PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

01 - APRESENTAÇÃO:

O Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativo (SINASE), foi
estabelecido pelo CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente),
através da Resolução nº 119, que foi complementado ao Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), que originou a Lei Federal nº 12.594/2012, constituindo a normatização
conceitual e jurídica, referentes à execução das medidas socioeducativas destinadas aos
adolescentes a quem se atribui a prática do ato infracional.
O processo democrático e estratégico de construção do Plano Municipal
de Atendimento Sócioeducativo de Cruzália, concentrou-se na intensa e desafiadora
construção de um pacto social em torno dos atores envolvidos, transformando-se em uma
tarefa de mobilização. Tendo como premissa a necessidade de se construir parâmetros mais
objetivos e procedimentos mais justos. No desenvolvimento desse Plano de Atendimento,
considera-se a intersetorialidade e a corresponsabilidade da família, comunidade e Estado.
Esse mesmo sistema estabelece ainda as competências e responsabilidades do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deve fundamentar suas decisões
em diagnósticos e em diálogo direto com os demais integrantes do Sistema de Garantia de
Direitos, tais como o Poder Judiciário e o Ministério Público.
Com a formulação de tais diretrizes e com o compromisso partilhado,
certamente poderá avançar na política pública voltada à criança e o adolescente, em
especial, criam-se as condições possíveis para que o adolescente em conflito com a lei deixe
de ser considerado um problema para ser compreendido como uma prioridade social.

02 - INTRODUÇÃO:

O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco de garantia dos
direitos humanos das crianças e dos adolescentes e o reconhecimento como sujeitos de
direitos, onde ficou estabelecido a corresponsabilidade da família, comunidade, sociedade
em geral e poder público. Para cada um desses atores sociais existem atribuições distintas,
porém o trabalho de conscientização e responsabilização deve ser contínuo e recíproco, ou
seja, família, comunidade, sociedade em geral e Estado não podem abdicar de interagir com
os outros e de responsabilizar-se.
Os papéis atribuídos a esses atores sociais conjugam-se e se entrelaçam:
A sociedade e o poder público devem cuidar para que as famílias possam
se organizar e se responsabilizar pelo cuidado e acompanhamento de seus adolescentes,
evitando a negação de seus direitos, principalmente quando se encontram em situação de
cumprimento de medida sócioeducativa.
À família, à comunidade e à sociedade em geral cabe zelar para que o
Estado cumpra com suas responsabilidades, fiscalizando e acompanhando o atendimento
socioeducativo, reivindicando a melhoria das condições do tratamento e a prioridade para
esse público específico, inclusive orçamentária.
A corresponsabilidade ainda, implica em fortalecer as redes sociais de
apoio, especialmente para a promoção daqueles em desvantagem social, conjugar esforços
para garantir o comprometimento da sociedade, sensibilizando, mobilizando e
conscientizando a população em geral sobre as questões que envolvem a atenção ao
adolescente em conflito com a lei.
Este plano é resultado de um processo de construção participativa,
sendo considerado em sua elaboração a formação de uma Comissão Temática que contou
com representantes, do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, da Saúde, Educação, Esporte, da Assistência Social (Órgão Gestor e CRAS),
da Polícia Militar, da Comunidade Kolping de Cruzália, do Projeto Espaço Amigo e Igreja
Quadrangular.
Desta forma, as ações que estarão sendo implementadas, visam
promover a melhoria, a otimização dos recursos disponíveis, a consolidação de uma rede
articulada e integrada de atendimento ao adolescente e a implementação de ações sociais
eficazes de prevenção, reconhecendo-se a complementaridade desta rede e o
asseguramento de um atendimento que promova o desenvolvimento pessoal e social dos
adolescentes.

03 - DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO:
O Município de Cruzália localiza-se à Sudoeste do Estado de São Paulo, sua
população é de 2.274 habitantes, cerca de 11% são jovens e adolescentes de 12 a 18 anos
incompletos, sua principal atividade econômica é a agricultura, com culturas de soja, milho e
cana de açúcar, onde parte da população ativa trabalha na lavoura e no período das
entressafras ficam desempregados, contudo não há no município famílias apresentando
situações de miserabilidade, mas com situações relatadas abaixo, que exige a posição de um
trabalho voltado a prevenção, visto que no município há somente dois (02) menores em
cumprimento de Medidas Sócioeducativas.
Há um esforço da administração municipal no sentido de fortalecer a rede
de proteção, com políticas públicas e programas nas áreas de educação, profissionalização,
trabalho e renda que deem conta, em termos de oferta, motivação, vinculação e
desenvolvimento de projetos para esta faixa etária da população.
Em relação aos estudos, as principais razões para que os adolescentes não
estudem, são o fato de não gostar de estudar, motivos provavelmente associados à
dificuldades de adaptação ou de aprendizagem e rejeição aos métodos de ensino das
escolas. No entanto observa-se também que as escolas de um modo geral, mesmo tendo
disponibilidade de vagas relutam na realização de matrícula escolar, principalmente quando
se refere à adolescente em conflito com a lei.
Quanto ao trabalho, a maioria dos adolescentes não tem idade para
trabalhar ou o município não possui oferta de emprego. Vale ressaltar que o mercado de
trabalho não está aberto aos jovens em geral e haverá necessidade cada vez maior de se
expandir o tempo de estudo e preparação para o trabalho, considerando as exigências do
mercado mais competitivo e em expansão tecnológica.
Quanto à situação familiar, evidencia-se em muitos casos, um quadro de
pobreza econômica e cultural, agravado por uma dinâmica familiar instável ou conflitiva,
com maior incidência na ausência ou incapacidade protetiva da figura paterna, pois
predomina a proteção da figura materna, isto é, estrutura familiar fragmentada (uma nova
constituição familiar). Como consequência os menores permanecem nas ruas até a
madrugada, sem a companhia dos pais ou responsáveis e na maioria das vezes em
companhia de maiores de idade, que acabam proporcionando acesso à bebidas alcoólicas e
até mesmo o uso de drogas.
As ações que o município oferece aos adolescentes tem um caráter
fragmentado, a Igreja Quadrangular atende o jovem com viagens à Congressos, tem também
um trabalho com reuniões periódicas e culto no lar com jantar. O Projeto Social Espaço
Amigo que atende crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, desenvolve um trabalho com
dança, música, artesanato e recreação. A Comunidade Kolping oferece curso de pintura em
tecido e a dança Zumba Ftness. A Saúde atende àqueles que apresentam problemas de
alcoolismo e drogadição, realizando os encaminhamentos quando necessário. O Esporte
trabalha com os adolescentes e jovens em suas diversas modalidades, como o futebol, o
futsal, voleibol, hidro ginástica, academia, natação e recreação.

Sob o olhar de uma forma generalizada o município oferece um atendimento aos
adolescentes, mas há necessidade da união de todas políticas setoriais e a comunidade em
geral evitando ações fragmentadas, objetivando a formação completa do cidadão, para que
ele seja crítico e participativo na sociedade em que está inserido, respeitando as regras e as
adversidades, tendo pleno conhecimento de seus deveres e direitos.

04 - OBJETIVO GERAL:
Sistematizar o atendimento socioeducativo no Município de Cruzália,
postulando estratégias protetivas, em consonância com o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, e do Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativo – SINASE, no
sentido de proporcionar um atendimento sócioeducativo de qualidade.

05 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Garantir a qualidade do atendimento socioeducativo de acordo com os parâmetros
do SINASE.
 Orientar o adolescente sobre a busca de novas formas de se relacionar com a
família, grupos de pertencimento, vizinhança, sistema de justiça, programas de atendimento
e outros espaços dos quais participa ou deve participar.
 Interpretar, esclarecer e orientar o adolescente sobre a decisão judicial aplicada, o
compromisso com as atividades, assim como o esclarecimento de seus direitos e deveres.
 Favorecer uma interação participativa entre todos os atores envolvidos, incluindo
adolescentes, famílias, profissionais e comunidade.
 Despertar o interesse do adolescente pela escolarização, com a formação de hábitos
sócio culturais e moral, buscando aproximá-lo de sua capacitação profissional.
 Garantir o direito à educação para o adolescente em cumprimento de medida
sócioeducativa, considerando sua condição singular como estudante e reconhecendo a
escolarização como elemento estruturante do sistema socioeducativo.
 Estimular o adolescente na reflexão de sua conduta delituosa, favorecendo a
compreensão de seus atos, disciplina e limites.
 Centralizar as ações no adolescente e não no ato infracional cometido.
 Considerar a medida socioeducativa de natureza educativa e não punitiva.
 Estimular a liberdade para que o adolescente possa se destacar na sociedade que
está inserido, dentro de seu processo de evolução social e pessoal.
 Garantir o acesso à programas de saúde integralmente.

 Garantir ao adolescente o direito de reavaliação e progressão da medida
socioeducativa.
 Garantia da unidade na gestão do SINASE, por meio de gestão compartilhada entre as
três esferas de governo, através do mecanismo de cofinanciamento.
 Integração operacional dos órgãos que compõem o sistema.
 Valorizar os profissionais que atuam nas medidas socioeducativas, promovendo
formação continuada.
 Garantir a autonomia do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, nas
deliberações, controle social e fiscalização do Plano, em consonância com o SINASE.

06 - METODOLOGIA:
 Contato com o Fórum.
 Notificação: o técnico entra em contato com o adolescente para entregar a
notificação de sua medida.
 Atendimento individual: é o primeiro contato do adolescente com o técnico.
 Atendimento em grupo: formação de um vínculo com os adolescentes, onde falarão
sobre suas vidas, seus interesses e o que pensam do futuro.
 Atendimento familiar: envolvimento da família no processo socioeducativo para o
resgate de sua função protetiva e de referência ao adolescente.
 Visita domiciliar: realizada pela técnica, sendo o instrumento de contato com a
realidade familiar do adolescente a fim de conhecer sua casa e seu contexto social.
 Encaminhamentos à Rede Sócio-Assistencial: encaminhamentos do adolescente para
Unidade Básica de Saúde, tratamento de dependência química quando necessário; à escola,
habitação, documentação, cursos profissionalizantes; no CRAS, oficinas, entre outros.
 Reuniões da Equipe Técnica: As reuniões da equipe técnica devem ocorrer no
máximo quinzenalmente, onde serão discutidos os encaminhamentos necessários, avisos
gerais, avaliação e planejamento dos trabalhos, nelas ocorrem trocas de experiências,
permitem crescimento profissional e suporte.
 Pastas de Prontuário: Cada atendimento deve ser registrado em pasta individual do
adolescente , nelas ficam registradas as informações do adolescente e sua família.
 Atendimento ao adolescente após o final da medida, com um trabalho voltado ao
acompanhamento preventivo com o intuito de evitar a reincidência.

07 - OPERACIONALIZAÇÃO

7/1 -FAMILIA:
Orientação Familiar:
Criação de Grupos de Apoio Familiar
Entrevistas iniciais com pais e adolescentes.
A importância da família nos diversos processos em que a criança e o adolescente se
encontram, por isso é necessário promover socialmente não somente o adolescente, mas a
família também.
Criar um espaço de acolhimento e escuta dos familiares ou responsáveis dos adolescentes,
com encontros no período noturno, nestas reuniões utilizar dinâmicas que visam
proporcionar a participação e a expressão de todos, um espaço de troca de experiências e de
ajuda mútua diante de um problema comum, que podem ser os filhos, orientar sobre as
diferentes formas de lidar com os filhos, relação com a escola, relação com os amigos,
relação com a comunidade, construção das regras em casa e possíveis uso de entorpecentes
e bebidas alcoólicas.
Construir formas comunitárias que respeitem a diversidade cultural para o enfrentamento
dos problemas vividos pelas famílias em geral, especialmente às de mais baixa renda, onde
as próprias famílias, num processo coordenado de discussão, ajuda e compromisso mútuos,
criem e ampliem suas possibilidades de participação social, principalmente no que diz
respeito ao cuidado e educação de suas crianças.
Oferecer momentos afetivos com a família e equipe multidisciplinar.

7/2 - SAÚDE:
No atendimento ao adolescente, a figura da (o) enfermeira (o) é fundamental, inicialmente
ela (e) realiza uma triagem inicial, obtendo maior número de informações sobre a vida do
adolescente. Após acompanhada (o) de uma Assistente Social entra em campo para realizar
visitas domiciliares, para um conhecimento da realidade em que vivem as famílias.
Formar rodas de conversas com pais ou responsáveis, para discutirem as rotinas dos
adolescentes.
Sugerir ações para as instituições de formação (família, Escola, Igreja, etc.), para que
assumam papeis claros e eficientes na busca pela harmonia social de forma integrada.
Implementar o Programa de Saúde na Escola, com palestra educativas proferidas pela
Enfermeira e Médica da ESF, Assistente Social e Psicóloga.
Palestras no Bairro Do Cateto sobre drogas e sexualidade com os profissionais da ESF.
Encaminhamentos dos jovens e adolescentes, buscando uma atenção integral à saúde e
também incluindo o cuidado em situações de uso de álcool e outras drogas, motivadas por
procura de prazer, euforia e fuga da realidade.
Criação de um Programa Oficial para tratamento à toxicômanos, pois há muita dificuldade
de internação, por falta de vagas na Rede SUS, só se consegue através de ação judicial.

7/3 - POLÍCIA MILITAR:
Combater o tráfico através de denúncias ao telefone da Polícia Militar.
Reuniões periódicas da Assistência Social, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar e
demais políticas públicas, com o objetivo de combater atos infracionais e a proteção ao
menor.
Mostrar aos pais suas reais responsabilidades, evitando a permanência dos adolescentes e
jovens nas vias públicas até de madrugada, muitas vezes em companhia de maiores de
idade, que proporcionam ingestão de bebida alcoólica e até drogas.
Conscientizar a escola na identificação de problemas com crianças e adolescentes, traçando
metas de combate à possíveis atos infracionais dentro da escola.
Participação das igrejas, conscientizando os menores da real importância dos ensinamentos
de Deus.
7/4 - ESCOLA:
A escola deve garantir a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer ao adolescente, meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores,
segundo o artigo 22 da LDB.
Também deve promover o acompanhamento escolar dos adolescentes através de uma
proposta de escolarização que o “atraía”, de maneira que consiga ver diante de si, uma
estrada que o leve não somente ao resgate de sua defasagem educacional, incentivando-o a
participar de cursos profissionalizantes, preparando-o para o ingresso ao primeiro emprego
e consequentemente ao mundo do trabalho.
Proporcionar a criação de rodas de conversas estimulando discussões com o adolescente
sobre suas expectativas em relação ao futuro e principalmente à profissão.
7/5 - EDUCAÇÃO:
Trabalhar uma metodologia que busca desenvolver habilidades e atitudes que levam o
adolescente a caminhar sozinho, a interpretar fenômenos, a saber se expressar melhor,
comunicar-se com facilidade, ter auto estima, auto confiança, impulso para avançar e
colaborar para chegar a uma sociedade mais justa.
Utilizar uma estratégia de ensino-aprendizagem, trabalhos em grupos.
Despertar o interesse do (a) adolescente pela escolarização, com a formação de hábitos
sócio culturais e moral, buscando aproximá-lo de sua capacitação profissional.
7/6 - ESPORTE:
O setor do Esporte do Município de Cruzália manterá a continuidade ao que vem sendo
praticado, com as seguintes modalidades: Futebol, Futsal, Voleibol, Recreação, Natação,

Hidroginástica e Academia. Em todas modalidades fica evidenciado a prática educacional
preventiva, fazer e produzir esporte é gerar mais saúde, mais equilíbrio e principalmente é
um importante instrumento para capacitar pessoas a ingressarem na sociedade.
Tudo que o esporte proporciona é muito maior que medalhas no peito ou troféus
levantados.
A inclusão social, o resgate de valores, a disciplina, a responsabilidade, os laços de amizade,
o respeito, a compreensão, o companheirismo e tudo mais que se conquista são os
verdadeiros objetivos na execução deste plano.
Os profissionais desta área atuarão com um trabalho junto as famílias dos adolescentes em
medida sócioeducativa, na busca da harmonia social de forma integrada.
7/7 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:
O trabalho do profissional de Serviço Social não é aplicar a medida socioeducativa adequada
ao ato infracional cometido, esse trabalho cabe ao poder judiciário.
O assistente social tem por responsabilidade acompanhar a execução dessas medidas, e, em
cada caso fazer um levantamento sobre os fatos que o levou a cometer o ato infracional,
assim como um projeto de vida alternativo.
Cabe ao assistente social desenvolver ações de acompanhamento e orientação,
possibilitando ao adolescente o acesso às condições mínimas para sua reintegração social.
Serão realizados levantamentos do perfil socioeconômico e familiar dos adolescentes
através de visitas domiciliares, criando um vínculo com a equipe técnica.
Atendimentos aos adolescentes e suas famílias, realizados periodicamente juntamente com
outros técnicos, avaliando questões relacionadas à moradia, saneamento básico,
encaminhamentos aos programas sociais, solicitação de documentos, entre outros.
Como proposta de atuação colocamos duas linhas de execução, a primeira sendo a
prevenção e a segunda a ação junto ao adolescente.
Todas as atividades culturais, educativas, artísticas, profissionalizantes e entre outras que
garantam a efetivação dos direitos básicos, são consideradas como ações preventivas.
Desta forma será indispensável um trabalho junto à rede integrada de serviços, cabe a ela a
execução de programas, projetos, avaliando e averiguando resultados.

7/8 - CRAS: (Centro de Referência de Assistência Social):
Na execução do Plano de Atendimento Socioeducativo de Cruzália, o CRAS tem uma
importância fundamental, pois seus profissionais são considerados também um suporte no
atendimento aos adolescentes em medida socioeducativa e seus familiares, sem prejuízo de
outras ações que lhe são atribuídas.
Suas ações junto às famílias de adolescentes em conflito com lei, em parceria com os
demais profissionais envolvidos na Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, serão:

Acolhida; Estudo social e elaboração de diagnóstico; Visitas domiciliares; Orientação e
encaminhamentos; Realização de grupos de famílias visando o fortalecimento da função
protetiva da família e o fortalecimento de vínculos; Acompanhamento familiar pelo PAIF das
famílias que se enquadrarem nos critérios do SUAS; Informação, comunicação e defesa de
direitos da família e do adolescente sempre que houver necessidade; Promoção ao acesso à
documentação pessoal; Mobilização e fortalecimento da rede socioassistencial do município;
Cadastramento socioeconômico, quando houver necessidade; Notificar ao CMDCA a
ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social da família do adolescente em
cumprimento de medidas socioeducativas.
O CRAS atuará também com um trabalho preventivo junto aos jovens do Programa
Estadual Ação Jovem, com oficinas de Hip-hop, de Grafite, de Teatro, entre outras e Grupos
Sócioeducativos abordando sobre temas diversos, álcool, drogas, sexualidade, ECA, etc.

7/9 - CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente):
Monitoramento do processo de elaboração e execução do Plano Municipal de Atendimento
Sócioeducativo de Cruzália, prevendo ações articuladas nas áreas de educação, saúde,
assistência social, cultura, esporte, capacitação para o trabalho, segurança, entre outras.
Aprovação do plano e publicização por meio de resolução.
Realização de reuniões regulares entre a Equipe Técnica e o Conselho Tutelar para
acompanhamento, identificação de dificuldades na execução do plano e suporte na busca de
soluções.
Apropriação das informações fornecidas nos relatórios para subsidiar as reuniões com a
equipe técnica.
7/10 - PROJETO ESPAÇO AMIGO:
O Projeto Espaço Amigo realiza um trabalho social para uma média de 70 crianças e
adolescentes na faixa etária de 7 a 15 anos, o qual terá continuidade, cujo objetivo é a
interação, incentivo ao estudo e a preparação para a vida em sociedade, incluindo a vida
profissional, desenvolvimento psicológico e conscientização de seus direitos e deveres, um
atuação preventiva, com as atividades:
 Artesanato (bordado e bijuteria)
 Banda Marcial
 Dança
 Coral
 Recreação.

7/11 - CONSELHO TUTELAR:
O Conselho Tutelar desenvolverá ações preventivas junto aos adolescentes, sensibilizando
sobre as consequências das drogas e de bebidas alcoólicas, com uma atuação de mobilização
do comércio local e da sociedade, com campanhas de alerta sobre a venda de bebida
alcoólica para menores, com:
 Conscientização nas escolas.
 Orientações e esclarecimentos para o comércio local.
 Panfletagem e cartazes informativos.
 Palestras preventivas.

08 - MONITORAMENTO:
A execução do Plano Municipal de Atendimento Sócioeducativo de Cruzália será avaliado
através de:
 Estabelecimento da sistemática permanente de avaliação dos trabalhos
desenvolvidos em suas várias instâncias.
 Reuniões periódicas com a Equipe Técnica.
 Reuniões dos Conselhos, CMDCA e CMAS.
 Reuniões com os adolescentes.
 Reuniões com as famílias.
 Visitas sistemáticas e espontâneas à execução das ações das diversas políticas.
 Avaliação dos órgãos responsáveis pela política de atendimento ao adolescente autor
do ato infracional, referente ao andamento da execução do plano.
 Envio de relatório mensal do atendimento socioeducativo para o CMDCA, CMAS e
Conselho Tutelar.
 Envio de relatório mensal ao Fórum de Maracaí.
 Estabelecimento da rotina de registros sobre os atendimentos prestados e sobre os
trabalhos desenvolvidos, através de um cadastro individual do adolescente, que
deve permanecer em um arquivo enquanto o adolescente estiver sendo atendido.

09 - RESULTADOS ESPERADOS:
O Plano Municipal de Atendimento Sócioeducativo de Cruzália através do trabalho que será
realizado ao longo de dez anos, pretende assegurar os seguintes resultados:
 Socioeducandos atendidos, profissionalizados e inseridos na sociedade.

 Diminuição da reincidência.
 Fortalecidas as relações familiares e comunitárias.
 Assegurado o acesso dos adolescentes autores de ato infracional, na políticas
públicas (educação, saúde, esporte, cultura, assistência social, etc.).
 Capacitados os atores – técnicos do programa, orientadores e todas as instituições
governamentais e não governamentais que fazem parte da rede de atendimento
socioeducativo do município.
 Oficinas e palestras socioeducativas sempre disponibilizadas.
 A criação de espaços de prevenção e de tratamento do uso, abuso e dependência de
álcool e outras drogas em rede.
 Assegurado o trabalho de orientação sobre o exercício seguro da sexualidade e ao
planejamento familiar.
 Manter a conscientização e capacitação das famílias dos sócioeducandos para
interagir com os mesmos e servir também como medida preventiva contra o ato
infracional.
 Assegurado o atendimento jurídico, psicológico ou outros agravos e suas famílias.
 Equipamentos e serviços públicos disponibilizados em quantidade e qualidade
suficiente para atender aos adolescentes em conflito com a lei, com programas,
ações e serviços destinados, dentre outros, ao fortalecimento de vínculos familiares e
a da ruptura com o envolvimento de atos infracionais.
 Conselho Municipal de Direitos, de Assistência Social e a Câmara Municipal, por meio
de suas assembleias e audiências públicas, se constituindo em espaços privilegiados
para articulação dos atores sociais locais e participação conjunta na elaboração e
monitoramento de políticas públicas de proteção social e de garantia de direitos
referente ao atendimento socioeducativo.
 Consolidação de ações preventivas, de forma integrada, visando a harmonia familiar
e social, através do desenvolvimento da afetividade e do exercício de cidadania.
10 - PARCERIAS:
Instituição
Prefeitura Municipal

Prestação de Serviço

Locação de espaço adequado para o atendimento.
Disponibilizar técnicos e administrativo.
Previsão no orçamento dos recursos para a
execução continuada e eventual ampliação
dependendo da demanda.
Departamento Municipal de Disponibilizar técnicos do Órgão Gestor e do CRAS.
Assistência Social
Incluir os adolescentes e famílias nos Programas
Sociais.
Realizar atendimento individualizado e em grupos

dos adolescentes inseridos no Plano de
Atendimento Sócioeducativo e suas famílias.
Atuar com um trabalho preventivo com
adolescentes.
Conselho
Municipal
dos Acompanhar, fiscalizar a aplicação das medidas de
Direitos da Criança e do proteção voltadas para os adolescentes e seus
Adolescente.
familiares.
Implantar projeto com pais e ou demais familiares
de crianças e adolescentes que já possuem registro
no Conselho Tutelar ou órgão parceiro.

Conselho Tutelar

Secretaria de Educação

Secretaria de Saúde

Polícia Militar
Projeto Espaço Amigo

Sensibilizar
os
adolescentes
sobre
as
consequências do uso de drogas e bebidas
alcoólicas.
Ações de conscientização nas escolas, orientação
ao comércio local sobre a venda de bebidas
alcoólicas para menores, palestras preventivas.
Inclusão
dos
adolescentes
sob
medida
sócioeducativa e outros como medida preventiva
nos Programas e Projetos.
Despertar o interesse do adolescente pela
escolarização buscando aproximá-lo de sua
capacitação profissional, com oferta de contatos
presenciais com as várias possibilidades.
Disponibilizar o Sistema Único de Saúde.
Técnicos dos CAPS.
Realizar atendimento individualizado e em grupo
dos adolescentes inseridos no programa e suas
famílias.
Incentivar denúncias do tráfico de drogas através
do telefone da Polícia Militar.
Desenvolver um trabalho com crianças e
adolescente de 7 a 15 anos, objetivando a
prevenção.

Cruzália, 12 de fevereiro de 2015.
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