;
Mediar à inserção dos adolescentes em outros Serviços e Programas Socioassistenciais e de Políticas Públicas setoriais, visando proporcionar
condições para a construção/reconstrução de projetos de vida, objetivando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, propiciando assim
a redução do ciclo da violência e a ruptura com a prática de ato infracional;
Propiciar ao adolescente reflexão sobre sua história de vida, e que o mesmo possa visualizar novas possibilidades para o seu futuro;
Sensibilizar as famílias acerca de seu papel no processo de ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei;
Implementar o Comitê Municipal em Medidas Socioeducativas, assegurando a participação dos atores de todas as políticas intersetoriais, para
acompanhar, monitorar e avaliar o desenvolvimento deste Plano, além de mapear a Rede de Atendimento municipal para identificar as lacunas ora
apresentadas;
Fortalecer a rede de atendimento socioeducativo do Município;
Capacitar permanente os Técnicos e Orientadores da MSE, sobre as medidas socioeducativas em meio aberto, conforme diretrizes do SINASE;
 
DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
 
6.1 Dados gerais
 
Campo Magro é um município paranaense, que faz parte da região metropolitana de Curitiba, que possui área territorial de 278.224 Km, sendo
composto por 59 bairros, tendo mais de 90% dessa área formada por mananciais.
Sua população, segundo o censo de 2010 (próximo Censo será em 2021) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 24.836
habitantes, com estimativa em 2013 de 26.755, dos quais aproximadamente 21.527 concentram-se na área urbana e 5.228 na área rural. Ressalta-se
que as faixas etárias (censo IBGE – 2010) predominantes entre a população do Município são de 0 a 19 anos (8.945 habitantes) e de 20 a 59 anos
(13.899 habitantes).
O Índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDH-M) é de 0,740. Este indicador considera três dimensões: a) vida-longa e saudável:
expectativa de vida ao nascer; acesso ao conhecimento; b) educação: anos médios de estudo e anos esperados de escolaridade; c) padrão de vida
decente: critério de renda per capita (Fonte: IPARDES – 2010).
 
6.2 Diagnóstico Situacional das Políticas Públicas implicadas na MSE
 



Visando um melhor desenvolvimento do cumprimento da medida socioeducativa aplicada, assim como, o real alcance do que se objetiva com este
processo, isto é, a ressignificação do adolescente e sua família, bem como, a ruptura com o ato infracional e consequentemente o cessar das situações
de violações de direitos sofridas por este público, é importante a participação de todas as políticas públicas existentes no Município, como já dito
anteriormente, cada instância e cada pasta dentro de sua atribuição. Para tanto, entende-se a importância de destacar os dados de algumas políticas do
Município de Campo Magro, que acabam sendo envolvidas direta ou indiretamente no processo socioeducativo no Município:
 
6.2.1 Assistência Social
 
A Secretaria de Ação Social do Município de Campo Magro tem como eixo norteador a Política da Assistência Social, ou seja, tem como base as
determinações do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. A referida Política divide sua atuação em Proteções, as quais são:
 
Proteção básica: representada pelo CRAS, é o responsável pelo trabalho de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, realizando esta
ação por meio do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. Conforme o foco deste documento, que é o trabalho com
adolescentes em cumprimento de MSE, cita-se que no Município de Campo Magro, o SCFV é realizado por meio do Piá Ambiental, que ocorre na
área urbana, e o Peti, o qual é executado na área rural, onde diante avaliação e ou apontamento do adolescente e ou de sua família da necessidade de
inserção, tanto o adolescente atendimento quanto irmãos podem ser inseridos no respectivo serviço. Vale destacar que, devido à pandemia do
COVID-19 as atividades dos referidos Serviços de Convivência, foram suspendidas no ano de 2020 e permanecem até o momento, sem previsão de
retorno. O CRAS também realiza a gestão dos benefícios socioassistenciais, sendo o Bolsa Família e a liberação de beneficio eventual, cesta básica.
 
Proteção Especial: esta proteção é subdividida em Média e Alta Complexidade, sendo:
- Média Complexidade: representada pelo CREAS, visando trabalho de fortalecimento de vínculos familiares, assim como objetiva estimular a
função protetiva da família, diante situações de violência e ou violação de direitos. A MSE em meio aberto, conforme já citado anteriormente,
também é executada pela equipe de referência do CREAS. Entre os anos de 2017 a 2019 foram atendidos em torno de 58 adolescentes no Programa
de MSE; já no ano de 2020, o Programa atendeu em torno de 13 adolescentes com determinação de MSE. Destaca-se que o ano de 2020, contou com
o período de isolamento social, diante as orientações e diretrizes estabelecidas pelos órgãos de Saúde, frente ao combate a Pandemia de Covid-19. O
referido isolamento estende-se ao ano de 2021, o que já impactou e permanece impactando no planejamento das ações e/ou atividades a serem
exercidas com os adolescentes em cumprimento de MSE e suas famílias.
 
- Alta complexidade: A alta complexidade contempla os serviços de acolhimento institucional, porém diante o porte do Município de Campo
Magro, o mesmo não conta com o serviço de acolhimento próprio, mas ocorrendo a necessidade, realiza convênios com Instituições de Acolhimento,
tendo o envolvimento e articulação de diversas politicas municipais para o acompanhamento dos usuários e suas famílias.
 
6.2.2 Educação
 
Segundo dados municipais da área da educação, em 2020 foram realizadas 2.711 matrículas nas creches, educação infantil e no ensino fundamental.
Já na Rede Estadual foram 2.489 matrículas.
É importante citar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, que consiste em o adolescente/jovem,
concorrer por meio de exame a certificação de conclusão do ensino fundamental e ou ensino médio. Devido ao perfil estudantil de defasagem ou
evasão escolar, apresentado pelos adolescentes/jovens inseridos no Programa de MSE, o ENCCEJA, se enquadra a necessidade deste publico, visto a
obrigatoriedade de retorno escolar, diante medida de proteção, e a dificuldade muitas vezes apresentada em o adolescente/jovem retornar a Escola
diante diversos motivos, o referido exame é uma forma de estimular a retomada dos estudos, e garantir assim o direito educacional ao
adolescente/jovem.
A Educação de Jovens e Adultos – EJA, é uma outra forma de garantir o retorno escolar frente a defasagem ou evasão. O EJA que consiste em
concluir os estudos em menor tempo, popularmente conhecido como “supletivo”, pode ser ofertado para conclusão do ensino fundamental aos
usuários que apresentem no mínimo 15 anos de idade; quando se refere a conclusão do ensino médio, a idade mínima passa para 18 anos. O Centro
de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA apresenta os mesmos critérios de inserção do EJA, referente à idade mínima para ingresso ao
Programa. O CEEBJA pode ocorrer de forma individual ou em grupo, e aproveita os anos já concluídos de estudo na forma regular, por meio de
considerar 25% por ano concluído.
 
6.2.3 Saúde
 
A assistência à Saúde é prestada no município por meio das oito Unidades Básicas de Saúde, sendo disponibilizado atendimento na mais próxima da
residência da família do adolescente. Em caso de emergências o Município conta com uma Unidade de Saúde com atendimento 24 horas.
Campo Magro oferta o atendimento básico em saúde, de modo que havendo demanda de consultas em especialidades, estas são encaminhadas ao
Departamento de Regulação da Secretaria de Saúde municipal, que solicita o agendamento.
O município ainda dispõe para a população o Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS, que atende as questões de transtornos mentais e
dependência química. Além disso, Campo Magro oferta atendimento de Ambulatório de Psicologia. Salienta-se que o perfil dos adolescentes
inseridos no Programa de MSE em Meio Aberto, ou seus familiares, frequentemente é identificado quadro de consumo abusivo de substâncias
psicoativas, assim como, uma visão distorcida do seu “eu” diante inúmeros processos de exclusão sofridos ao longo de suas vidas, sendo necessário
um trabalho da psicologia clínica a fim de trabalhar essas visões, como o objetivo de construir ou ressignificar uma nova visão de si.
 
6.2.4 Cultura
 
O município conta com Aulas de Dança, Oficina de Teatro, Coral e Fanfarra, onde os adolescentes da MSE podem participar, conforme interesse.
Além disso, Campo Magro conta com uma Biblioteca chamada de Biblioteca Cidadã, o que muitas vezes não é de conhecimento do publico atendido
pelo programa, e ao ser inserido em cumprimento de MSE, o mesmo tem disponibilizado este serviço.
 
6.2.5 Esportes
 
O departamento de Esportes possui atividades que são desenvolvidas em quadras esportivas e em suas instalações administrativas. Os adolescentes
do Programa da MSE em meio aberto podem participar das aulas de futebol, artes marciais e ginástica rítmica popular, que são ofertadas duas vezes
por semana pela manhã e tarde, de acordo com a faixa etária.
 
6.2.6 Profissionalização
 



EIXO: AUTOCONHECIMENTO

Encontro Atividade Objetivo Material

Necessário

Estrutura física

01 Dinâmica

Quebra gelo

Buscar baixar a ansiedade, tornando o ambiente propício para a execução da atividade Conforme

dinâmica

Sala de

Convivência -

CREASLinha da Vida Tentativa de promover um ambiente que reflita no autoconhecimento, fatos marcantes Computador

Impressora Papel

Caneta

Lápis

Borracha

Apontador

2 Vídeo disparador Trecho filme Alice no País das Maravilhas: Pra quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=ISt-Dx7nBNE

Data Show

Notebook

Tela para

projeção

Pen Drive

Filtro de linha

Sala de

Convivência -

CREAS

Estrada da vida Propor que o adolescente desenhe uma estrada que leve a um objetivo de sua vida. Nesta estrada haverá pedras que simbolizam as

dificuldades/desafios e lanternas que simbolizam as estratégias/meios na trajetória rumo ao objetivo. O adolescente deverá referenciar a

atividade com sua vida.

Papel Canson A3

e A4

Lápis

Borracha

Apontador

Lápis de cor

Giz

Tinta guache ou

acrilex

03 Filme e discussão Dar continuidade ao processo de autoconhecimento. Sugerir opções e deixar a escolha para o grupo:

- Livre (2014)

- Encontros e Desencontros (2003)

Data Show

Notebook

Tela para

projeção

Pen Drive

Filtro de linha

Sala de

Convivência -

CREAS

 

EIXO: CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

04 Vídeo disparador

Discussão/

Reflexões

Trecho filme FormiguinhaZ - Sessão de terapia – Disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=AQlxdnFgOzs

Propor uma reflexão objetivando correlacionar as relações familiares com a visão que o indivíduo tem de si mesmo, fazendo um link com o

trabalhado no eixo anterior.

Data Show

Notebook

Tela para

projeção

Pen Drive

Filtro de linha

Sala de

Convivência -

CREAS

O município possui convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE de Campo Largo que oferta vagas de emprego, estágio e
aprendizagem para os munícipes de Campo Magro. Diante a disponibilidade de oferta e vaga de cursos profissionalizantes, os adolescentes também
são encaminhados e cadastrados para vagas de estágio ou aprendiz em instituições voltadas a este fim. Esta é uma área extremamente necessária
quando se busca o rompimento do adolescente com o ato infracional, visto que sua inserção no mercado de trabalho formal, proporciona ao
adolescente uma nova possibilidade de colocação no mundo.
 
7. METODOLOGIA E METAS – AÇÕES INTERSETORIAIS DE ATENDIMENTO
 
7.1 Assistência Social
 
No atendimento socioeducativo em Meio Aberto aos munícipes de Campo Magro, a equipe técnica de referência do Programa, segue um fluxo de
atendimento que foi estabelecido com o objetivo de proporcionar um atendimento de qualidade, visando atender as demandas apresentadas pelos
adolescentes e seus familiares. Assim como, tem como objetivo organizar o atendimento e o acompanhamento, visto que é um processo
relativamente longo, sistemático, que contem muitos detalhes que devem ser observados individualmente e coletivamente, além de ser necessário a
articulação de várias políticas. Sendo assim, se faz necessário a participação de diversas pastas, e deste modo o fluxo tem o papel de auxiliar o
estabelecimento de ações conjuntas dentro da especificidade de cada ator do processo. O referido fluxo pode ser observado a seguir:
 
Vale destacar que, em 2019/2020 foi estruturado no CREAS, um espaço de convívio destinado exclusivamente aos adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa, com recursos advindos via Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente via deliberação 054/2016
CEDCA/PR – Liberdade Cidadã, com o objetivo de facilitar seu vínculo com o serviço e, em consequência, com o cumprimento da medida em si, e
também para propor atividades que fortaleçam as relações interpessoais entre eles, além de possibilitar o acesso a bens culturais, esportivos e de
lazer, estimulando, dessa maneira, hábitos saudáveis de vida.
Para que os objetivos e as diretrizes elencadas neste Plano possam ser atingidos, a equipe se utiliza de acompanhamentos individuais e familiares,
visitas domiciliares, atendimentos e orientações por telefone, encaminhamentos para os serviços das políticas setoriais do município, além das visitas
aos locais de cumprimento da PSC, escola e projeto onde o adolescente encontra-se inserido, assim como, o convite para inserção dos familiares no
Grupo de Famílias do CREAS. Ademais, é realizado o Grupo de Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida,
com o objetivo de promover ressignificação dos valores de vida, o acesso a direitos e a prevenção da reincidência de ato infracional.
Para tanto, foi elaborado um projeto com sugestões/roteiro de atividades, que visa abordar eixos que se julgam importantes no desenvolvimento da
reflexão dos adolescentes/jovens que tiveram de alguma forma o conflito com a lei.
Ressalta-se que, o projeto apresentado não é fixo e pode/deve sofrer alterações conforme as demandas intrínsecas, apresentadas pelo grupo ora
atendido.
Abaixo segue o planejamento das atividades do referido projeto, subdividas em eixos temáticos.
 



05 Passeio Conhecer e vincular ao território. Propor ao grupo a escolha do local dentro de Campo Magro Carro(s)

Câmera digital

Atividade externa

 

06 Atividade livre Propor atividade de socialização entre o grupo. Ofertando atividades esportivas, artísticas ou conforme interesse do adolescente/jovem Papel Canson A3

e A4

Lápis

Borracha

Apontador

Lápis de cor

Giz

Canetinha

Tinta guache ou

acrilex

Pincel chato 6 e

8

Pincel chato 6 e

8

Caneta fine point

Argila

Massinha de

modelar

Telas para

pintura

Pincel macio

Tinta acrílica

para tela

Régua

Tesoura

Cartolina

Microsysten

Materiais

esportivos

Sala de

Convivência -

CREAS

07 Oficina de Culinária Propiciar momento de socialização e empoderamento, bem como, trabalhar questões de organização e planejamento, higiene, habilidades e

independência

Utensílios de

cozinha

Formas

Fogão

Liquidificador

Batedeira

Cozinha

Refeitório

 

EIXO: SAÚDE

08 Jogo da memória efeitos

colaterais uso de drogas

Proporcionar reflexão sobre os efeitos colaterais do uso de substâncias psicoativas, através de jogo da memória, construído pela equipe Cartolina

Tesoura

Papel Contact

Sulfite

Computador

Impressora

Sala de grupos ou

convivência -

CREAS

09 Roda de conversa sobre

DSTs e métodos

contraceptivos

Em parceria com a Secretaria de Saúde proporcionar conhecimento e reflexão sobre DSTs e métodos contraceptivos Verificar com

Profissional da

Saúde

Câmera digital

Sala de grupos ou

convivência -

CREAS

EIXO: PROFISSIONALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO

10 Oficina de Currículo Atividade de elaboração de currículos dos adolescentes Computadores

Impressora

Folha

Sala de Informática

11 Visita Feira de Profissões Visita à Feira de Profissões, visando estimular o interesse dos adolescentes em relação ao âmbito profissional. Carro(s)

Câmera digital

Atividade externa

12 Visita Guiada Empresa

(Coca-Cola)

Visita à Fabrica da Coca-Cola visando estimular o interesse dos adolescentes em relação ao âmbito profissional. Carro(s)

Câmera digital

Atividade e

externa

EIXO: CULTURA E LAZER

13 Visita Museu:

- Holocausto

- MON

Visita ao museu visando promover espaço de cultura e lazer aos adolescentes. Carro(s)

Câmera digital

Atividade externa

14

 

Visita Guiada Sanepar Visita guiada à represa da Sanepar visando promover espaço de cultura e lazer aos adolescentes, bem como trabalho de conscientização

ambiental.

Carro(s)

Câmera digital

Atividade externa

15 Atividade Cultural

- Cinema

ou teatro

Passeio visando promover espaço de cultura e lazer aos adolescentes. Trabalhar o ID Jovem. Carro(s)

Câmera digital

Atividade externa

 
No entanto, é importante destacar que o planejamento, ora apresentando, foi elaborado em período anterior ao atual quadro de saúde pública,
isto é, pandemia do COVID-19. O roteiro foi realizado para contemplar as atividades em grupo, visto que, por meio das atividades coletivas, visa-
se trabalhar as relações interpessoais, a sociabilização e reflexões que podem surgir de conversas entre os técnicos e os adolescentes/jovens ou
entre os próprios adolescentes/jovens. Mas diante a pandemia, e o grande risco de contágio, está sendo necessário seguir as orientações de
isolamento/distanciamento social, determinado pelas organizações de Saúde, a fim de evitar a proliferação e contaminação pelo Corona Vírus.



Para realizar as atividades necessárias para efetividade do acompanhamento necessário ao adolescente e sua família, tem-se utilizado como meio
de prevenção as orientações a seguir:
 
• Uso obrigatório de álcool gel 70%, disponível na recepção do equipamento, bem como nas salas de atendimento;
• Uso obrigatório de máscara, tanto de todos servidores do equipamento, como também dos adolescentes e familiares atendidos;
• Os atendimentos presenciais e as visitas domiciliares são realizados apenas nos casos de impossibilidade do atendimento remoto (por vídeo
conferência e/ou contato telefônico) respeitando sempre o distanciamento social;
• Os servidores que realizam as visitas domiciliares utilizam o kit completo de proteção individual corona vírus (jaleco, luva, máscara e touca);
• Utilização de Álcool 70% na higienização das mesas e cadeiras nas salas, antes e após os atendimentos realizados;
 
Higienização diária de todos os ambientes de trabalho;
 
Desta forma, as atividades apresentadas do planejamento não estão sendo realizadas conforme a proposta, de forma que a equipe está adaptando as
temáticas nos atendimentos e acompanhamentos individualizados com os adolescentes e seus familiares, visto que a equipe tem buscado não perder
os avanços em relação ao processo reflexivo que estavam sendo conquistados com cada adolescentes inseridos nas atividades.
 
7.2 Saúde
 
O acompanhamento pela Secretária de Saúde ao adolescente em cumprimento de Medida Socioeducativa e sua família ocorre, diante a demanda,
através da Unidade Básica de Saúde do território da residência dos mesmos. Diante a necessidade de um atendimento e ou acompanhamento
especializado na área de saúde mental, o mesmo ocorre por meio de:
Atendimento CAPS: O equipamento presta atendimento as demandas de dependência química e ou transtorno mental. Caso o indivíduo atendido
necessite de internamento, o serviço após avaliação médica o insere na central de leitos;
Acompanhamento Psicológico: Ao ser identificadas questões emocionais, no adolescente e ou em algum familiar, que de alguma forma estejam
impactando na atual dinâmica familiar e ou influenciando a incidência do ato infracional, é realizado a solicitação de inclusão no referido
atendimento, o qual ocorre através do Ambulatório de Psicologia;
 
A referida Secretaria ainda disponibiliza dentro de seus serviços,espaço para que o adolescente e ou jovem possa realizar o cumprimento da medida
socioeducativa de PSC, observando-se o território deste adolescente e o seu perfil.
 
7.3 Educação
 
A escola por ser um espaço de aprendizagem e desenvolvimento acadêmico, social, moral e afetivo, contribui para o processo de ressocialização do
adolescente que comete ato infracional e deve cumprir medida socioeducativa. Desta forma, viabiliza a reinserção escolar do adolescente, através da
disponibilização de matrícula, conforme idade, perfil e demanda. Além disso, atua como espaço para cumprimento de Prestação de Serviços à
Comunidade na Biblioteca, onde deverá auxiliar na organização do espaço, catalogar livros, realizar empréstimos e caso possua perfil e tenha esse
desejo poderá participar de atividades como contação de histórias, dramatizações e teatro de fantoches. Há possibilidade de o adolescente auxiliar os
professores de artes e educação física no planejamento e realização das atividades com as turmas; trabalhos administrativos como organização de
documentos, cópias, separação de materiais, sempre com a supervisão de pessoa responsável na Secretaria.
 
7.4 Esportes
 
O departamento de Esportes oferta atividades que são desenvolvidas em quadras esportivas e em suas instalações administrativas. Os adolescentes,
além de cumprir a Prestação de Serviços à Comunidade executando tarefas administrativas, podem atuar como apoio em eventos esportivos e na
organização dos materiais esportivos. É possível a participação nas escolas de futebol, artes marciais e nas aulas de ginástica rítmica popular.
 
7.5 Profissionalização
 
O município possui convênio com CIEE de Campo Largo para oferta de vagas de estágio e aprendiz para os munícipes, conforme idade e
escolaridade.
 
7.6 Cultura
 
O Departamento de Cultura proporciona aulas de dança para a comunidade, onde os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa podem
ser inseridos. A música e a dança são importantes agentes socializadores, proporcionam o desenvolvimento da autoestima, valorização pessoal,
trabalho em equipe, disciplina, expressão e autocontrole. Dentro do Departamento de Cultura os adolescentes em cumprimento de Prestação de
Serviços à Comunidade têm a possibilidade de cumprir a medida auxiliando na Biblioteca Cidadã (com organização e empréstimo de livros) e em
atividades no telecentro comunitário (cuidam da agenda e orientam os usuários, desde que o adolescente demonstre habilidade e conhecimento para a
função) e ambos funcionam no mesmo espaço.
 
8. RESULTADOS ESPERADOS
 
Realizar acompanhamento psicossocial aos adolescentes/jovens durante o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, além de buscar
inserir os usuários atendidos pelo programa MSE em outros serviços, programas socioassistenciais, e de outras políticas públicas setoriais conforme
a necessidade do adolescente/jovem e sua família;
Fortalecimento da Convivência e Vínculos Familiares e Comunitários;
Inserção na rede formal de ensino e em cursos profissionalizantes;
Redução da reincidência em ato infracional, criando condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem a esta ruptura;
Maior interação das famílias com os adolescentes/jovens socioeducandos, prevenindo assim a reincidência em ato infracional;
A capacitação de todos os envolvidos no processo socioeducativo dos adolescentes/jovens, que fazem parte da estrutura da rede de atendimento do
Município;
Acesso pelos adolescentes/jovens e suas famílias às políticas públicas, tais como saúde, assistência social, educação, esporte e cultura, trabalho e
renda;
Trabalhar a redução dos índices de drogadição dos adolescentes atendidos;
Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias.



 
9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 
A Secretaria Municipal de Ação Social é responsável pelo monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de
Campo Magro, e conta com a participação do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de comissão
temática, denominada “Comissão Permanente de Avaliação do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas”. Além disso, a avaliação também se
dará pelo “Comitê Municipal em Medidas Socioeducativas”.
Os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade contam com o acompanhamento de pessoa
responsável no local de cumprimento.
O presente plano contém ações a serem desenvolvidas no período de dois anos (janeiro/2021 a janeiro de 2023), podendo ser adaptado em caso de
necessidades.
 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Em vista do exposto no presente Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, espera-se contribuir para o desenvolvimento e o processo de
ressignificação dos adolescentes que cometeram ato infracional, no sentido de sensibilizá-los para que não haja reincidência, assim como, buscar
sensibilizar o adolescente/jovem e sua família sobre o papel da função protetiva e limitadora que o grupo familiar possui. É papel da socioeducação
em sua atuação a busca pelo desenvolvimento das habilidades sociais e potencialidades dos adolescentes/jovens e suas famílias, a fim de superar as
dificuldades encontradas em seu cotidiano, assim como que os mesmos consigam vislumbrar/desejar novas alternativas em relação ao seu futuro.
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