
Capacitação dos profissionais do Sistema 

Municipal de Atendimento Socioeducativo 

(SIMASE) com Base nos Parâmetros de Gestão 

Teórico-metodológicos do Plano Decenal de 

Atendimento Socioeducativo do Município de 

São Paulo

Calendário das aulas



MÓDULO 1. Gestão do Sistema Socioeducativo 

Aula 1 - Direitos humanos e cidadania - Leis e normas para o 

atendimento ao adolescente em conflito com a lei

De 24 de abril a 5 de maio de 2017 



MÓDULO 1. Gestão do Sistema Socioeducativo 

Aula 2 – Política Socioeducativa, Política de Assistência Social, Relação 

entre sistemas SUAS-SINASE e Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo 

De 15 a 25 de maio de 2017  



MÓDULO 2. O adolescente nas medidas socioeducativas 

Aula 3 - Adolescências e adolescência em conflito com a lei

De 05 a 22 de junho de 2017 



MÓDULO 2. O adolescente nas medidas socioeducativas

Aula 4 - Participação e protagonismo do adolescente

De 19 a 29 de junho de 2017 



MÓDULO 3. Metodologias e práticas da ação socioeducativa

Aula 5 - Práticas da ação socioeducativa com adolescentes em 

cumprimento de medida: atendimento individual

De 31 de julho a 10 de agosto de 2017 



MÓDULO 3. Metodologias e práticas da ação socioeducativa

Aula 6 - Práticas da ação socioeducativa com adolescentes em 

cumprimento de medida: atendimento grupal

De 21 a 31 de agosto de 2017 



MÓDULO 3. Metodologias e práticas da ação socioeducativa

Aula 7 - Trabalho com famílias e redes sociais comunitárias de apoio 

ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa

De 11 a 21 de setembro de 2017 



MÓDULO 4.  Intersetorialidade e desafios da pratica socioeducativa

Aula 8 - Proteção integral e desafios da ação socioeducativa em rede: 

escolarização, profissionalização, inserção produtiva e outros 

programas das políticas sociais.

De 02 a 19 de setembro de 2017



MÓDULO 4.  Intersetorialidade e desafios da pratica socioeducativa

Aula 9 - Plano de Ação Institucional: objetivos e metas das equipes 

dos serviços de LA e PSC de São Paulo.

De 23 de outubro a 09 de novembro de 2017 


