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1. APRESENTAÇÃO 
 
No ano de 2015 a Coordenadoria de Atendimento Técnico e Saúde (CATS) do 

Sistema Socioeducativo iniciou a construção do Prontuário Único de Atendimento visando 
reunir em apenas um instrumento todas as informações acerca dos atendimentos 
multiprofissionais realizados aos adolescentes e familiares nos Centros de Atendimento 
Socioeducativo (CASEs) do estado de Mato Grosso. 

Para cumprir a tarefa foi realizado um levantamento junto aos profissionais dos 
CASEs a fim de reunir informações e todos os formulários utilizados em atendimentos aos 
adolescentes e/ou familiares. Seguiram-se estudos técnico-científicos e consulta às 
normativas e legislações visando ao amparo legal do instrumento. Por meio de visitas 
técnicas aos CASEs do estado, troca de informações por e-mail, ligações entre gerências e 
equipes foram coletados informações sobre procedimentos realizados e cópia dos 
formulários utilizados nos diversos atendimentos. Compilados os dados, elaborou-se um 
formulário contemplando todas as áreas de atendimento pelo qual o(a) adolescente passa 
ao adentrar em um dos CASEs. 

Paralelo à construção do trabalho, foram também descritos procedimentos 
realizados nos atendimentos de rotina desde a entrada do (a) adolescente na Unidade de 
Internação Provisória ou Internação até a sua saída, assim como sobre o 
acompanhamento familiar durante o processo. Cita-se: Recepção, Acolhimento 
Multidisciplinar, Estudo de Caso; Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA); 
Atendimento Familiar; Sistema de Informação para a Infância e Adolescência/Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SIPIA/SINASE); Conselho Socioeducador; 
Avaliação; e Desligamento. No ano de 2017, devido à troca de gestão da CATS, o trabalho 
foi paralisado sendo retomado em 2018. 

Com a realização do Encontro Técnico de Analistas do Sistema Socioeducativo no 
ano de 2018, que teve por objetivo proporcionar o aprimoramento das competências e 
atribuições específicas dos perfis profissionais visando à parametrização do atendimento 
socioeducativo, houve a retomada da elaboração do Prontuário Único ampliando para a 
sistematização de orientação para o atendimento técnico de Analistas do Sistema 
Socioeducativo estadual. Em seguida, a Secretaria de Estados de Justiça e Direitos 
Humanos (SEJUDH) publica a Portaria nº 161/2018/GAB/SEJUDH que constitui o grupo de 
trabalho para elaboração dos procedimentos de atendimentos técnicos realizados no 
âmbito do Sistema Socioeducativo visto a necessidade de normatizar todos os 
atendimentos técnicos realizados no âmbito do Sistema Socioeducativo de Mato Grosso. 
Com a reestruturação do Sistema Socioeducativo em 2019, a CATS deixou de existir e suas 
competências foram incorporadas às da recém-criada Diretoria de Atendimento 
Socioeducativo (DASE), logo, a finalização da Nota de Orientação se deu com a 
continuidade do GT e colaboração da DASE. 

Desse modo, apresentamos a Nota de Orientação para Atendimento Técnico dos 
Analistas do Sistema Socioeducativo, resultado de estudos e mapeamentos referendados 
por todas as instâncias do Sistema Socioeducativo, caracterizado por um trabalho coletivo, 
solidário e articulado, que respeitou as particularidades numa perspectiva 
interprofissional, que contou com o engajamento e comprometimento de toda a equipe 
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técnica que deseja qualificar o atendimento socioeducativo para transformar o processo 
de responsabilização do adolescente num processo de caráter educativo e de 
desenvolvimento da cidadania. 

A presente Nota de Orientação visa apresentar conceitos e orientar sobre os 
procedimentos de atendimentos técnicos a serem executados pela Equipe Técnica 
Interprofissional facilitando o funcionamento do trabalho, trazendo melhorias na 
comunicação interna, padronização das informações e das rotinas internas, redução do 
retrabalho, eliminação da realização das mesmas tarefas por setores distintos e, 
principalmente, melhoria da qualidade dos atendimentos oferecidos. 

Portanto, esta Nota de Orientação para Atendimento Técnico dos Analistas do 
Sistema Socioeducativo torna-se uma ferramenta de trabalho que pretende contribuir 
para o desenvolvimento da dimensão pedagógica no que se refere ao atendimento e 
acompanhamento do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de 
internação e de semiliberdade (incluindo medida cautelar) bem como de sua família, 
alinhado à política de socioeducação e às normas e leis que fundamentam a execução de 
medidas socioeducativas. 
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2. INTRODUÇÃO 
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente introduziu mudanças importantes sobre a 

prática de atos infracionais cometidos por adolescentes. No ECA, ato infracional é “a 
conduta descrita como crime ou contravenção penal”, o Estatuto assegurou ao 
adolescente que praticou ato infracional a possibilidade de cumprimento de medida 
socioeducativa na qual, ao mesmo tempo em que é responsabilizado pelo ato praticado, 
está submetido a medidas de caráter pedagógico. 

Uma medida socioeducativa somente alcança seu propósito educativo quando 
supera a simples modulação de comportamento do (a) adolescente, e o seu desafio incide 
em contribuir para que ele (a) tenha experiências sociais que lhe permitam redefinir 
valores e se sentir capaz de perceber criticamente as determinações da sua vida pessoal e 
social. O (a) adolescente atendido deve ser compreendido como um sujeito de direitos, 
pessoa em condição especial de desenvolvimento, em processo progressivo do exercício 
de autonomia, cidadania e de responsabilidades. A execução da medida socioeducativa 
está condicionada à garantia de direitos e ao desenvolvimento de ações educativas que 
visem à formação para cidadania plena. 

Aos socioeducadores cabe a tarefa de compreender as medidas socioeducativas de 
internação (incluindo medida cautelar) e de semiliberdade pelo caráter pedagógico 
atribuído a elas e também como um período que deve colaborar para a construção do 
projeto de vida pessoal e social do adolescente e para formação de um jovem autônomo, 
competente e capaz de ressignificar os desafios vivenciados no seu cotidiano. Para tanto, 
parametrizar o atendimento realizado se torna parte fundamental na sustentação do 
trabalho. 

A implantação desta Nota de Orientação pretende contribuir de maneira efetiva 
para o ganho em qualidade e clareza na execução das respectivas atividades e 
procedimentos realizados pela Equipe Técnica Interprofissional no âmbito do Sistema 
Socioeducativo estadual. As orientações técnicas apresentadas nesta Nota de Orientação 
aplicam-se a todos os Centros de Atendimento Socioeducativos do estado de Mato Grosso. 
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3. GLOSSÁRIO 
 
Equipe Técnica ou Equipe Técnica Interprofissional: refere ao trabalho em equipe 
marcado pela reflexão sobre os papéis profissionais, a resolução de problemas e a 
negociação nos processos decisórios, a partir da construção de conhecimentos, de forma 
dialógica e com respeito às singularidades e diferenças dos diversos núcleos de saberes e 
práticas profissionais não fragmentadas e isoladas; necessidade do desenvolvimento de 
outras habilidades interpessoais e atitudes para o trabalho em equipe. Nos CASEs, a 
Equipe Técnica Interprofissional ou Equipe Técnica é composta por profissionais que 
ocupam o cargo de Analistas do Sistema Socioeducativo das áreas de Direito, Educação 
Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Serviço 
Social e outros de nível superior ou técnico especializado que atuam nos Centros de 
Atendimento Socioeducativo de Mato Grosso. 
 
Equipe Técnica de Referência: Formada por Psicóloga/o e Assistente Social, é a 
articuladora central e tem como responsabilidade viabilizar todas as áreas e metodologias 
envolvidas no processo socioeducativo do/a adolescente, tais como reunir informações e 
possibilidades de intervenções em diversos contextos relevantes à socioeducação, 
acompanhar o processo socioeducativo individual, realizar encaminhamentos, 
acompanhar a família e realizar avaliação das metas traçadas no Plano Individual de 
Atendimento. A Equipe Técnica de Referência atenderá até 20 (vinte) adolescentes 
proporcionando acompanhamento e assistência de modo singular por meio do PIA. 
 
Acolhimento: corresponde à segunda fase do atendimento socioeducativo. É o 
atendimento prestado por todos os profissionais Analistas do Sistema Socioeducativo e 
pela equipe escolar (não necessariamente no mesmo dia) que visa levantar o histórico 
do/a adolescente para elaborar estratégias de intervenção diante das necessidades 
identificadas em sua área de atuação; é o momento de avaliação específica de cada área; 
de informar para o adolescente a respeito de sua situação jurídica e de seus direitos 
durante o processo de execução da medida socioeducativa (jurídico). Para a Equipe 
Técnica de Referência consiste também no momento de explicar ao adolescente como 
será realizado o acompanhamento, qual a frequência dos atendimentos, métodos de 
atendimento e elaboração de relatório para autoridade judiciária conforme prazo 
estabelecido na sentença, dentre outras informações. 
 
Acompanhamento: Fase que segue o acolhimento e que consiste no atendimento técnico 
prestado ao adolescente e sua família durante todo o período de cumprimento da medida 
socioeducativa englobando projetos e procedimentos característicos da intervenção 
técnica visando à socioeducação. 
Medida de Convivência Protetora: são o conjunto de medidas necessárias para a 
proteção do adolescente interno (a) em situação de risco à sua integridade física, 
psicológica ou à vida, que o impede de permanecer com os demais adolescentes, 
mediante a elaboração de um plano de reinclusão do mesmo ao convívio no CASE. 
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Procedimento: descrição detalhada e padronizada de todas as ações necessárias para a 
realização de uma atividade. 
 
Rotina: refere à organização de todas as atividades e procedimentos para o 
funcionamento da unidade no dia a dia, de modo a garantir a oferta de prestação de 
serviços e assistências mediante a atuação colaborativa e integrada entre servidores dos 
diferentes setores e áreas que conformam o cotidiano do estabelecimento socioeducativo. 
 
Socioeducação: Refere-se a um conjunto de práticas e intervenções consistentes cujo 
objetivo principal é o desenvolvimento de variadas competências que possibilitem o 
rompimento e a superação de condições de violência, de pobreza e de marginalidade que 
caracterizam a exclusão social de adolescentes que cumprem medida socioeducativa. A 
socioeducação se orienta por valores de justiça, igualdade e fraternidade visando à 
afirmação e efetivação dos direitos humanos. 
 

Socioeducadores: profissionais de níveis distintos (fundamental, médio e superior) e de 
diversas áreas que atuam no campo da execução das medidas socioeducativas impostas a 
adolescentes a quem se atribua o cometimento de atos infracionais. 
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4. FUNDAMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS E PRINCÍPIOS 
 
- Convenção dos Direitos Humanos, artigo 1°; 
- Pacto de São José da Costa Rica, artigo19; 
- Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça, da Infância e da 
Juventude – Regras de Beijing; 
- Constituição Federal de 1988 (especialmente o artigo 227); 
- Convenção sobre os Direitos da Criança (1989); 
- Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil – Diretrizes de 
Riad; 
- Estatuto da Criança e do Adolescente (lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990); 
- Resolução CONANDA nº 113, de 19 de abril de 2006, artigo 2º; 
- Resolução CONANDA nº 119, de 11 de dezembro de 2006 (SINASE); 
- Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, de junho 
de 2009; 
- Lei 12594, de 18 de janeiro de 2012 (lei do SINASE); 
- Portaria nº 1.082, de 23 de maio de 2014 (e portarias subsequentes) do Ministério da 
Saúde. 
 
4.1 PRINCÍPIOS 
 
- Respeito aos direitos humanos; 
- Responsabilidade solidária da Família, Sociedade e Estado pela promoção e a defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes; 
- Incompletude institucional; 
- Integração da política de atendimento socioeducativo com os demais sistemas de 
políticas e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (SGD); 
- Reconhecimento do adolescente como sujeito de direitos e responsabilidades 
- Prioridade absoluta; 
- Legalidade; 
- Excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento; 
- Incolumidade, integridade física e segurança; 
- Garantia de atendimento especializado para adolescentes com deficiência. 
 
 



 
 
 
 
 

 9 

 

 
 
 

5. CONCEITOS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO TÉCNICO REALIZADO POR 
ANALISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

 
O objetivo central de um programa de execução de medidas socioeducativas deve 

ser o de facilitar aos adolescentes o acesso e o exercício de seus direitos e o 
desenvolvimento de valores e condutas que favoreçam o seu convívio em sociedade e a 
construção de novas trajetórias de vida que não impliquem na reincidência em práticas 
infracionais. Uma ação socioeducativa, como propõe o SINASE, deve contribuir para a 
formação dos socioeducandos como cidadãos autônomos e solidários a partir do 
desenvolvimento de suas potencialidades. 

Afinal, de que adolescente falamos? Para trabalhar com o adolescente é 
necessário compreendê-lo, saber quem ele é, quem é sua família e quais as condições em 
que viveram e/ou estão vivendo. O adolescente que cumpre medida socioeducativa de 
restrição ou de privação de liberdade é igual (com todas as suas diferenças) ao 
adolescente que não cumpre medida, ao adolescente que usufrui do seu direito de ir e vir. 
A grande diferença está na condição, o adolescente com quem trabalhamos está privado 
de sua liberdade, momentaneamente, e encontra-se numa situação de risco social, então 
as diferenças referem-se, principalmente, à situação e não ao desenvolvimento. 

A definição ou concepção de adolescência perpassa a dinâmica das relações 
humanas estabelecidas no ambiente em que a criança se desenvolve, ou seja, perpassa a 
dialética da natureza humana e torna-se algo sem definição absoluta e em constante 
transformação. Segundo a Organização Mundial de Saúde é considerado adolescente a 
pessoa entre dez e dezenove anos de idade; já no Brasil, de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, considera-se adolescente a pessoa que se encontra na faixa 
etária entre doze e dezoito anos incompletos. Ou seja, observa-se que desde a concepção 
de adolescência para a formulação de políticas aos adolescentes não há consenso dada a 
diversidade de manifestação desse fenômeno. 

Para efeitos dessa Nota de Orientação considerar-se-á a gama de transformações 
que ocorrem simultaneamente e os aspectos envolvidos nesse processo do “adolescer” 
(tais como detalhados no caderno “Compreendendo o adolescente”, IASP, 2010). A divisão 
dos aspectos em físicos, sociais e psicológicos é apenas didática visto que o sujeito não é 
fragmentado e sim integrado, dinâmico e ativo em sua relação com o meio. 
 A socioeducação, nesse sentido, não se daria de outra forma que pela promoção 
de espaços de diálogo e reflexão sobre si mesmos, que facilitem a construção de novos 
sentidos e valores de participação na vida social, respeitando os códigos sociais de 
convivência. É o que se espera das unidades de internação com seus diversos atores, 
organizar em torno de um projeto político pedagógico – PPP, atividades socioeducativas e 
práticas institucionais que favoreçam a efetivação dos objetivos socioeducativos 
propostos. A partir da criação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico torna-
se possível operacionalizar uma ação socioeducativa eficaz em suas diversas dimensões. 

O PPP, deve garantir em seu conteúdo a prevalência do caráter pedagógico sobre o 
sancionatório, deve permitir agregar as práticas institucionais dos diversos atores das 
unidades em um conjunto de ações socioeducativas integradas. Tanto as atividades 
socioeducativas precisam estar alinhadas em uma mesma base pedagógica, como as 
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práticas dentro da unidade exigem a adoção de uma mesma postura ética de valorização 
dos adolescentes. 
 Portanto, o processo socioeducativo exige dos diversos atores que compõem a 
unidade uma disponibilidade para estabelecer vínculos significativos com os adolescentes 
e estarem cientes de que a exemplaridade de suas condutas é de grande relevância para 
os adolescentes no processo de aprendizagem de novos modelos de relações humanas. 
Para isso, exercício do diálogo e a garantia de disciplina, com o propósito de organização 
do ambiente da unidade, que não esteja pautado na violência e na subordinação dos 
adolescentes a regras autoritárias, são fundamentais. 
 Com a finalidade de orientar os procedimentos de atendimento técnico aos 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e sua família, desde o 
momento de sua entrada até o seu desligamento, e sistematizar os fluxos e rotinas 
administrativas da Equipe Técnica Interprofissional em todas as Unidades Socioeducativas 
do Estado de Mato Grosso, apresentamos a seguir, conceitos e procedimentos. 
 
5.1 Recepção ao adolescente 

 
Embora a Recepção não seja uma atribuição da equipe técnica interprofissional da 

unidade, parte-se do princípio de que todos os profissionais dos diferentes setores da 
unidade estejam preparados para recepcioná-lo. Esta primeira fase do atendimento ao 
adolescente é de fundamental importância para o processo socioeducativo, bem como 
para o seu desenvolvimento posterior. 

A Recepção consiste na primeira fase do atendimento socioeducativo, é o 
atendimento inicial ao adolescente quando chega na unidade, no qual se realiza análise 
documental pelo setor administrativo e pelo atendimento do setor de segurança 
socioeducativo de plantão, para posteriormente ser acolhido pela equipe técnica 
interprofissional. É o momento de repasse de informações básicas e de entrega de 
materiais. 

É recomendado que a Recepção seja realizada em um espaço adequado que 
garanta a privacidade para uma escuta interessada e humanizada. 

Sabe-se que a maioria dos adolescentes possui uma trajetória de vida permeada 
pela violência e pela exclusão, desse modo, é esperado que a postura do profissional que 
o recepciona seja de abertura e de respeito, buscando desde logo a formação de vínculos 
positivos. 

 

Recepção: atendimento inicial ao adolescente quando chega à unidade. 

Responsável: Setor administrativo e o Setor de segurança socioeducativa de plantão. 

Procedimentos: Recebimento do adolescente mediante determinação judicial; conferência da 
documentação; conferência e guarda dos pertences; encaminhamento para banho, refeição e 
acomodação no alojamento. Dependendo do horário de chegada na unidade, este poderá ser 
encaminhado para acolhimento pela equipe de referência; 

Instrumentais: formulário de recepção do adolescente; formulário de declaração de entrega de 
pertences e de recebimento de materiais (uniforme, higiene, banho, etc.) 
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5.2 Acolhimento e Acompanhamento Interprofissional 

 
O Acolhimento Interprofissional consiste na segunda fase do atendimento 

socioeducativo. É o atendimento prestado por todos os profissionais Analistas do Sistema 
Socioeducativo e pela equipe escolar (não necessariamente no mesmo dia) que visa 
levantar o histórico do/a adolescente para elaborar estratégias de intervenção diante das 
necessidades identificadas em sua área de atuação; é o momento de avaliação inicial 
específica de cada área; de informar para o adolescente a respeito de sua situação jurídica 
e de seus direitos durante o processo de execução da medida socioeducativa. 

Inicialmente é importante estabelecer uma relação de empatia com o adolescente, 
demonstrando confiança, credibilidade e segurança, que são essenciais para a construção 
de vínculos, estes podem ser fortalecidos ou fragilizados dependendo da atenção que se 
dê, ou não, a esta dimensão no cotidiano do trabalho. 

Acolher e cuidar dos vínculos deve ser um objetivo permanente de toda a equipe 
técnica interprofissional, e este acompanhamento técnico deve ter caráter continuado e 
sistematizado para possibilitar ao adolescente as ferramentas necessárias para ter 
condições de repensar e reconstruir sua trajetória de vida, por meio das várias atividades 
e atendimentos propostos durante o cumprimento da medida. 

É importante salientar que para a Equipe Técnica de Referência consiste também 
no momento de explicar ao adolescente como será realizado o acompanhamento, qual a 
frequência dos atendimentos, métodos de atendimento e elaboração de relatório para 
autoridade judiciária conforme prazo estabelecido na sentença, dentre outras 
informações. O acolhimento pela equipe técnica de referência deve ocorrer até o segundo 
dia útil da entrada do adolescente na unidade. Essa equipe será a responsável pelo 
acompanhamento ao socioeducando durante todo o processo de cumprimento da medida 
socioeducativa, onde deve se desenvolver ações coerentes com os conteúdos 
programáticos da legislação que regulamenta e orienta a execução das medidas 
socioeducativas, além de buscar as orientações contidas no Projeto Político Pedagógico da 
unidade. 

Uma vez realizado o Acolhimento do adolescente e, caso seja constatado que este 
se encontra em situação de risco à sua integridade física, psicológica ou à vida, que 
impeça a permanência com os demais adolescentes, deverá receber atenção especial 
imediata de sua equipe técnica de referência que, por sua vez, solicitará a inclusão desse 
adolescente em medida de convivência protetora, sem prejuízo das atividades obrigatórias 
(educação escolar e profissional, atividades de arte e cultura, atividades esportivas 
ministradas dentro do ensino formal e nas medidas de atenção à saúde). 

Ao gestor da unidade caberá encaminhar relatório consolidado, informando sobre 
a medida de convivência protetora às autoridades por direito, contendo nome do 
adolescente, o motivo, data de inclusão na medida e eventuais prorrogações com as 
justificativas. 

Todo o processo de acompanhamento da medida socioeducativa pela equipe 
técnica interprofissional na socioeducação deve ser pautado por princípios que 
referenciam posturas profissionais éticas. Orientados nesses princípios, devem ser 
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buscados espaços de valorização do adolescente em relação a si mesmo, em relação aos 
outros e em suas relações sociais, como fatores primordiais para o desenvolvimento de 
suas capacidades de ressignificar valores. 

O atendimento realizado pela equipe técnica interprofissional pode ocorrer de 
forma: Individual, Grupo, Psicossocial, Multiprofissional – com o objetivo de trabalhar as 
questões do adolescente e/ou da família. 

 

Acolhimento: Consiste no atendimento técnico interprofissional do adolescente e/ou familiar pós-
recepção com o intuito de formar o primeiro vínculo receptivo e informativo necessário para o 
desenvolvimento do trabalho. 
Acompanhamento: Fase que segue o acolhimento e que consiste no atendimento técnico 
prestado ao adolescente e sua família durante todo o período de cumprimento da medida 
socioeducativa englobando projetos e procedimentos característicos da intervenção técnica 
visando à socioeducação. 

Responsável: assistente social, psicólogo, educador físico, enfermeiro, odontólogo, pedagogo, 
advogado, farmacêutico e equipe da Escola e outros perfis profissionais que componham o quadro 
de atendimento. 

Procedimentos: Informar sobre o teor da determinação judicial (no caso de Internação, certificar-
se se o adolescente tem ciência da decisão judicial), a natureza, finalidade e objetivos da medida 
socioeducativa ou da internação provisória; sobre a instituição que está ingressando; período de 
avaliação da medida; as atividades a serem desenvolvidas pelas diferentes áreas; e as regras de 
funcionamento institucional (onde estão previstas, como serão apuradas e quais consequências de 
seu não cumprimento). 

Instrumentais: atendimento Individual; Grupo; Psicossocial; Multiprofissional. 

 
5.3 Estudo de Caso 
 
 O Art. 94, inciso XIII do ECA, estabelece que o estudo de caso é obrigação de todas 
as entidades que desenvolvem programas de medida socioeducativa de internação e 
semiliberdade proceder o estudo social e pessoal de cada caso. 
 O Estudo de Caso é uma condição para a construção do PIA. O estudo de caso 
permite que o técnico de referência organize os dados sobre o adolescente, sua família, 
grupos de pertencimento e/ou referência, inicie um processo de compreensão desse 
adolescente em relação às suas necessidades (por exemplo: aprendizagem de leitura e 
escrita, obtenção de ganho para alimentação e outras necessidades básicas), urgências de 
encaminhamentos (por exemplo: documentos, saúde bucal, moradia), aptidões e 
competências (por exemplo: comunicação oral, desenho) e interesses (por exemplo: 
música, skate) sentimentos e sonhos. 
 No estudo de caso, pode participar toda a equipe técnica interprofissional ou 
representantes de diferentes setores das equipes. Porém, sempre sob a coordenação da 
Equipe Técnica de Referência do Adolescente. O caso pode ser apresentado pelo técnico de 
referência, em seguida abre-se para as falas dos demais atores, que pode se beneficiar 
também de entrevistas preliminares com a família, contato com a escola ou outras 
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instituições e grupos de referência do adolescente, pode indicar aspectos importantes da 
história e do presente do mesmo e fornecer pistas para as propostas de início da 
construção do PIA. 
 O estudo de caso aponta áreas e propostas específicas para cada adolescente. 
Estas áreas ou aspectos podem estar assim situados: moradia, documentação, 
alimentação, saúde física, bucal, mental (em especial a situação de drogadição), educação 
(escolarização, profissionalização), colocação profissional (ocupação, trabalho), 
rendimentos financeiros (bolsas, salários), vínculos familiares, sociais e afetivos, vida 
cultural, religiosa, esportiva, participação política (voto). 
 Além desses aspectos gerais, podem haver aspectos bastante específicos da vida 
do adolescente que podem se constituir em metas importantes, por exemplo, o 
adolescente deficiente auditivo pode estabelecer como uma meta a aprendizagem da 
linguagem de sinais (Libras). 

Estudo de Caso: Consiste em uma reunião de toda equipe técnica, tendo como foco o próprio 
adolescente, compilam todas as informações originadas de diversas fontes (internas/externas). É a 
primeira fase para a construção do PIA. 

Responsável: Equipe Técnica Interprofissional de atendimento do adolescente, sob coordenação 
da Equipe Técnica de Referência do Adolescente. 

Procedimentos: sistematizar as informações referentes ao contexto sociofamiliar de origem do 
adolescente; as circunstâncias da prática do ato infracional; suas características pessoais; reais 
necessidades (aprendizagem de leitura e escrita, obtenção de ganho para alimentação e outras 
necessidades básicas); urgências de encaminhamentos (documentos, saúde bucal, moradia); 
aptidões e competências (comunicação oral, desenho, mecânica); interesses (música, skate), 
sentimentos e sonhos; indicativo de condições para superação das suas dificuldades. 

Instrumentais: reuniões; uso de formulários (levantar dados dos adolescentes nas áreas: familiar, 
escolar, profissional, relacionamentos, pessoal, esporte, lazer, cultura, saúde, documentação, 
crença religiosa e outras pertinentes); relatórios (consolidar todas as informações produzidas no 
estudo em um instrumental de estudo de caso). 
 

 
5.4 Plano Individual de Atendimento – PIA 
 
 Plano Individual de Atendimento (PIA) - Capítulo IV da lei 12.594/2012 Lei do 
SINASE: do ponto de vista teórico-metodológico é “um instrumento pedagógico 
fundamental para garantir a equidade no processo de cumprimento da medida 
socioeducativa” (SINASE, item 6.1 – Diretrizes pedagógicas do atendimento 
socioeducativo – diretriz 4); do ponto de vista operacional constitui-se em “uma 
importante ferramenta no acompanhamento da evolução pessoal e social do adolescente 
e na conquista de metas e compromissos pactuados com esse adolescente e sua família 
durante o cumprimento de sua medida socioeducativa” (SINASE, item 6.2.2 – Dimensão 
básica do atendimento – Desenvolvimento pessoal e social do adolescente). O prazo 
previsto na legislação para a realização do PIA é de 45 (quarenta e cinco) dias para 
adolescente que cumpre Medida Socioeducativa de Internação (Lei 12.594/12). 
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 A elaboração do PIA constitui-se numa importante ferramenta do 
acompanhamento da evolução pessoal e social do (a) adolescente e na conquista de 
metas e compromissos pactuados com esse adolescente e sua família durante o 
cumprimento da medida socioeducativa. O PIA é uma parte imprescindível do projeto 
político pedagógico, possibilitando à equipe interprofissional das unidades uma reflexão 
permanente sobre o adolescente, sua vida, suas relações e a elaboração de um plano de 
trabalho que nasce desse adolescente e não de propostas previamente estabelecidas por 
práticas cristalizadas ao longo dos anos ou por manuais que ditam receitas sobre a 
educação dos adolescentes. 
 O PIA é uma âncora do projeto pedagógico porque mantém os profissionais, com 
seus saberes mais aprofundados, em áreas específicas, focados no adolescente. Esse 
instrumento pedagógico evita que os socioeducadores se percam no desenvolvimento de 
metodologias que reproduzam inconscientemente práticas apreendidas pela repetição 
acrítica entre atores do próprio sistema. 
 O PIA deve contemplar a avaliação inicial nas áreas jurídica, psicológica, social, 
pedagógica e de saúde. Deve considerar, também, o acesso a programas de escolarização, 
esporte, saúde, cultura e lazer, profissionalização e inclusão no mercado de trabalho – 
além de assistência religiosa; garantia de condições adequadas de habitabilidade, 
alimentação de qualidade, vestuário, acesso à documentação; acompanhamento técnico 
com equipe interprofissional, incluindo atendimento familiar; assistência jurídica ao (a) 
adolescente e sua família; relatórios de acompanhamento e a articulação com outras 
entidades e/ou programas de atendimento socioeducativo visando assegurar a 
continuidade do trabalho. 
 O PIA é um instrumento fundamental para garantir a equidade do processo 
socioeducativo, por se tratar da memória registrada e ativa dos mais importantes 
aspectos da vida e do processo socioeducativo do adolescente, com um plano de 
atividades e de vida do mesmo. Por ser um instrumento elaborado coletivamente pela 
equipe interprofissional da unidade, junto com o adolescente, possibilita um estudo 
aprofundado e comum sobre o histórico de vida e o desenvolvimento do adolescente. 
Essa compreensão fica registrada em uma ficha, que fundamenta a pactuação a ser 
realizada, de acordo com as suas características, as necessidades específicas da realidade 
sociocultural, a experiência familiar e comunitária, e as características do atendimento e 
encaminhamentos socioeducativos. 
 Portanto, o PIA não é um registro passivo da vida e das atitudes do adolescente, 
mas um instrumento dinâmico que visa a acompanhar seu desenvolvimento em relação a 
uma proposta socioeducativa pactuada entre o adolescente e a equipe interprofissional e 
também com a família. Registra o passado, ao mesmo tempo em que faz plano para o 
futuro, com atividades práticas e objetivos a serem alcançados no seu processo 
socioeducativo, pontuando os seus avanços e retrocessos em relação ao plano, visando 
ao desenvolvimento consciente do adolescente sobre si mesmo e ao acompanhamento e 
orientação da equipe interprofissional. 
 O PIA possibilita uma unidade de compreensão e atitudes entre os membros da 
equipe interprofissional, evitando divergências de orientação que confundem o 
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adolescente e impedem o seu desenvolvimento no sentido de internalizar 
conhecimentos e valores de vida úteis à convivência social e comunitária. 

A revisão do PIA é formalmente enviada ao juiz da execução, por ocasião da 
reavaliação da medida. Também ocorre sempre que algo acontece ao socioeducando, 
interferindo nos planos anteriormente traçados, de forma positiva ou negativa, levando-o 
a repensar o plano anteriormente firmado. Ao aferir se o adolescente atendeu 
satisfatoriamente às obrigações originalmente impostas, estando ou não apto a ser 
progredido para medida menos severa, ou até mesmo completamente desobrigado do 
cumprimento de qualquer outra medida socioeducativa. 

 

Plano de Atendimento Individual (PIA): é o instrumento central da intervenção socioeducativa, a 
partir de sua elaboração. Todos os aspectos da vida do adolescente tornam-se a ele vinculados, 
pois o PIA contempla metas relacionadas a vários aspectos da vida do adolescente. O prazo 
previsto na legislação para a realização do PIA é de 45 (quarenta e cinco) dias para a Internação 
(Lei 12.594/12). 

Responsável: equipe técnica interprofissional da unidade de atendimento; equipe da escola e da 
saúde; adolescente; família. 
Lei nº 12.594/12 – Art. 53. O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do 
respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família, 
representada por seus pais ou responsável. 

Procedimentos: entrevistar adolescente e família/responsável para coleta de informações que 
subsidiem o diagnóstico; registrar informações no diagnóstico; realizar estudo de caso; construir 
as metas com adolescente; reunir com família/responsável para contribuições e parecer sobre o 
PIA; registrar PIA no SIPIA SINASE; encaminhar PIA e solicitar homologação pelo Juiz da Infância e 
Juventude; acompanhar e registrar avanços e retrocessos na execução do PIA; realizar a revisão 
do PIA; ouvir a família sempre que possível quanto as percepções do cumprimento do PIA pelo 
adolescente. 

Instrumentais: reuniões, atendimento individual ou em conjunto com a família; relatórios 
interprofissional 

 
5.5 Atendimento Familiar 
 
 O conceito de família instituído pelo Plano Nacional de Defesa, Promoção e 
Garantia da Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes (2006), 
desmistifica a idealização de uma dada estrutura familiar como sendo a “natural”, 
abrindo-se caminho para o reconhecimento da diversidade das organizações familiares no 
contexto histórico, social e cultural. Ou seja, não se trata mais de conceber um modelo 
ideal de família, devendo-se ultrapassar a ênfase na estrutura familiar para enfatizar a 
capacidade da família de, em uma diversidade de arranjos, exercer a função de proteção e 
socialização de suas crianças e adolescentes. 
 A Lei 12.594/2012 aponta que o PIA deverá contemplar a participação dos pais ou 
responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo de reintegração social do 
adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa, nos termos do art. 
249 da Lei n o 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), civil e 
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criminal. Como já referido, o PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica 
interprofissional do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do 
adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável. 
 No documento técnico-operacional do SINASE, a família aparece como um dos 
elementos centrais. Ela deve participar ativamente da experiência socioeducativa, pois 
tudo o que diz respeito ao adolescente e à sua formação, diz respeito também, 
extensivamente, à sua família, sendo que sua cidadania não pode ser concretizada 
distante de sua comunidade e não compartilhada com sua família. 
 O suporte familiar é imprescindível para o cumprimento da medida socioeducativa, 
desse modo, é mister o trabalho com a família a partir de programas e atividades que 
garantam a presença dos familiares no cotidiano dos adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas. A família é central enquanto instituição de suporte e apoio para os 
adolescentes privados de liberdade, mesmo que fragilizadas, vulneráveis ou com pouca 
capacidade de atuação, faz-se fundamental no trabalho com essas famílias conhecer e 
apostar em suas potencialidades para o enfrentamento dos problemas e sofrimentos 
vivenciados. 
 Portando, o atendimento familiar tem o propósito de acompanhar e orientar a 
família do adolescente durante o período do cumprimento da medida socioeducativa com 
o objetivo de construção de um planejamento para sua reinserção social. Realizado pela 
equipe técnica interprofissional da unidade de atendimento tem como procedimento 
realizar ações e reflexões socioeducativas entre adolescentes e seus familiares com 
objetivo de resgatar e fortalecer os vínculos afetivos, bem como envolver essa família para 
a responsabilização durante todo o processo de cumprimento da medida socioeducativa. 
 Nesse sentido, a Visita Domiciliar é um importante recurso para conhecer o 
contexto e a dinâmica e constituição de vínculo familiar e comunitário; conhecer o 
território e a oferta de serviços; identificar demandas, necessidades, vulnerabilidades e 
riscos possíveis do adolescente no seu território de pertencimento. 

Referenciada no princípio do respeito à privacidade, a Visita Domiciliar possibilita 
uma aproximação com a família e a construção de um vínculo de confiança, necessário 
para o desenvolvimento do trabalho. Ela deve ser planejada com racionalidade e respeito 
à família visitada, é recomendado que o profissional tenha clareza do motivo da visita e 
que realize agendamento prévio, também definir o tempo da visita é importante, a visita 
deve levar o tempo necessário para atender a demanda que a motivou. 

 

Atendimento Familiar: tem o propósito de atender, acompanhar e orientar a família do 
adolescente durante o período do cumprimento da medida socioeducativa com o objetivo de 
construção de um planejamento para a reinserção social do adolescente. 

Responsável: especialmente a Equipe Técnica de Referência da unidade de atendimento. 

Procedimentos: convidar todas as famílias a participar das atividades planejadas; fazer ligações 
telefônicas e outros meios de comunicação principalmente para adolescentes internos de outro 
município; realizar articulação com os CREAS para atendimento da família, orientando-a para 
garantia do acesso a programas e políticas públicas ofertadas pela rede de atendimento; realizar 
atividades socioeducativas entre adolescentes e seus familiares com objetivo de resgatar e 
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fortalecer os vínculos afetivos; envolver a família para a responsabilização durante todo o processo 
de cumprimento da medida socioeducativa. 

Instrumentais: atendimento individual; reuniões; entrevistas; trabalho em grupo; contato 
telefônico; visita domiciliar. 

 
 
5.6 Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – SIPIA 
 
 O Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA) é um sistema 
nacional de registro e tratamento de informação sobre a promoção e defesa dos direitos 
fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90). Foi 
criado em 1997, no contexto da Política de Direitos Humanos e gerido, a partir 2003, pela 
Secretaria de Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Tem por objetivo agregar novas funcionalidades, 
corrigir problemas identificados pelo usuário e readequar as novas tecnologias. 
 O SIPIA é um banco de dados em que todos os atores que atuam no sistema 
socioeducativo (meio aberto e meio fechado) devem inserir regularmente informações 
sobre as ações de sua responsabilidade, o SIPIA tem o papel de promover a integração de 
todos os operadores do SGD para resultar na proteção e acolhimento integral da criança e 
do adolescente; tem abrangência nacional; banco de dados único; e, todos os operadores 
de direitos podem, em rede, utilizar o sistema. 
 O SIPIA cumpre o papel de ser ferramenta de integração entre as unidades 
executoras de medidas socioeducativas e tem como princípios primordiais: operacionalizar, 
na base, a política do ECA e do SINASE, desde o primeiro atendimento, internação 
provisória, execução e acompanhamento das medidas socioeducativas em meio aberto, 
semiliberdade, até a internação para adolescentes em conflito com a lei em cumprimento 
de medida; subsidiar com informações as instâncias das unidades que executam as 
medidas, Varas da Infância e Juventude, Ministério Público e órgãos competentes nas três 
esferas de governo para a formulação e gestão de políticas do SINASE. 
 Portanto, o SIPIA não é um sistema fragmentado de informações ou um mero 
preenchimento de campos e formulários. A sua implementação deve se dar na 
perspectiva de articular as informações de um conjunto de situações que envolvem 
crianças e adolescentes, desde a situação de violação de direitos até a situação em que o 
adolescente entra em conflito com a lei e, por via judicial, seja obrigado a cumprir 
medidas socioeducativas. 
 O procedimento consiste em registrar avaliação inicial nas áreas jurídica, 
psicológica, social, pedagógica e de saúde; considerar o acesso a programas de 
escolarização, esporte, saúde, cultura e lazer, profissionalização e inclusão no mercado de 
trabalho, além de assistência religiosa; condições adequadas de habitabilidade, 
alimentação de qualidade, vestuário, acesso à documentação; registrar acompanhamento 
técnico com equipe multidisciplinar, incluindo atendimento familiar; assistência jurídica ao 
(a) adolescente e sua família; produzir relatórios de acompanhamento e a articulação com 
outras entidades e/ou programas de atendimento socioeducativo visando assegurar a 
continuidade do trabalho. 
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 A elaboração do PIA é recurso crítico para alimentar o sistema, exigindo trabalho 
técnico da equipe interprofissional de atendimento socioeducativo (assistente social, 
psicólogos, educadores físicos, pedagogos, etc.), conforme preconiza o SINASE. 
 

SIPIA: Sistema de Informação em rede para registro e tratamento de dados referentes a 
adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medidas socioeducativas; banco de dados 
único em que todos os operadores de direitos podem, em rede, utilizar o Sistema; cumpre o papel 
de ser ferramenta de integração entre as unidades executoras de medidas socioeducativas, 
ministério público, varas da infância e juventude, delegacias, CREAS e demais órgãos das esferas 
municipal, estadual e federal. 

Responsável: setor administrativo da unidade; equipe técnica interprofissional; equipe da escola e 
da saúde. 

Procedimentos: registrar avaliação inicial nas áreas jurídica, psicológica, social, pedagógica e de 
saúde; considerar o acesso a programas de escolarização, esporte, saúde, cultura e lazer, 
profissionalização e inclusão no mercado de trabalho, além de assistência religiosa; condições 
adequadas de habitabilidade, alimentação de qualidade, vestuário, acesso à documentação; 
registrar acompanhamento técnico com equipe multidisciplinar, incluindo atendimento familiar; 
assistência jurídica ao (a) adolescente e sua família; produzir relatórios de acompanhamento e a 
articulação com outras entidades e/ou programas de atendimento socioeducativo visando 
assegurar a continuidade do trabalho. 

Instrumentais: relatórios de acompanhamento 

 
5.7 Conselho Socioeducador 
 
 Tomando por referência o SINASE – Capítulo I artigo 35/III “prioridade à práticas ou 
medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das 
vítimas”, o Conselho Socioeducador é uma instância formal e colegiada no âmbito dos 
CASEs de Mato Grosso, que visa contribuir para a pacificação das relações sociais dentro 
da comunidade socioeducativa por meio de ações pedagógicas que levem o/a adolescente 
a refletir sobre suas atitudes reforçando o comportamento adequado por meio da 
valorização do mesmo. 
 O Conselho Socioeducador, previsto no Art.71 da Lei 12. 594 de 18 de janeiro de 
2012, deverá ser composto por, no mínimo, três integrantes, sendo um, obrigatoriamente, 
oriundo da equipe técnica. Os membros do Conselho Socioeducador devem realizar a 
mediação de conflitos mediante comportamentos inadequados de adolescente, bem 
como a aplicação de procedimento disciplinar em razão dessa conduta, com base na 
Instrução Normativa n° 008/2018/GAB/SEJUDH, de 10 de dezembro de 2018, que dispõe 
sobre o regime disciplinar em razão da conduta do adolescente. 
 É importante frisar que a mediação e auxílio promovido pelos membros do 
Conselho Socioeducador deve pautar-se sempre na neutralidade, ampliação dos canais de 
comunicação, potencialização do diálogo e reflexão das partes, criando condições para 
que as mesmas encontrem soluções satisfatórias. 
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Conselho Socioeducador: é uma instância formal e colegiada no âmbito dos CASEs de Mato 
Grosso, que visa contribuir para a pacificação das relações sociais dentro da comunidade 
socioeducativa por meio de ações pedagógicas que levem o/a adolescente a refletir sobre suas 
atitudes reforçando o comportamento adequado por meio da valorização do mesmo. 

Responsável: A Equipe do Conselho Socioeducador é composta por, no mínimo, 03 integrantes do 
CASE, sendo 01 obrigatoriamente oriundo da Equipe Técnica. 

Procedimentos: executar o Procedimento Mediador; executar o Procedimento Deliberativo; 
monitorar o cumprimento dos acordos firmados; monitorar o cumprimento da medida 
sociopedagógica; participar das decisões que tratem de das Medidas Sociopedagógicas de 
Natureza Valorativa; manter registro atualizado das informações relativas aos procedimentos de 
mediação e deliberativos; guardar os documentos referentes aos procedimentos do Conselho 
Socioeducador; encaminhar as decisões deliberativas à Comarca responsável pela execução da 
medida. 

Instrumentais: contato telefônico familiar; reuniões; relatórios (procedimento mediador e das 
decisões deliberativas). 

 
5.8 Avaliação 
 
 De acordo com o ECA as medidas socioeducativas privativas de liberdade não 
comportam prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada no máximo a 
cada 6 (seis) meses. Nesse sentido, o PIA é o instrumento que possibilita a avaliação 
objetiva sobre o cumprimento da medida, evitando que sejam considerados apenas 
aspectos subjetivos no momento de sua reavaliação. 
 É o PIA que permite aferir se o adolescente atendeu satisfatoriamente às 
obrigações originalmente impostas, estando ou não apto a ser progredido para medida 
menos severa ou até mesmo desobrigado do cumprimento de qualquer outra medida. 
 A avaliação é realizada pela equipe técnica interprofissional da unidade de 
atendimento, gestores, adolescente e família, sistema de justiça (Juiz da Vara da Infância e 
Adolescência, Ministério Público, Defensoria Pública). 
 O procedimento consiste em elaborar relatório de acompanhamento do 
adolescente; identificar os benefícios ou prejuízos no decorrer do cumprimento da 
medida socioeducativa de internação; participar a família durante todo processo de 
cumprimento da medida, inclusive no compartilhamento de responsabilidades e de 
tomadas de decisões. 
 Os relatórios são instrumentos fundamentais do processo de trabalho na execução 
das medidas socioeducativas, podem ser: Inicial, de Avaliação, de Avaliação 
Interprofissional, Circunstanciado de Ocorrências, de Visitas, Extraordinário. Eles 
apresentam informação, descrição, interpretação e avaliação dos atendimentos 
socioeducativos. Sua elaboração deve ser norteada pelas dimensões éticas, técnicas e 
científicas da práxis de cada um dos saberes profissionais inseridos no contexto da 
socioeducação, ou seja, eles são expressões dos múltiplos saberes, preservando as 
potencialidades da articulação interprofissional. 
 Os relatórios não devem ser produzidos de forma fragmentada, devem preservar a 
riqueza do processo de construção e elaboração dos seus conteúdos, preservando os 
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objetivos que lhes são aferidos. Ao elaborar relatórios, todos os profissionais devem estar 
atentos aos limites contidos em posições pré concebidas, em emprego de frases e termos 
incompatíveis com a linguagem técnico-científica orientadora de suas práticas. 
 Portanto, o relatório como instrumental técnico-operativo deve possuir todas as 
qualidades de fidelidade, objetividade e exatidão de um relato, além de coerência e 
criticidade dos fatos, sendo que o profissional que o elabora assume total 
responsabilidade pelas informações prestadas. 
 
 

Avaliação: Consiste na fase de avaliação de todo o acompanhamento prestado ao adolescente e 
sua família no cumprimento da medida socioeducativa. É o momento em que se avalia o alcance 
(ou não) das metas do PIA com o adolescente e sua família e se verifica a evolução (ou não) do 
desempenho do/da adolescente durante o período de cumprimento da medida socioeducativa. É 
um momento de leitura crítica das reais condições do CASE para propiciar o sucesso do processo 
socioeducativo e as do/da adolescente e família em se engajar a fim de obter o sucesso almejado. 

Responsável: equipe técnica interprofissional da unidade de atendimento, adolescente e família. 

Procedimentos: elaborar relatório de acompanhamento do adolescente; identificar os benefícios 
ou prejuízos no decorrer do cumprimento da medida socioeducativa de internação; dar ciência à 
família durante todo processo de cumprimento da medida, inclusive no compartilhamento de 
responsabilidades e de tomadas de decisões; enviar para o poder judiciário. 

Instrumentais: relatórios (avaliativo, interprofissional) 
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5.9 Desligamento 
 
Esta fase é o momento em que o adolescente conquistou várias metas de seu PIA e 

começa a exaurir o trabalho socioeducativo dentro da unidade. Pela demonstração de seu 
compromisso, autodeterminação e pela conclusão de várias metas estabelecidas, o 
adolescente entra em uma fase em que deve começar a ser preparado para realizar esta 
experiência com sucesso em meio aberto. 

A equipe que acompanha o adolescente deve voltar seu olhar com mais atenção 
para as condições que o adolescente vivenciará a partir de seu desligamento. É sobre elas 
que o trabalho passa a se concentrar, seguindo a lógica de potencialização das condições 
favoráveis e minimização das condições que prejudicariam o prosseguimento do projeto 
de vida traçado pelo adolescente. 

A articulação com a família, com a comunidade e com a rede de apoio deve ser 
ainda mais intensificada. Ao mesmo tempo que o adolescente é preparado e se esforça 
para sair em liberdade por meio do desenvolvimento de um processo socioeducativo bem 
encaminhado, o meio externo também deve ser intensamente preparado para receber 
novamente o adolescente. 

A importância deste passo está em garantir que o trabalho desenvolvido não seja 
perdido pela força contrária das antigas companhias, do abuso de substâncias psicoativas, 
da negligência familiar, material e afetiva, da falta de oportunidades, do preconceito, da 
dificuldade de acesso às políticas públicas, etc. Enfim, é impreterível que se trabalhe 
articuladamente para que aquelas condições que influenciaram o adolescente a cometer 
atos infracionais sejam superadas ou minimizadas. 
 

Desligamento: corresponde à última fase do atendimento socioeducativo. É o momento em que a 
equipe de referência junto ao/à adolescente e família inicia o processo para retomada da 
convivência em liberdade pela demonstração de compromisso, autodeterminação e pela 
conclusão de metas estabelecidas por ambos. O/a adolescente entra em uma fase de preparação 
para realizar esta experiência com sucesso em meio aberto. No momento de saída do CASE, deve-
se identificar documentos ou materiais retidos na instituição, encaminhar ao setor competente 
para retirada, orientar adolescente e família (se possível) quanto os próximos percursos a serem 
efetivados em liberdade ou algum procedimento que deve ser realizado (escolaridade, cursos, 
tratamento de saúde etc). 

Responsável: setor administrativo; escola; saúde; equipe técnica interprofissional de atendimento 
da unidade. 

Procedimentos: identificar documentos ou materiais retidos na instituição; encaminhar ao setor 
competente para retirada; orientar adolescente e família quanto os próximos percursos a ser 
efetivado no meio aberto a fim de dar continuidade em algum processo de atendimento a ser 
continuado (escolaridade, cursos, tratamento de saúde etc); articular com a rede de meio aberto 
para troca de informações e encaminhamentos que se fizerem necessários à municipalização do 
atendimento e acompanhamento. 

Instrumentais: formulários 
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5.10 Acompanhamento ao Egresso 
 
 Ocorre somente quando o adolescente for desligado pelo juiz sem a aplicação de 
uma outra medida socioeducativa, como a semiliberdade, liberdade assistida e prestação 
de serviços à comunidade e quando não houver programa específico para este 
atendimento. 
 Nesse caso é recomendável que a equipe técnica interprofissional dos CASEs, 
quando possível, uma vez que não é uma atribuição o acompanhamento ao egresso, atue 
em parceria com a rede local para o procedimento de monitoramento principalmente 
quanto aos aspectos relacionados à família, às relações afetivas, à escolarização, à 
qualificação profissional e à inserção no mundo do trabalho, além de questões 
relacionadas à saúde e à qualidade de vida. 
 A prática tem apontado que o acompanhamento ao egresso é um desafio, e, ao 
mesmo tempo, a solução para a diminuição da reincidência em atos infracionais, da 
perpetuação da situação de exclusão social e até da ocorrência de óbitos de adolescentes 
ameaçados pelo mundo do crime. 
 Vale ressaltar que o sucesso do acompanhamento ao egresso depende 
diretamente da existência de uma rede de apoio articulada em cada município e em cada 
comunidade, que dará sustentação ao processo de inclusão social do adolescente num 
novo padrão de convívio. 
 

Acompanhamento ao Egresso: ocorre quando o adolescente for desligado pelo juiz sem aplicação 
de outra medida socioeducativa. 

Responsável: recomendável que a equipe técnica interprofissional do CASE, quando possível, atue 
em parceria com a rede local, quando não houver programa específico para este atendimento. 

Procedimentos: monitorar principalmente os aspectos relacionados à família, às relações afetivas, 
à escolarização, à qualificação profissional e à inserção no mundo do trabalho, além de questões 
relacionadas à saúde e à qualidade de vida. 

Instrumentais: visita institucional; contato telefônico. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A privação de liberdade deve ser medida socioeducativa de caráter excepcional, 
que exige inúmeras ações das entidades executoras, gestores, rede socioassistencial, 
controle social e comunidade. A socioeducação deve desenvolver no adolescente sua 
capacidade de organização, planejamento e disciplina, diante das necessidades sociais, e 
para alcançar essa difícil tarefa as instituições socioeducativas precisam ser capazes de se 
organizar e executar suas ações à luz do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 
A socioeducação favorece o processo de reflexão, por meio de vivências positivas e 
reflexivas, tendo a consciência de que o ser humano está constantemente em 
desenvolvimento e respeitar esse desenvolvimento progressivo facilita a  forma do 
adolescente viver em sociedade. 
 Espera-se que a Nota de Orientação para Atendimento Técnico dos Analistas do 
Sistema Socioeducativo contribua para direcionar a atuação técnica visando favorecer um 
processo com caráter educativo e de desenvolvimento da cidadania, com respeito aos 
direitos humanos e que seja capaz de alcançar os objetivos de (re)instituição de direitos, 
reinserção social, cultural e profissional, interrompendo assim a trajetória infracional do 
adolescente. 
 Nesse processo, a Equipe Técnica Interprofissional é imprescindível tanto para a 
assistência especializada como para o desenvolvimento de um clima voltado para a ação 
pedagógica nos Centros de Atendimento Socioeducativo. Espera-se contar com o 
engajamento de todos os Analistas do Sistema Socioeducativo para que essa Nota de 
Orientação seja efetivada e que alcance adolescentes e famílias por meio de atuação ética 
e técnica comprometida com a socioeducação. 
 
 

Desejamos uma boa leitura e um ótimo trabalho! 
 

Diretoria de Atendimento Socioeducativo - DASE 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 24 

 

 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
ARAÚJO et al. Multiprofissionalidade e interprofissionalidade em uma residência 
hospitalar: o olhar de residentes e preceptores. Interface -  Comunicação, Saúde e 
Educação. 2017; 21(62):601-13. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/icse/v21n62/1807-5762-icse-1807-576220160295.pdf, acesso 
em abr 2019. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. 
______. Lei Federal 12.595. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo/SINASE. 
Brasília. Lei do SINASE. 2012. 
BRASIL. MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. (2006). 
BRASIL. Sistema Nacional De Atendimento Socioeducativo - SINASE. Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos. _ Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: DOU 1990. 
BRASIL, Política Nacional de Assistência Social. Brasília, 2004. 
BRASIL. Lei Orgânica de Assistência Social. 1993 
BRASIL, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; Conselho Nacional de 
Assistência Social; Brasília: 2009. 
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional e 
Assistência Social. Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de 
_______ Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente CONANDA. Sistema Nacional De Atendimento Socioeducativo-
SINASE. 2006. Direitos Humanos – Brasília-DF: 2006 
BAPTISTA M. V. Medidas Socioeducativas em meio aberto e de semiliberdade: um 
desafio a ser enfrentado em parceria. São Paulo: Veras Editora, 2001. 
CADERNO 6 • SOCIOEDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE - Educação de adolescentes 
privados de liberdade: uma abordagem vigotskiana. Paulo Cesar Duarte Paes. 
CADERNO “Compreendendo o adolescente”, IASP, 2010. Disponível em: 
http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/CompreendendooAdolescente
2010.pdf 
CADERNO de Orientação Técnica – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito 
Santo (IASES), abril de 2018. 
COSTA, Antonio Carlos Gomes da – Sócio-educação – Estrutura e Funcionamento de uma 
Comunidade Educativa. Manuscrito impresso – Belo Horizonte: abril/2004. 
COSTA, Acc. Corrêa; Assistência Social No Estado de Mato Grosso. Cuiabá – MT, 2006 
PAES, P. C. D; AMORIM, S. M. F. (Orgs.) Formação continuada de socioeducadores. Campo 
Grande, MS: Programa Escola de Conselhos, 2008. Disponível em: 
<http://ens.sinase.sdh.gov.br/ens2/images/Biblioteca/Livros_e_Artigos/ufms/UFMS.%202
008.%20Caderno%201.%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20continuada%20de%20socioeduc
adores.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
PEREIRA, P. A. P. A intersetorialidade das políticas sociais na perspectiva dialética. In: 
MONNERAT, G. L.; ALMEIDA, N. L.T.; 
RODRIGUES, C.C.; BONTEMPO, V.L. O técnico de referência e a saúde mental: uma 
reflexão a partir de uma residência multiprofissional. CliniCAPS – Impasses da clínica, nº 

http://www.scielo.br/pdf/icse/v21n62/1807-5762-icse-1807-576220160295.pdf
http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/CompreendendooAdolescente2010.pdf
http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/CompreendendooAdolescente2010.pdf


 
 
 
 
 

 25 

 

 
 
 

15, 2011. Disponível em: 
https://www.clinicaps.com.br/clinicaps_revista_15_art_02.html, acesso em abr 2019. 
SOUZA, R. G. (Orgs.). A intersetorialidade na agenda das políticas sociais. Campinas. SP: 
Papel Social, 2014. p. 23-39. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.clinicaps.com.br/clinicaps_revista_15_art_02.html

