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Sejam 

benvindos !!!! 

 

Estamos 

contentes de 

chegar até 

aqui com 

vocês!!! 



Revisitando 

aprendizagens 

 A produção de 

conhecimento visa  não  só 

saber mais, mas também 

fazer melhor . 

  

Um melhor fazer só é 

possível  graças a um 

melhor compreender 

 



Revisitando aprendizagens 

AULA   1 

 Política de Assistência Social (SUAS): da identidade difusa para política de 
proteção social não contributiva 
 Relação entre sistemas SUAS-SINASE e demais sistemas das políticas públicas 
setoriais e as dimensões: intersetorialidade, interinstitucionalidade, inter ou 
transdisciplinaridade 
 Política socioeducativa relativa a atenção ao adolescente em conflito com a lei 

 A dimensão ética política da prática profissional ancorada na cultura de 
direitos humanos. 
Direitos humanos e cidadania  
Leis e normas para o campo socioeducativo de atendimento ao adolescente em 
conflito com a lei  

  Adolescentes, família e sociedade civil nas ações do Plano. 
  Adolescência: como uma construção sócio histórica  
  Diferentes olhares sobre o adolescente 
  Adolescência, violência e contexto  
  Agenciamento de novos fluxos: intensidade da vida  

 



Revisitando aprendizagens 

AULA   4 

 Participação e protagonismo dos adolescentes, família e da sociedade civil 
 A força do conceito “protagonismo juvenil” 
 O discurso do protagonismo juvenil nas políticas públicas 
 A busca dos jovens: comunidade, identidade, pertencimento e 
reconhecimento. 
 Identidade e pertencimento 

 Individualização, socioeducação e plano individual de atendimento  
 Parâmetros e normas legais para a execução da medida socioeducativa  
 Socioeducação e responsabilização 
 Responsabilidades compartilhadas 
 Plano Individual de Atendimento 

  Atendimento grupal, práticas restaurativas e mediação de conflito 
 Os sentidos do conflito 
 O poder da escuta e do acolhimento do outro 
 Diferença entre ação restaurativa e mediação 
 Trabalho grupal: responsabilidade individual e coletiva 



Revisitando aprendizagens 

AULA   7 

 Estrutura e perfil das famílias em geral e dos adolescentes atendidos 
 A importância da escuta, da presença e da parceria com a família 
 As redes de proteção na família e na comunidade como âncoras afetivas e 
referências pessoais e institucionais na comunidade mais ampla 
 Metodologias de ação no trabalho com famílias de adolescentes atendidos 

 Como entendemos intersetorialidade e qual é sua importância 
 Trabalhar na perspectiva da interdisciplinaridade 
 Intersetorialidade no território 
 Desafios da articulação intersetorial 
  Redes e parcerias no trabalho com os adolescentes 

 



PROTEÇÃO INTEGRAL: Direito à Vida e à Saúde Direito à Vida e à Saúde; à 

liberdade, respeito e dignidade; à convivência familiar e comunitária; à 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer; à Profissionalização e proteção no 

Trabalho. 

Conhecer as normas, diretrizes e leis que garantem o direito do 

adolescente e regulam a politica socioeducativa 

A natureza e as especificidades da medida socioeducativa e sua tradução em 

ações que alcancem os melhores resultados para a integração social do 

adolescente 



Refletir sobre a socioeducação para cumprir os objetivos da medida 

socioeducativa 

O cumprimento dos objetivos da medida: a 

responsabilização e a integração social do adolescente 

Definir as estratégias de apoio e mediação para a 

garantia de direitos por meio do atendimento individual e 

grupal e do encaminhamento à rede de serviços e da 

atenção individualizada 

Realização do PIA com a participação efetiva do 

adolescente na perspectiva de um projeto de curto, 

médio e longo prazo cons 

iderando o projeto de vida.  



Conteúdos  COLUNA 1 COLUNA 2 

  Aspectos 

importantes 

para o trabalho 
socioeducativo 

Desafios  que 

precisam ser 

discutidos no 

projeto 
pedagógico  

Trabalho em grupo:  

 

1.A partir de uma lista de 

conteúdos do curso o aluno 

assinala aqueles que serão uma 

referência para seu trabalho 

socioeducativo e preenche a 

coluna 1  

 

2.Grupo: - Discussão sobre os 

aspectos mais importantes para 

o trabalho socioeducativo e 

preenchimento coletivo da 

coluna 2 – Desafios para a 

elaboração do projeto político 

pedagógico  
 





Bases éticas, 

pedagógicas e 

operacionais 

do programa 

socioeducativo  

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode 

contribuir para sua transformação, mas para isso 

tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar, 

tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, 

com seus atos reais, efetivos, tal transformação. 

Entre a teoria e a atividade prática 

transformadora se insere um trabalho de 

educação das consciências, de organização dos 

meios materiais e planos concretos de ação: tudo 

isso como passagem indispensável para 

desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, 

uma teoria é prática na medida em que 

materializa, através de uma série de mediações, 

o que antes só existia idealmente, como 

conhecimento da realidade ou antecipação ideal 

de sua transformação (VAZQUEZ,1977, p. 207) 

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. 2. ed, Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1997. 



 

 O adolescente autor de ato 

infracional é uma pessoa, um ser 

humano em condição peculiar 

de desenvolvimento;  

 

  É sujeito de direitos e 

deveres que merece respeito e 

compreensão em relação à seus 

sentimentos e vivências. 

 

  O mais importante é fazer-se 

presente na vida do educando.  

 Ser exigente com o adolescente é sinal de 

respeito, é reconhecê-lo como sujeito e com 

potencial para superar suas limitações. A 

exigência é sinal de esperança dos educadores 

em relação aos educandos. 

 

 Antes da exigência, contudo, deve vir sempre a 

compreensão. O educador deve fazer exigências 

que o adolescente se sinta capaz de realizar.  

 

 Precisa, assim, conhecer o potencial de cada 

educando e compreender sua circunstância, seu 

estágio de crescimento pessoal e social; 

Bases Éticas 

Antonio Carlos Gomes da Costa. In Socioeducação : Estrutura e Funcionamento da Comunidade Educativa.  



Todo projeto supõe rupturas com o presente e 

promessas para o futuro. Projetar significa tentar 

quebrar um estado confortável para arriscar-se, 

atravessar um período de instabilidade e buscar uma 

nova estabilidade em função da promessa que cada 

projeto contém de estado melhor do que o presente. 

Implica entender a manifestação de práticas 

contraditórias (luta e/ou acomodação) de todos os 

envolvidos. 
 

Moacir Gadotti 



1. Alinhamento Conceitual - uma equipe demonstra estar 

alinhada no plano conceitual quando se mostra capaz de 

responder à seguinte pergunta: Estamos falando a 

mesma linguagem? 

 

2. Alinhamento Estratégico - a equipe comprova estar 

alinhada no plano estratégico quando dela surgem 

respostas sintonizadas para as questões: Onde estamos? 

Para onde vamos? Qual o caminho para se chegar lá? 

 

3. Alinhamento Operacional - as pessoas alinhadas 

operacionalmente sabem, no seu âmbito de atuação, o 

que fazer e como fazer para atingir os resultados 

pactuados. 

 

Antonio Carlos Gomes da Costa. In Socioeducação : Estrutura e Funcionamento da Comunidade Educativa.  

A necessidade de alinhamentos  



 

• É referência norteadora de todos 
os âmbitos da ação educativa 

• É expressão viva de um projeto 
coletivo 

• Estabelece planos concretos de 
ação, organizando as bases 
materiais e traduzindo na prática 
o processo de construção 
coletiva reflexiva. 

Dimensão conceitual: O que é o projeto?  
 

“...um projeto necessita rever o 
instituído para, a partir dele, 
instituir outra coisa. Tornar-se 
instituinte”.  (...) não se constrói 
um projeto sem uma direção 
política, um norte, um rumo.  

 Por isso, todo projeto 
pedagógico [...].é também 
Político. O projeto pedagógico ... 
é, por isso mesmo, sempre um 
processo inconcluso, uma etapa 
em direção a uma finalidade que 
permanece como horizonte 

 (GADOTTI, 2000).” 

 



Posições-base: 

• Sintonia orgânica entre o PPP e as demandas dos adolescentes e da 
comunidade social 

• Garantia de participação e envolvimento de todos em cada 
momento do processo. assumir a direção do trabalho 

• Estabelecimento de novos paradigmas de gestão e organizar as 
ações e buscando meios e para realizá-las. 

• Discussão aberta de todas as questões que envolvem diferentes 
aspectos do atendimento e a especificidade do trabalho 
socioeducativo.  

Dimensão conceitual 



 Plano Institucional tem objetivos, metas e 
procedimentos que traduzem a 
intencionalidade dos dirigentes que dão 
parâmetros para a elaboração do projeto 
de socioeducação 

 

 
Planos, programas e projetos  

Plano Municipal Socioeducativo -SP 

Plano Político Institucional - SMADS  

Normas técnicas para SMSE/SP 

 Um Projeto Político Pedagógico é 
dinâmico, instituinte, fruto da tradução 
das diretrizes institucionais no cotidiano 
e espaço de construção coletiva de 
estratégias para a ação educativa.  

Programa Socioeducativo 

Institucional ( da Instituição ) 

Projeto Político Pedagógico (do 

SMSE) 

  



“um projeto 

necessita rever 

o instituído para, a 

partir dele, instituir 

outra coisa. 

Tornar-se 

instituinte”. 

GADOTTI, M. Perspectivas atuais da 
educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2000. 

Compreender a natureza política e pedagógica do PPP nos 

leva a considerar: 

 

1) Qual é a função social do projeto socioeducativo em 

uma sociedade cada vez mais excludente? 
 

2) Que organicidade é necessária entre o PPP e os 

anseios da comunidade , dos adolescentes? 
 

3) Que participação é possível em todos os seus 

momentos (elaboração, implementação, 

acompanhamento, avaliação).  
 

4) Como se pode materializar seu caráter político e 

pedagógico, posto que essas duas dimensões são 

indissociáveis? 

A natureza política e pedagógica 



Sob essa ótica, o projeto é um meio de 

engajamento coletivo para integrar ações 

dispersas, criar sinergias no sentido de buscar 

soluções alternativas para diferentes momentos 

do trabalho pedagógico-administrativo, 

desenvolver o sentimento de pertença, mobilizar 

os protagonistas para a explicitação de objetivos 

comuns definindo o norte das ações a serem 

desencadeadas, fortalecer a construção de uma 

coerência comum, mas indispensável, para que 

a ação coletiva produza seus efeitos. 

VEIGA, I. P. A. Projeto Político-Pedagógico da escola: uma construção 
possível. 10ed. Campinas, SP: Papirus , 2000.p.275 

A natureza coletiva do projeto  



O Projeto Político-Pedagógico 

explicita as utopias, desejos e 

esperanças.  

Representa ideias, objetivos, 

metas e ações  que irão nortear 

toda a ação socioeducativa da 

instituição, a partir das 

orientações  do SINASE, das 

indicações do Plano 

Socioeducativo Municipal e dos 

objetivos do  

O Projeto Político-Pedagógico  

É projeto, e, mais do que isto, 

encontro de projetos; encontro 

muitas vezes difícil, conflitante, 

angustiante; todavia, altamente 

provocativo, desafiador, e, 

porque não dizer, prazeroso, 

realizador. 



É Político  

 

porque pressupõe a 

opção e o 

compromisso com a 

formação dos  

Cidadãos.

 

 

É Pedagógico  

 

porque define e 

organiza as ações 

dos projetos sócio-

educativos  

necessários ao 

processo de 

formação humana.  
 

O Projeto Político-Pedagógico  



Estrutura do PPP 

 

≡ Marco  Referencial - 

marco situacional, 

marco conceitual e 

marco operativo; 

 

≡ Diagnóstico; 

 

≡ Plano de ação. 

Marco situacional  
 

1. Análise da realidade: diagnóstico do 

SMSE e suas especificidades; 

2. 2. Descrição da situação do SMSE no 

atual contexto; 

3. 3. Explicitação e análise crítica dos 

desafios, necessidades e 

potencialidades em relação a:  

 

objetivos socioeducativos, organização do 

tempo e espaço; relações interpessoais e 

grupais; organização da prática sócio- 

pedagógica e as atividades que a compõe.  



Estrutura do PPP 

 Marco conceitual   
 

1. Concepções de sociedade, de pessoa, 

de político-pedagógico, sócio-

pedagógico que a instituição assume. 

2. Sociedade que queremos construir e 

que ser humano queremos formar.  

3. Princípios éticos que queremos que os 

sujeitos exerçam em suas vidas.  

4. Concepção político-pedagógica que 

norteará o caminho do SMSE e de seus 

sujeitos, os protagonistas. 

5. Principais teóricos que subsidiam a 

reflexão.  

Marco operativo  

1. Define linhas de ação e a organização 

do trabalho sócio pedagógico, 

incluindo os aspectos político, 

administrativo e financeiro.   

2. Expressa o ideal da instituição. Como 

desejamos que ela se posicione nas 

dimensões:  

 Práticas sócio-pedagógicas 

 Formação profissional e condições 

de trabalho;  

 Gestão  democrática;  

 Organização administrativa; 

 Ambiente socioeducativo e físico.  



Diagnóstico 

Plano de ação 

Recursos  

Monitoramento e 

avaliação 

Projeto Político Pedagógico 
Plano de Ação  

Conjunto de ações programadas 

para superar as problemáticas 

apontadas no diagnóstico, cuja 

finalidade primordial é a de 

diminuir a distância entre a 

realidade institucional atual 

(diagnóstico) e o SMSE que 

queremos. 
 



O Plano de Ação é um documento que 

registra todas as decisões e todas as 

ações definidas para atingir um resultado 

desejado.  

 

 Organiza coletivamente o trabalho  

sócio pedagógico;  

  Define ações necessárias para 

responder as necessidades. 

  Explicita as condições necessárias à 

ação sócio pedagógica;  

  Articula as ações com outros 

segmentos sociais para a efetivação 

do PPP.  

Plano de Ação  

 Nasce a partir da identificação 

dos problemas e suas causas, 

das situações nas quais tais 

problemas aparecem. 

 É exequível e prever as 

condições necessárias ao seu 

desenvolvimento.  

 É uma ação articulada de todos 

os envolvidos com a realidade do 

trabalho;  

 É construído continuamente, pois 

como produto, é também 

processo. 



 Processo de elaboração do Plano de Ação 

 

Objetivos 

            Metas  

                     Ações 

                             Cronograma 

                    Implementação das 

ações 

                                Monitoramento  

                                           

Avaliação                          

                                                   

                                                                          
 

 

Objetivos partem de mudanças 

desejadas na prática socioeducativa.  
 

Exige ações para alcançar mudanças na 

realidade apresentada no diagnóstico. 

 

Características dos objetivos:   
 

clareza (expressar exatamente o que se quer 

dizer); coerência (voltado para a realidade 

concreta); exequível (praticável, realizável);  

útil (contribuir com a concretização da 

realidade desejada); mensurável (medível).  

 

  



As metas representam os objetivos 

operacionais a serem atingidos 

quantitativamente. Trata-se do 

percentual de cada ação.  

 

São elaboradas sob forma numérica e 

em formato que permitem julgar sua 

concretização. 

 

Apresenta forma quantificável e 

observável. 
 
  

As metas 



ANOTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO 

Ações necessárias para 

estimular/motivar a equipe 

para o planejamento do PPP 

Indicações que posso levar 

para a solução/ 

encaminhamento dos 

principais desafios do 

trabalho socioeducativo 

institucional 

Auto-Recado  

Minha disponibilidade de 

participação no 

planejamento do projeto e 

sua execução 

Trabalho em grupo:  

1.Formação de pequenos grupos 

2.Distribuição da Folha de planejamento 

3.Anotar, a partir das discussões do 

grupo, conforme proposta na folha de 

planejamento: 
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