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A elaboração do Manual de 
convivência é uma necessidade 
com a qual se pretende dar 
resposta a uma série de 
expectativas que acontecem no 
dia a dia da Instituição. Este 
Manual tem como ponto de 
partida a experiência de trabalho 
dos Religiosos Terciários 
Capuchinhos em seus Centros 
de Recepção da Colômbia,  
tendo em conta as adaptações 
próprias ao contexto dos jovens 
de Brasília e construção feita 
pelos mesmos funcionários. Por 
enquanto este documento serve 
como base de trabalho e 
reflexão, será modificado no 
decorrer dos acontecimentos 

diários.  
A importância está em poder 
chegar a acordos que fortaleçam 
a plena convivência, por parte 
dos atores do programa e assim 
gerar sentido de 
responsabilidade e de 
apropriação frente ao trabalho a 
realizar, fazendo eficazes e 
funcionais as áreas de serviço. 
Aponta-se como prioridade 
otimizar à atenção ao usuário, a 
unificação de critérios, 
melhorando os níveis de 
comunicação e principalmente o 
reconhecimento e respeito pela  
individualidade em sua parte 
humana e espiritual. 
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 “Um adolescente em 
dificuldade é um apelo de 

amor.” 
                                                              

José  Antonio Lopez Lamus - TC 
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“Cada jovem 
que se reeduca, 
é uma geração 
que se salva” 

Terciários Capuchinhos 



VIVER EM HARMONIA 
 

 

 

 

 
                                                                           
Este Manual que você tem em suas mãos 
lhe ajudará a encontrar uma realidade 
diferente, onde a única verdade que existe  
são seus próprios ideais e a vontade de 
encontrar novos caminhos. 
 
A partir de agora você experimenta a 
necessidade de mudar o seu coração. 
 
Depende de você, se deseja participar 
nesta nova estrada da sua vida. 
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Nome:  CENTRO SÓCIO EDUCATIVO AMIGONIANO 
             CESAMI  
 
Endereço: Fazenda Papuda 
 
Bairro: São Sebastião 
 
Cidade: Brasília. 
 
Estado: DF 
 
Cep: 71635-970 
 
Telefone: 
 
 
Tipo de Programa:  PROVISÓRIO 
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“O importante 
é o homem. 

E não o 
problema 

do homem.” 
Dom Luis Amigó e Ferrer 
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O QUE É O CESAMI? 

  

É uma instituição que o Governo do Distrito 

Federal confia à Congregação dos Religiosos 

Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das 

Dores para dirigi-la e administrá-la onde possa se 

desenvolver o projeto de atenção ao adolescente 

em conflito com a Lei, encaminhado pelo Juizado 

da Infância e a Juventude para cumprir a medida 

de internação provisória, com o prazo máximo de 

quarenta e cinco (45) dias.  

 

Enquanto o adolescente estiver internado, se garantirá segurança e as intervenções 

pedagógicas e intereducativas necessárias, fundamentadas nos princípios humano-cristãos 

e amigonianos, que vão contribuir com o desenvolvimento integral do adolescente e sua 

família, favorecendo o convívio social. 
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Atuar junto ao adolescente em conflito com a lei na medida sócio-educativa de 

internação provisória, num processo de triagem que contempla o acolhimento, 

acompanhamento, diagnóstico e encaminhamento do mesmo e de sua família. 
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Promover o cumprimento do ECA, em regime provisório, através da proposta 
pedagógica, garantindo ao adolescente e sua família a possibilidade de 
assumirem-se como protagonistas de suas ações através de um trabalho 
interdisciplinar orientado pelos princípios amigonianos. 
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Ser reconhecido como referência na aplicação do 
ECA, em medida de internação provisória, 
dignificando o atendimento e intervenção aos 
adolescentes em conflito com a lei e suas 
famílias. 
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O CESAMI promove a incorporação, participação, formação 
integral do menino e/ou jovem infrator, referente à aplicação das 
Medidas Sócio Educativas, que se encontram contempladas no 
ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Federal 8069/90. 
 
Para isto, nesta Instituição se reconhece e respeita a 
singularidade de cada jovem, suas capacidades e fraquezas,  
estimula-se  e sensibiliza-se para potencializar os fatores básicos 
do seu desenvolvimento. 
 
Incorpora a participação ativa da família no processo dos jovens. 
 
Promove a aprendizagem dos valores que possibilitam a 
convivência, formando a todos os atores comunitários em 
atitudes de respeito, tolerância, justiça, responsabilidade e 
solidariedade.  
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Todas os setores do CESAMI constituem a Comunidade 
Educativa. 
 
O CESAMI se incorpora à Rede de Assistência Social para 
intercambiar ações ou serviços.  
 
O CESAMI promove e operacionaliza processos de formação 
permanente de todos os membros que o constituem, 
favorecendo a reflexão respeito à visão do fenômeno da 
delinqüência juvenil. 
 
CESAMI garante o Bem-Estar de todos os participantes do 
programa através da implementação de projetos de 
desenvolvimento humano.     
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Nossa Ação Reeducativa, parte da missão da Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos 
desde sua fundação e compromisso social a nós delegado, se inspira nos princípios humano-cristãos, 
na Pedagogia Amigoniana, os direitos internacionais vigentes em todo o referente ao atendimento das 
crianças, jovens e famílias, neste caso a normatividade contemplada no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, lei Federal 8069-90 do Brasil. 
 
FUENTES INSPIRADORAS: As Parábolas da Misericórdia (O Evangelho), Cristo Bom Pastor que vai 
trás a ovelha perdida, Maria ao pe da cruz como exemplo de fortaleza e ternura, Alegria e Fraternidade  
de São Francisco de Assis, Carisma e missão de nosso fundador Frei Luis Amigó e Ferrer e tradição 
dos princípios e pedagogia amigoniana. 
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1. Acreditar na recuperação dos jovens; 

2. Acreditar na bondade natural das pessoas; 

3. Tratá-los com misericórdia; 

4. Educar o jovem em seu ambiente e com sentido realista da 

existência. 

5. Importa o homem e não o problema do homem;  

5. Propiciar um ambiente familiar; 

6. Educar através dos jogos, atividades didáticas, recreativas, artísticas e estimulação da 

criatividade. 

8. Atender à individualidade e direito à diferença; 

9. Acolher o jovem como ele é; 

10. Preferência pelos mais necessitados. 
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A ação pedagógica do CESAMI parte de um enfoque Humanista – Cristão, onde se 
concebe ao ser humano como um ser integral, sujeito protagonista de sua própria vida, 
participante de um contexto histórico e ambiental, com potencialidades e limitações.  
 
Uma pessoa com capacidade para enfrentar as adversidades da vida, superando-as e 
saindo delas fortalecida ou incluso com a força necessária para transformar sua própria 
realidade, sendo consciente da necessidade de ajuda e colaboração do outro; 
 
Uma pessoa consciente do seu papel social, e da importância de saber que muitas 
pessoas o acompanham e esperam o melhor dele.  
 
Uma pessoa no movimento dos cidadãos líderes, com alto sentido de convivência social, 
preparado para enfrentar a sociedade e dar sua contribuição espiritual, material, política e 
social, que faz acontecer no cotidiano, diante a disciplina e o caos, a imediatez e a 
transcendência, entre valores e antivalores, assim mesmo entre a esperança de paz e a 
realidade da violência que surge desde as famílias e sociedade. 
 
Uma pessoa com capacidade para adquirir as ferramentas necessárias para desenvolver 
suas necessidades básicas, dentro de um projeto de vida que lê permita alcançar sua 
felicidade e realização humana, dada pelo Criador. 
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 Sentido de Pertença: Apaixonar-se pelo que faz, Sentir-se 

parte da família amigoniana, criar o sentido de pertença cuidando 

de tudo que temos. 

 

 Transparência: Que nosso agir seja honesto e mostre a 

realidade de nosso coração.  

 

 Qualidade: Consciência de ser efetivos e afetivos, nosso serviço se faz com qualidade 

como mostra de respeito e de se dar o melhor do melhor. 

 

 Compromisso: Consigo mesmo, com o projeto do CESAMI, com o adolescente.  
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 Misericórdia 
 Responsabilidade 
 Honestidade 
 Solidariedade 
 Ética 

 Respeito 
 Transparência 
 Esperança 
 Transcendência 
 Companheirismo 

 Lealdade 
 Compromisso 
 Unidade 
 Tolerância 

 

 Solidariedade e Companheirismo: Com capacidade para demonstrar apoio e atitudes de 

serviço a toda a comunidade CESAMI. 

 Compromisso: A importância de organizar nosso viver, nosso trabalho, como prioridade 

para demonstrar nosso compromisso, responsabilidade e disciplina. 

 Unidade e Comunicação: Fazer claras e efetivas nossas comunicações verbais e 

escritas, para integrar as forças em nossos objetivos e metas. 



 Lealdade: Manter, consolidar e ratificar dia a dia nossa condição de líderes, trabalhando 

em equipe, mantendo uma boa comunicação e tendo uma atitude de procura das 

verdadeiras dificuldades e suas respectivas alternativas. 

 Misericórdia: Trabalhar com uma atitude humilde e disposição contínua de ajuda e 

colaboração. Tendo um relacionamento empático e simples que permita gerar confiança. 

 Honestidade: Agir sempre com honestidade e transparência, com a finalidade de gerar 

um verdadeiro ambiente de confiança e alcance da autonomia. 

 Respeito: Interiorizar o respeito como norma de vida que favorece a convivência, o 

respeito parte de si mesmo e se dirige aos outros. 

 Amor e Ética: A si mesmo, nossa família, companheiros e a que fazemos, o que permite 

transmitir um afeto positivo, ternura, amabilidade, e relacionamento harmonioso. 

 Eqüidade e tolerância: Sentido de eqüidade onde não se tenha discriminações, e cada 

um obtenha o que precisa e alcance.   



10.   Responsabilidade: As coisas que se fazem bem desde o começo vão assegurar 

que tudo dê certo. A pontualidade, cumprimento dos acordos, apresentação de nossas 

tarefas bem feitas e na hora certa, serão a base de nossa responsabilidade. 

 

11.  Transcendência: Como o reconhecimento da dimensão espiritual com a qual o 

Criador oferece a todo ser humano, e que permite a liberdade necessária para que ele 

encontre o sentido de sua vida. 

 

12.   Esperança: Acreditar sempre na recuperação da pessoa, acreditar na bondade que 

todo ser humano tem e suas capacidades.  
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SOU UMA PESSOA  
 

LIVRE e com capacidade para crescer. 
RESPONSÁVEL por minhas próprias 

ações. 
DISPOSTA a mudança  e a educação. 
COMPROMETIDA no crescimento de 

meus companheiros. 
LUTADORA contra a ignorância e o vício. 
CONSTRUTORA de um mundo melhor e 

mais justo de minha própria vida. 
 

HOJE AGRADEÇO A DEUS: 

 Quanto ao que sou e me tem dado. 

 Minha inteligência e minha capacidade 
de aprender. 

 Minha família de hoje e a que formarei 
amanhã. 

 Minha escola – meus educadores e 
meus companheiros. 

 Minha pátria e meu mundo. 
 

HOJE QUERO E ME COMPROMETO 

 A cuidar do meu corpo e minha vida. 

 A cultivar meu espírito. 

 A crer. 

 A esperar. 
  A amar. 
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O QUE BUSCAMOS? 

 

É nosso propósito que o adolescente, no tempo que permaneça na instituição, possa 

encontrar um ambiente que permita: 

 ACOLHIMENTO: Maior calor humano e respeito pela sua pessoa. 

 ACOMPANHAMENTO: Favorecendo e facilitando o aprofundamento dos valores 

humanos, sociais e transcendentes em sua convivência. 

 DIAGNÓSTICO: Elaborando um diagnóstico integral que mostre os elementos que 

dificultam e favoreçam o convívio social do adolescente. 

 ENCAMINHAMENTO: Oferecendo alternativas as autoridades competentes na decisão 

da aplicação das medidas Sócio – Educativas e responsabilização penal juvenil. 
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O QUE NÓS FAZEMOS 
 
O projeto CESAMI desenvolve o programa de atendimento aos adolescentes acautelados 
provisoriamente por no máximo, de quarenta e cinco (45) dias, segundo os artigos 108, 
caput, e 183 da Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, aguardando 
o trâmite legal do procedimento na vara especializada da infância e da juventude. A 
capacidade de atendimento é de no máximo 120 (cento e vinte) adolescentes. 
 
Pretende-se dar um acompanhamento pedagógico - intereducativo, tanto ao adolescente 
quanto a sua família, sempre resguardando a capacidade máxima de atendimento. 
 

COMO NÓS FAZEMOS 
 
As estratégias intereducativas (grupos sócio-terapêuticos especializados) e pedagógicas 
que se desenvolvem permitem realizar uma aproximação ao diagnóstico do adolescente e 
sua família a partir das diferentes áreas. Estas fornecerão ações a serem seguidas no 
processo sempre visando à resolução dos conflitos que se apresentam. Toda esta 
informação servirá de ajuda para o Juiz no momento da decisão do procedimento do ato 
infracional e aplicação da medida sócio-educativa.  
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Conta-se com uma equipe interdisciplinar que ofereça uma acolhida calorosa e afetiva, 

segundo nosso princípio da pedagogia do amor, tanto para o adolescente que for 

encaminhado pela autoridade competente quanto para a sua família, para que, mediante 

um processo de sensibilização e aceitação das situações conflitivas que influenciaram o 

desenvolvimento de condutas dissociadas, possam optar por uma alternativa que os ajude 

na solução do conflito. 
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OBJETIVO GERAL 
 

 Desenvolver uma proposta intereducativa que sensibilize aos adolescentes e suas 
famílias frente a seus problemas e os levem a assumir e aceitar um processo de 
atendimento frente a sua responsabilidade com relação ao ato infracional. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Oferecer um atendimento integral aos adolescentes, respeitando sua individualidade. 

 Desenvolver atividades intereducativas que visem trabalhar questões inerentes a sua 
situação atual. 

 Dar suporte às famílias e motivá-las para que apóiem aos adolescentes em seu 
processo reeducativo. 

 Viabilizar ações pedagógicas que estimulem ao adolescente a vislumbrar novas 
possibilidades para atuar frente ao meio. 
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Setor Diretivo: 
Diretor 
Coordenador Geral 
Coordenadores Setores 
Representante dos alunos. 
 
Setor Intereducativo: 
Coordenadores 
intereducativos 
Coordenador de oficinas 
Instrutores  de Oficina 
Educadores  
Psicólogos. 
Assistentes Sociais. 

 
Setor Administração: 
Secretária 
Almoxarife 
Contabilidade 
Auxiliares de Secretaria 
Arquivista 

Recepcionistas 
Auxiliar Administrativo. 
Advogado. 
RH. 
 
Setor Alimentação - 
Cozinha: 
Nutricionista 
Cozinheiros 
Chefe de Cozinha. 
 
Serviços Gerais: 
Faxineiros. 
Serviços de Manutenção. 
Motoristas. 
 
 
 
 
 

Saúde: 
Médico. 
Dentista. 
Auxiliar Dentário. 
Técnico de Enfermagem. 
Auxiliar de Enfermagem. 
 
Segurança: 
Coordenadores. 
Agentes de Segurança. 
 
Setor Externo 
Congregação dos 
Religiosos Terciários 
Capuchinhos 
Secretaria de Ação Social 
D.F  
Juiz 
Policia 
Ministério Público 
Defensoria Pública 
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Que seja: Um menino ou jovem com anseios de vida, apesar de suas dificuldades, em 

procura de encontrar alternativas para assumir a responsabilidade de sua vida, 

reconciliar-se consigo mesmo, com o outro e com seu meio. 

 

Jovem consciente de sua condição de ser humano, em procura de oportunidades que 

lhe permitam   demonstrar que em seu interior tem todos os elementos necessários para 

fundamentar o sentido de sua vida. 

 

E o mais importante, com capacidade para amar e valorizar tudo aquilo que recebe com 

afeto, a presença de sua família e demais atores que o acompanham em seu processo. 
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 Profissional altamente qualificado nas áreas específicas. 
 Gestores de projetos de vida pessoal e familiar. 
 Potencializadores dos fatores básicos do desenvolvimento humano. 
 Agentes que dinamizam processos e alcance de objetivos e metas novas. 
 Profissional emocionalmente e tecnicamente preparado. 

 
 Especialistas com capacidade para fazer-se presente, em forma construtiva, na vida 

pessoal do jovem. 
 

 Atores em permanente atualização, e consciente da necessidade de um trabalho 
pessoal. 

 Seres humanos que trabalham em equipe na conquista de todos os objetivos e  apóiam 
uns aos outros, inclusive nos momentos onde necessita-se ser mais exigentes. 
 

 Possuidores de atitudes e relacionamento humano, de um jeito formativo, afável, 
respeitosos, e afetivos.    
 
 



VIVER EM HARMONIA 
 

 

 

 Elemento chave no processo de seus filhos.  
 Ator que desde sua condição e situação particular, compromete-se ativamente ao 

acompanhamento do processo de seus filhos. 
 Participa de maneira honesta e persistente. 
 Acredita firmemente que ainda tem que mudar atitudes e comportamentos de 

convivência. 
 Pais e familiares que entendem que sem seu apoio, colaboração e amor fazem mais 

difícil a promoção dos jovens. 
 Uma família que se comprometa a: 

o Assumir seu papel e condição. 
o Reconhece suas responsabilidades. 
o Transforma sua realidade particular. 
o Acompanha permanente o processo. 
o Respeita e ama. 
o Escuta. Sugere, propõe, questiona, 
o Aprende a solucionar seus conflitos 
o Apóia, exige e orienta sem maltratar. 

o Solicita ajuda e acompanhamento 
quando precisa. 

o Faz presença e participa nas 
atividades requeridas. 

o Não desiste ante as dificuldades. 
o É família para à paz e a justiça 
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SETOR DIRETIVO 
 
Líder com capacidade de: 
 
Conhecer-se a si mesmo. 
Descobre como aprende cada membro da sua equipe de trabalho. 
Comunicar-se de maneira afetiva e efetiva 
Escutar permanentemente aos membros da Comunidade Educativa 
Formar, capacitar e atualizar a todos os atores institucionais. 
Estimular e motivar para o trabalho efetivo 
Assessorar e avaliar o desempenho profissional 
Co – criar projetos coletivos 
Estimular a crítica construtiva e a criatividade. 
Convocar com seu protagonismo à participação 
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SETOR ADMINISTRATIVO 
 
Pessoal eficiente com capacidade de executar ações imediatas, de acordo  com os 
requerimentos necessários. 
Capacidade para planificar por excelência, com visão ativa, faz  pressupostos e assina 
recursos, sendo facilitadores de bom desenvolvimento dos programas. 
 
Companheiro de equipe que com seu persistente trabalho administrativo, registra e 
sistematiza nossa vida institucional. 
 
SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E ALIMENTAÇÃO 
 

Atores comunitários que desde seus saberes e o que fazem cotidianamente, contribuem, 
com sua entrega e carinho a possibilitar um ambiente e espaço institucional cálido e 
afetivo. 
Permitem que todas pessoas que ali convivem possam crescer em harmonia e com 
conhecimento da dignidade humana. 
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ÁREA FORMATIVA 
 
Focaliza toda a atenção no adolescente, ajudando-o a descobrir-se como sujeito de 
transformação, potencializando todas as suas capacidades para aprofundar-se nos valores 
que, como pessoa, precisa do convívio com a família e a sociedade. 
A principal estratégia de nossos educadores se encontra no acompanhamento de 
pequenas turmas de quatorze adolescentes, com estrutura própria e com a possibilidade 
de realizar atividades, que permitam observar as distintas reações frente as circunstâncias 
de convivência, durante o tempo de internação provisória do adolescente. 
 
SETOR ACADÊMICO E PROFESSIONALIZANTE 
 

Os adolescentes que ingressam no CESAMI apresentam situações de conflito social, 
econômico e cultural,associados ao consumo e tráfico de drogas, trazendo como 
conseqüência a evasão escolar e profissionalizante. Isto faz com que se ofereça na área 
profissionalizante várias opções de oficinas de curta duração, voltadas para trabalhos 
manuais (artesanato e pintura), curso de informática, de Office - boy, de música, de 
percussão e de silk – screen, para que o adolescente aprenda a conseguir habilidades 
para seu desenvolvimento.  
Na área acadêmica oferecerá ao adolescente, enquanto permanecer na instituição, 
atividades que visem estabelecer seu convívio com a escola. 
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ÁREA JURÍDICA 
 
É atendida por profissionais da advocacia, que serão o elo entre o CESAMI, o Ministério 
Público e a Magistratura, além de acompanhar os adolescentes em procedimentos e 
diligências de forma a resguardar o devido cumprimento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, farão, também, o acompanhamento direto dos procedimentos, processos 
judiciais dos adolescentes junto ao juizado visando a unificação de aplicação de medidas 
sócio-educativas, atendendo-se aos princípios básicos inerentes à medida de internação 
trazidos pelo Diploma Infanto-juvenil.  
 
O (a) JUIZ E PROMOTOR 
 
 Conhecedor das problemáticas sociais inerentes à sociedade e dos problemas de socialização que 
estas podem gerar no ser humano. 
 Especialista do Direito, que além de legislar ,também intervém pedagogicamente. 
  Orientador das ações jurídicas com um alto conteúdo formativo, que convide aos implicados a 
comprometer-se a cumprir e participar num processo reeducativo. 

 Profissional que contribua, desde sua gestão administrativa para que aja agilidade no processo, 
presunção da inocência, garanta o direito à defesa. 
 Desde sua capacidade de escuta procura entender as razões da infração e as circunstâncias em que 
esta aconteceu e através de sua atitude e acompanhamento favoreça uma mudança de sua realidade. 
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SETOR DA SEGURANÇA 

 
Agente comprometido com a proteção integral de todas as pessoas da comunidade 
educativa. 
 
Autoridade que colabore e participe ativamente da vida da instituição. 
 
Ser humano que com seu fazer, educa aos jovens os quais acompanha. 
 
Profissional com capacidade para estar atento a tudo o que acontece e gera processo de 
prevenção comunicando o que acontece, e gerando diálogo certo em seu trato com os 
jovens e demais atores do processo. 
 
Autoridade que entende que a Lei não é somente punitiva, mas também tem um caráter 
preventivo, e que, portanto seus esforços se dirigem a um logro deste objetivo. 
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ÁREA DA FAMÍLIA 

 
É atendida por uma equipe de assistentes sociais que, a partir do enfoque interdisciplinar, 
tenta se aproximar da família para fazer o diagnóstico sócio-familiar, o qual será 
apresentado no juizado da infância e da juventude mediante relatório. 

 
O relatório tenta aproximar-se da real situação da família, bem como de suas fortalezas, 
tanto no aspecto econômico quanto ao relacionamento interno e ao contexto social, para 
estabelecer futuras intervenções que favoreçam um desenvolvimento harmônico integral.  
 
Sensibilizamos a família que assuma uma postura comprometida a qual apóie a medida 
sócio-educativa do adolescente. 
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ÁREA DA PSICOLOGIA 
 
Uma equipe de psicólogos vai determinar a intervenção individual, grupal e familiar a ser 
adotada com cada adolescente, segundo suas necessidades. 
 
O psicólogo, no primeiro nível, aplica uma série de estratégias para realizar um estudo 
pessoal do adolescente e propõe uma hipótese de intervenção que possibilitará o 
diagnóstico da sua realidade sobre a presença de condutas e atitudes anti-sociais. 
Nos segundo e terceiro níveis, o psicólogo trabalha sobre o diagnóstico realizado e 
concretiza as intervenções a serem realizadas na medida sócio-educativa que o Juiz 
determinar. 
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ÁREA DA SAÚDE 
 
Oferecerá um atendimento básico, preventivo e emergencial aos adolescentes nas áreas 
médica e odontológica. 
 
MEDICINA 
 
Um médico clínico, juntamente com a técnica de enfermagem, oferecerá um atendimento 
básico, preventivo e emergencial aos adolescentes, diagnosticando o estado de saúde e 
estabelecendo o procedimento a ser administrado. 
 
Além disso, o médico intervém no processo intereducativo e pedagógico oferecendo 
orientação em: 
 
 Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; 

     Cuidado e higiene pessoal; 
 Métodos contraceptivos; 
 Campanhas de vacinação e detetização. 
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ODONTOLOGIA 
 
Considerando o número de adolescentes internados na instituição, haverá um dentista e 
uma auxiliar para oferecer uma atenção básica em saúde bucal, abrindo seu histórico e 
intervindo nas emergências que se apresentem. 
Além deste serviço básico, oferecerá: 
 Campanhas de fluorização e profilaxia; 
 Motivação e ensino da escovação dos dentes; 
 Oficinas de sensibilização e prevenção na saúde bucal.  

 
NUTRIÇÃO 
 
Uma nutricionista zelará pela elaboração do cardápio e pelo balanceamento da dieta diária 
dos adolescentes, favorecendo o desenvolvimento físico, além de desenvolver oficinas de 
orientação dos hábitos alimentares.  
 
PSIQUIATRA 
Encaminhar o adolescente á uma instituição competente para diagnosticar e assistir aos a 
que apresentem doença mental, favorecendo uma boa intervenção interdisciplinar. 
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ÁREA DA PASTORAL 
 
O projeto tem como base os princípios humano-cristãos inspirados pelo Fundador da 
Congregação dos Terciários Capuchinhos, Dom Luís Amigó e Ferrer. 
 

1. Motivar a participação em missas e cultos ecumênicos; 
2. Organizar grupos de oração com a participação de alunos e educadores; 
3. Orientar os jovens em uma formação catequética; 
4. Gerar processos de reflexão acerca da fé, do amor e do respeito. 

 
RELIGIOSO TERCIÁRIO CAPUCHINHO 
 
Ser humano, com capacidade e poder para convocar, altruísta, comprometido e solidário. 
Com convencimento ardente no trabalho reeducativo. 
Co - Parceiro na promoção integral do jovem. 
Guia Espiritual e axiológico por excelência que convide com sua presença à 
transcendência, á procura permanente de sentido. Pioneiro da pedagogia do perdão, da 
reconciliação, de começar novamente.   
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Momento e vivências espirituais. 
Aniversariantes do mês 

Dia das famílias 
Dia das Crianças 

Dia dos professores 

Acolhimento familiar 
Dias cívicos 
Eventos recreativos e desportivos 
Olimpíadas Amigonianas. 

Debates de filmes 
Espaços de reconciliação 
Festival de Música 
Exposições das oficinas 
Jornadas Pedagógicas 
Reuniões da Equipe Técnica 
Campanhas de saúde 
Jornadas lúdicas 
Avaliação Institucional
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DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
 

Hora 
Atividade 

Provisório 
07:00 Acordar / limpeza / 

alongamento 
 
07:45 

Filosofia / café da manhã 

 
08:00 

Encontro da manha / grupo 
terapêutico 

 
08:45 

 
Oficinas / escola 

 
10:00 

 
Lanche 

 
10:10 

 
Oficinas / escola 

 
12:00 

 
Almoço, tv, jogos. 

13:00 Passagem de serviço 
 

13:30 Escola / oficinas 
 

 
15:15 

 
Intervalo 

 
15:25 

 
Escola / oficinas 

 
17:00 

 
Lanche, banho 

17:15 Lúdico, esportes, hora de 
família, tv 

 
18:00 

 
Jantar 

 
19:30 

Lúdico, esportes, hora de 
família, tv 
 

20:15 
 

Higiene pessoal 

 
20:30 

Entrar no quarto,deitar 

 
Sábado 

Hora A t i v i d a d e 
Provisório  

07:30  
Acordar 

 
07:45 

Café da manhã, 
alongamento. 

08:15 Limpeza e faxina geral 
8:30 

 
Encontro avaliação, 
esporte 

 
09:30 

Faxina geral-lavado 
roupas 

 
10:00 

 
Lanche – esporte 

 
10:30 

Músicas, lúdico –esporte. 

12:00 Almoço, tv, limpeza 
 

 
13:00 

Pasagem de serviço 

13:30 Músicas, lúdico –esporte. 
T.v. 

15:30 Lanche músicas, lúdico –
esporte. Filme 

1800 Janta 
20:15 
 

Higiene pessoal 

 
20:30 

Entrar no quarto,deitar 

Domingo 
 

Hora A t i v i d a d e 
Provisório 

 
07:30 

 
Acordar 

07:45 Café da manhã, 
esporte 

08:00 Encontro da manha 
 

09:45 Esporte 
 

 
11:30 

 
Banho 

 
12:00 

 
Almoço 

 
13:00 

Passagem de serviço 

 
14:00 

Encontro familiar 

 
16:30 

 
Lanche 

 
16:45 

 
Fim do encontro 

 
17:00 

 
Recreação 

 
19:00 

 
Jantar 

 
19:30 

 
Tv 

 
20:15 

Higiene pessoal 

 
20:30 

 
Deitar 

 
20:30 se apagam as luzes. 
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SETOR ADMINISTRATIVO 
Cargo: Recepcionista  
Objetivos Gerais: Recepcionar e atender com zelo e cordialidade as 
ligações telefônicas e a chegada dos funcionários e visitantes da instituição. 

Funções: 

1. Identificar todas as ligações e anunciá-las. 

2. Apresentar-se a si e à Instituição sempre com o mesmo padrão de 
cortesia, cordialidade, simpatia, etc. 

3. Comunicar ao Coordenador Intereducativo a chegada de um novo adolescente para as devidas 
providências. 

4. Manter constante canal de comunicação com a Diretoria. 

5. Recebimento de correspondência e encaminhamento para o setor. 

6. Protocolo de recebimento e emissão de fax e e-mails. 

7. Execução e controle das ligações telefônicas de adolescentes e funcionários da instituição. 

8. Manter agenda atualizada dos telefones e endereços de funcionários da instituição. 

9. Manter agenda atualizada de todos os órgãos públicos, autoridades competentes e parcerias da 
instituição. 

10. Guardar sigilo absoluto de todas as informações acerca de empregados, adolescentes e seus 
familiares e autoridades competentes. 

11. Participar de reuniões de avaliação do setor. 
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SETOR ADMINISTRATIVO 

 
Cargo: Secretária 

Objetivos Gerais: Prestar um serviço de qualidade e respeito no atendimento às comunicações 
institucionais. 

Funções: 
 Atender e prestar informações às pessoas que requisitam 

 Receber e arquivar correspondências 

 Preparar agenda 

 Transcrever correspondências e documentação autorizada pelo 
diretor 

 Auxiliar a diretoria 

 Elaborar e enviar informes e correspondências ao Juiz 

 Manter atualizada e organizada toda documentação 

 Manter atualizada as listagens de alunos e encaminhá-las a cada 
setor da instituição 

 Assessorar em reuniões 

 Recebimento e envio de fax 

 Preparar pauta para reuniões 
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SETOR ADMINISTRATIVO 
 

Cargo: Auxiliar de Secretaria/Digitador 

Objetivos Gerais: Transcrever com fidelidade toda a documentação encaminhada pelos responsáveis 
dos demais setores. 

Funções: 

 Receber e processar relatórios das equipes técnicas. 

 Processar fielmente, conforme original, a documentação recebida de todos os setores e despachar de 
acordo com a rotina estabelecida. 

 Fazer uso e manter organizado o arquivo de toda documentação processada. 
 Auxiliar a Secretária na consecução de todas as suas atividades. 
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SETOR ADMINISTRATIVO 
 
Cargo: Arquivista 

Objetivos Gerais: Prestar um serviço competente e eficaz, de acordo com 
as necessidades estabelecidas pela instituição para o bom funcionamento do 
setor. 

Funções: 
 Manter. Manter organizada e atualizada toda a documentação dos alunos 

 Para a documentação pessoal, formar DOSSIÊS com tudo de um mesmo adolescente em ordem 
alfabética, inclusive prontuários. 

 Para os demais maços documentais, utilizar a resolução 14 do CONARQ (Conselho Nacional de 
Arquivos) 

 Regulamentar a não saída de documentos originais do setor e instruir demais funcionários a não levar 
documentos para casa, expresso ordem da diretoria. 

 Manter organizada as listagens dos alunos em seu ingresso 

 Dar baixa na ficha do aluno posterior a sua saída da instituição 

 Elaborar a estatística mensal e anual dos alunos 

 Manter atualizada as datas dos informes técnicos dos alunos, bem como comunicar as respectivas 
datas 

 Facilitar o repasse dos informes técnicos para o digitador 
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SETOR ADMINISTRATIVO 
 
Cargo: Auxiliar Administrativo 
Objetivos Gerais: Desempenho ético e profissional das funções a ele designadas. 

Funções: 

 Execução dos serviços externos, tais como pagamentos, compras, orçamentos, coleta de certidões 
junto aos órgãos públicos, entrega de documentos a outras instituições e outros serviços determinados 
pela Direção. 
 Executar demais serviços internos, conforme orientação da coordenação do setor. 
 Tirar Xerox da insituiçao. 
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SETOR ADMINISTRATIVO 
 
Cargo: Técnico em contabilidade 

Objetivos Gerais: Controle e manejo de toda a Contabilidade, gerando confiança e credibilidade para 
os negócios da instituição. 

Funções: 
 Organização de um fluxograma que permita a eficiência da contabilidade na previsão de gastos e 
despesas, visando a administração adequada dos recursos financeiros. 

 Conferir e organizar toda documentação fiscal gerida e chegada na instituição. 

 Conferir e processar todos os gastos da instituição, através do recebimento de Notas Fiscais e outros 
documentos legais, visando a saúde financeira da instituição. 

 Acompanhamento junto aos órgãos federais e estaduais de toda documentação legal da instituição. 

 Realizar em conjunto com a Diretoria, o Orçamento Anual da instituição. 

 Preparar os balancetes mensal e anual e declaração de imposto de renda para os respectivos órgãos 
competentes. 

 Providenciar e manter registro e documentação legal de todos os funcionários, na forma da legislação 
vigente. 

 Elaborar folha de pagamento e proceder aos trâmites legais para sua execução. 
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SETOR ADMINISTRATIVO 
 
Cargo: Analista de Recursos Humanos 

Objetivos Gerais: Gerar um ambiente de harmonia e boa convivência entre todos os setores 
profissionais da instituição, que permita um trabalho em equipe.   

Funções: 

12. Recrutamento, seleção e treinamento de pessoal. 

13. Desenvolver programas de qualidade. 

14. Desenvolver pesquisa de clima organizacional. 

15. Criar cronograma de atendimento aos demais setores da instituição. 

16. Estabelecer procedimentos de comunicação entre os profissionais de todos os setores com o 
ARH. 

17. Listar, organizar e encaminhar aos coordenadores e Direção, as reinvidicações e solicitações 
dos profissionais chegadas até o ARH. 

18. Receber a documentação legal para registro profissional e inscrição nos programas sociais do 
governo, conforme legislação trabalhista vigente. 

19. Participar das reuniões convocadas pela Direção. 

20. Coordenar a reciclagem dos educadores. 
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SETOR ADMINISTRATIVO 
 

Cargo: Advogado 

Objetivos Gerais: Acompanhar os processos dos adolescentes internos, em todas as suas etapas, 
junto ao Juizado da Infância e da Juventude, prestando auxílio à Defensoria Pública e ao Juiz, 
fornecendo relatórios sobre o comportamento do adolescente na instituição. 

Funções: 
 Orientar e esclarecer as famílias, bem como os adolescentes de seus respectivos processos quando 
solicitado, em conformidade com o inciso IV, do Artigo 124, do ECA. 

 Participar da equipe técnica, acompanhando o processo de desenvolvimento do adolescente. 

 Participar da Comissão Provisória de elaboração do Código de Ética e Disciplina do CESAMI, 
auxiliando na sua elaboração. 

 Representar a instituição em reuniões, quando solicitado. 
 Defender os interesses da instituição perante os órgãos do Poder Judiciário, tanto em jurisdição 
voluntária, quanto contenciosa. 
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SETOR ADMINISTRATIVO 
 

Função: Almoxarife 

Objetivos Gerais: Prestar um serviço eficiente, dinâmico e organizado às necessidades da instituição, 
no que se refere ao levantamento e controle de seu patrimônio permanente e de consumo. 

Objetivos Específicos: 
 Levantar inventário do patrimônio de todos os setores, classificando-os como material permanente e 
de consumo, com especial atenção para os produtos perecíveis. 

 Proceder ao controle de entrada e saída de material e/ou equipamento do almoxarifado para os 
demais setores. 

 Estabelecer canal de comunicação constante entre os demais setores, a fim de manter o setor de 
compras sempre atualizado das necessidades de aquisição de material, para o bom funcionamento da 
instituição. 

 Criar cronograma para entrega de material aos demais setores. 
 Informar ao setor competente através de relatório, quanto à necessidade de substituição de 
equipamento com deficiências de utilização, por tempo de uso ou depreciação. 
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SETOR DE SEGURANÇA 
 
Função: Chefe de Segurança 

Objetivos Gerais: Propor e fazer cumprir as medidas de segurança que visem manter a integridade 
física das equipes e do patrimônio da instituição. 

Objetivos Específicos: 

21. Determinar a escala de plantão dos Coordenadores de Segurança. 

22. Manter-se informado e integrado com todos os demais setores da instituição. 

23. Realizar reuniões de acompanhamento e avaliação do trabalho da equipe de seguranças. 

24. Participar das reuniões com a Direção e demais Coordenações. 

25. Acompanhar e visar os apontamentos relativos aos plantões. 

26. Manter a equipe alerta e motivada, propondo ações que visem a melhoria da qualidade e 
eficiência da segurança. 

27. Participar, junto com a equipe técnica, do acolhimento do adolescente recém-chegado. 
Participar de avaliações de desempenho do setor. 



VIVER EM HARMONIA 

 
SETOR DE SEGURANÇA 
 
Função: Coordenador de Segurança 
Objetivos Gerais: Zelar pela integridade física das equipes e do patrimônio da instituição, cumprindo 
e fazendo cumprir as normas de segurança adotadas. 

Objetivos Específicos: 

28. Coordenar a equipe de seguranças de plantão. 

29. Organizar postos de vigilância e atuação dos plantonistas. 

30. Elaborar escala de plantão dos Agentes de Segurança. 

31. Redigir relatórios e livros de ocorrências dos plantões. 

32. Auxiliar o Chefe de Segurança em todas as suas atividades. 

33. Manter o Chefe de Segurança informado quanto todas as atividades e ocorrências dos 
plantões. 

34. Redirecionar a equipe em caso de férias e/ou faltas. 

35. Participar com a equipe técnica da acolhida do adolescente recém-chegado 
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SETOR DE SEGURANÇA 
Cargo: Agente de Segurança 
Objetivos Gerais: Cumprir e fazer cumprir as normas internas da instituição, a fim de garantir a 
integridade física dos funcionários e adolescentes do CESAMI. 

Funções: 
 Assumir com o máximo de responsabilidade todas as atribuições de sua função. 

 Respeitar a hierarquia da instituição. 

 Respeitar os colegas de trabalho, independente de suas funções. 

 Cumprir o Manual de Procedimentos que a instituição estabelecer. 

 Assegurar a proteção integral das pessoas e instalações, primando pela segurança dos adolescentes e aplicação dos 
seus direitos garantidos pelo ECA. 

 Ficar atento ao contato dos adolescentes com as visitas. 

 Jamais abandonar o posto onde estiver de plantão. 

 Acompanhar os adolescente em todas as suas atividades. 

 Fazer cumprir horários de higiene pessoal dos adolescentes. 

 Participar das reuniões com os demais setores da instituição, nomeando um representante. 

 Comunicação periódica entre os postos e coordenadores. 

 Manter sigilo sobre sua vida pessoal no ambiente de trabalho 

 Observar livro de ocorrência 

 Verificar as instalações e materiais de trabalho. 

 Proceder revista rigorosa durante tarefas de rotina no CESAMI, principalmente na entrada e saída dos plantões 

 Às Agentes de Segurança ficam restritas as revistas femininas e organização das filas em dia de visita. 
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SETOR INTEREDUCATIVO 
 
Cargo: Coordenador Intereducativo 

Objetivos Gerais: Coordenar, orientar e supervisionar a aplicação e o desenvolvimento do processo 
pedagógico nas turmas. 

Funções: 
 Propor a composição das equipes técnicas; 

 Coordenar as equipes técnicas das turmas; 

 Propor e discutir com a equipe técnica a composição das turmas; 

 Intervir nas turmas em casos especiais; 

 Zelar pelo desenvolvimento e cumprimento da missão e objetivos da instituição. 

 Acompanhar as reuniões técnicas. 

 Revisar e avaliar a programação de atividades extras. 

 Manter sempre constante um canal de troca de informações e cooperação com as coordenações de todos os demais 
setores. 

 Propor, avaliar e revisar cronogramas de atividades. 

 Estimular e motivar as lideranças naturais surgidas dentro das equipes técnicas. 

 Participar do processo de acolhimento (triagem) dos adolescentes. 

 Revisar relatórios dos integrantes das equipes técnicas. 

 Emitir relatórios específicos quando solicitados pela Direção. 

 Participar das avaliações junto à Direção. 

 Escutar os alunos nas iniciativas e nas reclamações. 
 Estimular e desenvolver atividades de reciclagem com os educadores. 
 Manter a disciplina da instituição. 
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SETOR INTEREDUCATIVO 
 

Cargo: Educador 

Objetivos Gerais: Promover o desenvolvimento integral do jovem, mediante a promoção de valores, 
que permitam conscientizar e modificar condutas, atitudes e comportamentos. 

Funções: 

36. Acompanhar, orientar e dar suporte aos adolescentes em suas atividades cotidianas. 

37. Elaborar relatórios do cotidiano e do processo de desenvolvimento dos adolescentes. 

38. Preparar e ministrar atividades sócio-educativas de acordo com sua área específica e o 
conteúdo programático adotado, com vistas ao desenvolvimento físico e psicológico do 
adolescente. 

39. Participar das reuniões das equipes técnicas. 

40. Requisitar todo o material pedagógico necessário ao desenvolvimento de sua atividade 
docente. 

41. Estimular o desenvolvimento de valores para uma boa convivência grupal e institucional. 

42. Fornecer o Kit de vestuário e asseio aos adolescentes. 

43. Recolher e entregar semanalmente as roupas dos jovens e de cama. 
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SETOR INTEREDUCATIVO 

 

Cargo: Psicólogo 

Objetivos Gerais: Diagnosticar conflitos e suas manifestações emocionais e afetivas dos adolescentes 
internos na instituição. 

Funções: 

44. Realizar atendimento e diagnóstico situacional dos adolescentes, através de atividades em 
grupo e/ou atendimento individual. 

45. Analisar junto ao Serviço Social as dificuldades e avanços dos adolescentes. 

46. Orientar a equipe, quando necessário, das dificuldades dos adolescentes. 

47. Participar das equipes técnicas. 

48. Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas com os adolescentes. 

49. Dar atendimentos as famílias quando ser necessário. 
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SETOR INTEREDUCATIVO 
 

Cargo: Assistente Social 
Objetivos Gerais: Atender adolescentes em medida sócio-educativa de internação provisória, bem 
como suas famílias, observando e diagnosticando pontos significativos da realidade apresentada, 
viabilizando o esclarecimento de valores e comportamento, possibilitando-os serem protagonistas de 
suas ações familiares e sociais. 

Funções: 

 Acolher o adolescente no enfrentamento de suas limitações de liberdade. 

 Identificar a dinâmica familiar, mediante a visita domiciliar, com o fim de fazer uma aproximação com a 
sua realidade. 

 Buscar restabelecer e fortalecer vínculos familiares, mediante grupos sócio-educativos. 

 Diagnosticar nas famílias dos adolescentes, o potencial de trabalho característico de seus membros adultos, 
a fim de possibilitar a geração de renda. 

 Viabilizar a parceria com órgãos governamentais e não-governamentais (trabalho em rede), para 
encaminhamento dos egressos à Programas Sociais. 

 Buscar um conjunto articulado de ações através de um trabalho interdisciplinar (psicologia, pedagogia e 
demais). 

 Realizar atividades com dinâmicas de grupo com adolescentes/família, propiciando a integração entre eles. 

 Proporcionar ao adolescente a aquisição de documentação básica para a efetivação de sua cidadania. 

 Proporcionar momentos de lazer e descontração a fim de amenizar o impacto negativo provindo da 
situação de internação, tanto no adolescente, quanto em seus familiares. 

 Promover ações educativas, com vista à valorização humana, auto-estima e autoconhecimento. 
 Trabalhar respaldado no ECA, no Código de Ética do Serviço Social e da instituição. 
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SETOR OFICINAS 
 

Cargo: Coordenador de Oficinas 

Objetivos Gerais: Coordenador de Oficinas Acompanhar o desenvolvimento profissional e pessoal 
dos educadores técnicos nas oficinas. 

Funções: 
 Elaborar o conteúdo programático conjuntamente com os educadores técnicos.  

 Observar a aplicação integral do conteúdo programático. 

 Participar de reuniões com a equipe interdisciplinar, com vistas ao desenvolvimento pedagógico e 
psicológico do adolescente. 

 Elaborar relatório comportamental dos adolescentes, em conjunto com os instrutores. 

 Orientar e coordenar os instrutores. 

 Controle de horário dos instrutores. 

 Desenvolver projetos. 

 Supervisionar e controlar os materiais de consumo e permanente. 

 Observar o cumprimento das metas e objetivos das oficinas. 

 Efetuar a avaliação dos funcionários do setor, quando solicitada. 
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SETOR OFICINAS 
 

Cargo: Instrutor de oficina 

Objetivos Gerais: Acompanhar o desenvolvimento profissional e pessoal dos  educandos nas 
oficinas. 

Funções: 
 Promover o aprendizado de técnicas profissionais, de acordo com a sua área de atuação; 

 Avaliar a aptidão do aluno em sua área de atuação; 

 Acompanhar o aprendizado geral do grupo, priorizando os alunos que apresentam maior dificuldade; 

 Planejar e ministrar as aulas; 

 Manter em dia a listagem de materiais utilizados na oficina; 

 Zelar pelo bom uso dos materiais; 

 Apresentar relatórios comportamentais, devidamente assinados; 

 Participar de reuniões de seu setor, junto a sua coordenação; 

 Desenvolver projetos; 

 Manter informada a coordenação sobre a rotina diária de sua oficina. 

 Apresentar, semanalmente, relatórios comportamentais; 

 Garantir o desenvolvimento das atividades, na ausência do Coordenador. 
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SETOR OFICINAS 
 

Cargo: OFICE BOY 

Funções: 
Fazer com que o aluno aprenda, me todos os detalhes, os conceitos de “empresa”.  
Com o curso, o aluno vai receber instruções de como ter postura dentro do ambiente de trabalho, 
instruções sobre as relações interpessoais, entre profissionais e familiares, instruções sobre auto-estima, 
ou seja, mostrar ao adolescente que ele tem valor como ser humano, que pode alcançar seus objetivos, 
dependendo só do seu esforço próprio, instruções sobre ética profissional, instruções sobre funções do 
auxiliar administrativo, organização de documentos, organização de arquivos, materiais de expediente e 
reuniões, ter responsabilidade com o patrimônio da empresa e movimentação de valores. 
É passado para o adolescente o respeito que deve existir entre profissionais entre profissionais seres 
humanos, que todos nós temos defeitos e virtudes e que o direito de um termina no momento em que 
inicia o direito do outro. 
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SETOR OFICINAS 
 

Curso Silk-screen Serigrafia 

Funções: 
Além de priorizar o conteúdo programático pré-determinado, terá importância no desenvolvimento da 
capacidade de percepção das técnicas adotadas, além de ser uma excelente terapia ocupacional. 

 
Curso Artesanato 

 
Funções:  

Despertar no aluno a capacidade para produzir arte e de trabalhar com a estética, aguçando a sua 
sensibilidade para o belo. 
Propõe, também, fazer com que o aluno descubra a sua capacidade de realização, entendendo que ele 
pode produzir um trabalho agradável, despertando, sobre si, a admiração alheia, elevando-lhe, desta 
forma, a sua auto-estima. 
Produzindo, o aluno, arte utilitária ou outra, ele deverá perceber a sua capacidade de ser útil e valorizado 
na sociedade. 
O curso também promoverá a prática da terapia ocupacional. 
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SETOR OFICINAS 

 
Curso: Percussão 

Funções:  

As aulas de percussão consistem em desenvolver e aguçar a musicalidade, criatividade e coordenação 
motora e entrosamento (capacidade de interagir com o próximo), melhorando a convivência e a acolhida  
dos adolescentes. 

 
Curso Música 

 

Funções:  
As aulas de violão, devido ao curto espaço de tempo, serão voltadas para despertar o interes pela música, 
a percepção musical e noções básicas de cifras, ritmos e do instrumento. 
Porém, na primeira aula, ele terá em suas mãos uma música para treinar, relativamente fácil e de simples 
assimilação. 
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SETOR SERVIÇOS GERAIS 

 
Cargo: Coordenador de Serviços Gerais 
 

Objetivos Gerais: Desenvolver atividades que promovam a constante manutenção e conservação dos 
equipamentos, instalações e estrutura física da instituição. 

Funções: 

 Garantir o bom funcionamento das instalações da instituição. 

 Zelar pela manutenção e conservação da estrutura física. 

 Participar de reuniões de avaliação dos serviços do setor. 
 Planejar as atividades diárias e semanais para atendimento das necessidades da instituição.  

 Organização do cronograma diário, das tarefas a realizar nas áreas de faxina e motoristas. 

 Trabalhar coletivamente passando informações para os membros da equipe verbalmente 

 Humildade e honestidade são características importantes para o bom desempenho das atividades do 
grupo 

 Estrutura organizacional 

 Garantir confiança na seguridade do CESAMI respeito ao cuidado com as ferramentas e implementos 
de faxina. 

 Receber as roupas para ser entregas à empresa que vai lavar. 
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SETOR SERVIÇOS GERAIS 
 

Cargo: Motorista 

Objetivos Gerais: Garantir um serviço de transporte seguro e oportuno às necessidades da 
instituição. 

Funções: 
 Dirigir os veículos da instituição. 

 Zelar pela limpeza, conservação e manutenção dos veículos.  

 Controlar as revisões periódicas dos veículos 

 Verificar diariamente os equipamentos obrigatórios 

 Conhecer, participar e obedecer a escala de serviço. 

 Vistoria diária do veiculo com o coordenador, no término do plantão. 
Participar das avaliações do setor. 
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SETOR SERVIÇOS GERAIS 

 
Cargo: Encarregado da Manutenção 

Objetivos Gerais: Garantir um serviço de manutenção seguro e oportuno às necessidades da 
instituição. 

Funções: 
 Manutenção da Estrutura Predial e de suas instalações elétricas e Hidráulicas  

 Manutenção Predial: Fazer a manutenção de pintura do telhado e prestar serviços de pedreiro 

 Manutenção Elétrica: Troca lâmpadas, interruptores, reatores, djuntores, tomadas, fios e  fazer 
reparos gerais, sempre que necessário 

 Manutenção Hidráulica: Trocar reparo de válvulas, carrapetas, torneiras, engates,sifões, consertar 
vazamentos, reposição de lavatórios, vasos sanitários, registros hidráulicos e fazer a manutenção de 
rolos e caixas de esgotos  e caixas sépticas e reparos gerais, sempre que necessário.  
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SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E ALIMENTAÇÃO 

 

Cargo: Nutricionista 

Objetivos Gerais: Garantir um serviço de preparo de alimentação em condições de salubridade e 
qualidade alimentícia, que permita o desenvolvimento físico salutar de toda a comunidade educativa da 
instituição. 

Funções: 
50. Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar UAN: 

51. Verificar se os funcionários estão cumprindo as normas da UAN quanto à: 

52. Velar pela Higienização dos utensílios e dos gêneros alimentícios 

53. Uniformes 

54. Distribuição das refeições 

55. Supervisionar a preparação, montagem e distribuição das refeições. 

56. Orientar e supervisionar o setor de compras, cotação de horti-fruti-granjeiro (semanal) 
alimentos não perecíveis (mensal) 

57. Planejar cardápios de acordo com as necessidades, levando em conta os alimentos da época, 
custo e hábito alimentar. 

58. Resolução dos problemas do setor 

59. Planejar palestras e treinamentos para os funcionários do setor 

60. Fazer avaliação nutricional na recepção dos adolescentes. 
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SERVIÇOS GERAIS 

 

Função: Equipe de Cozinha 

Objetivos Gerais: Garantir um serviço de preparo de alimentação em condições de salubridade e 
qualidade alimentícia, que permita o desenvolvimento físico salutar de toda a comunidade educativa da 
instituição. 

Objetivos Específicos: 
61. Promover técnicas adequadas de higienização, pré-preparo e preparo dos alimentos. 

62. Zelar pela higienização, desinfecção e limpeza dos vários equipamentos e utensílios utilizados 
no setor, através de técnicas adequadas. 

63. Cumprir fielmente o cardápio determinado pela Nutricionista. 

64. Participar de reuniões para avaliação do setor. 

65. Cumprir cronograma de serviço de alimentação previamente estabelecido. 

66. Participar de programas de treinamento e capacitação dentro da sua especialização. 

67. Colaborar na limpeza e higienização das instalações do setor. 

68. Apresentar-se no serviço sempre uniformizado e de acordo com as normas de higiene 
pessoal exigidos para o setor. 
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NÍVEIS DO PROCESSO REEDUCATIVO NO CESAMI 
 

 ACOLHIDA: TEMPO DE PERMANÊNCIA NO NÍVEL 1: 01 SEMANA 

 

Objetivo Geral: Criar um ambiente acolhedor onde o adolescente se sinta respeitado e ouvido, de 
maneira que se exponha à proposta oferecida pela instituição. 

 
Objetivos específicos: 

 

 Sensibilizar os adolescentes sobre a importância de assumir um processo reeducativo; 

 Realizar um pré-diagnóstico para ter uma visão geral sobre a situação que apresenta o adolescente; 

 Proporcionar espaços para o estudo do manual de convivência que rege a instituição, 
conscientizando-os de seus direitos e deveres 

Ações: 
 Acolhida inicial por parte da equipe; 

 Apresentação das instalações; 
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 Contato com as famílias; 

 Trabalho em oficinas; 

 Atendimento na área intereducativa; 

 Atividades de conhecimento em grupo; 

 Reunião com os pais de família (grupo misto); 

 Atividades de terapia ocupacional; 

 Atividades esportivas e culturais; 

 Atividades religiosas. 

 
         Resultados  

 

 Conhece o programa oferecido pela instituição; 

 Conhece as normas da instituição; 

 Participa de atividade grupais; 

 Ludi-psicológico, pedagógico, familiar, médico e odontológico; 

 Participa diariamente de terapia ocupacional; 

 Participa de grupos terapêuticos; 

 Cria hábitos de higiene. 
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 SENSIBILIZAÇAO 
 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO NÍVEL 2: 04 SEMANAS 
 

Objetivo Geral: Propiciar condições ao adolescente de se confrontar com a sua realidade para que 
assuma e aceite um processo de mudança. 

 
Objetivos específicos: 

 

 Conscientizar ao adolescente do tipo de medida sócio-educativa que irá cumprir; 

 Propor novos estilos de vida fora do contexto da criminalidade; 

 Introduzir programas de profissionalização e incentivar o retorno às atividades acadêmicas.                

 
Ações: 
 Grupos temáticos de apresentação de novas oportunidades; 

 Atividades esportivas; 

 Palestras com enfoques de valores sociais; 

 Grupos intereducativos (temáticos, extensos, exploratórios, sondagem, apoio e mistos) 

 Acompanhamento personalizado das atividades do adolescente; 
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 Visita domiciliar para o trabalho familiar; 

 Avaliação acadêmica; 

 Participação nas oficinas profissionalizantes; 

 Realização de relatórios para o juizado; 

 Atividades culturais; 

 
Resultados  

 

 Reconhece as situações que geram conflito nele; 

 Está aberto para assumir uma medida sócio-educativa; 

 Reconhece habilidades e fortalezas; 

 Aceita orientações por parte de companheiros e educadores; 

 Mantém uma boa apresentação pessoal; 

 Relaciona-se adequadamente com educadores e colegas; 

 Assume , de maneira responsável, capacitação profissional e pedagógica. 
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 AVANÇADO 
TEMPO DE PERMANÊNCIA NO NÍVEL 3: 01 SEMANA 

 
Objetivo Geral: Desenvolver, durante esta última semana de estadia na instituição, um 
acompanhamento diferenciado e personalizado que vise motivar ao adolescente assumir uma postura 
aberta e comprometida diante da determinação judicial. 

 
Objetivos específicos: 

 

 Conscientizar o jovem da evolução do seu processo através da estrutura por níveis; 

 Reduzir níveis de ansiedade nos jovens por meio dos grupos intereducativo; 

 
Ações: 

 

 Grupos temáticos de apresentação de novas oportunidades; 

 Atividades esportivas; 

 Grupos intereducativos (temáticos, extensos, exploratórios, sondagem, apoio, profundos e mistos 
com a família) 

 Acompanhamento personalizado das atividades dos adolescentes; 

 Participação nas oficinas profissionalizantes; 

 Atividades culturais. 
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Resultados 
 

 Reconhece a situação problema e assume uma postura madura diante dela, oferecendo alternativas de 
mudança; 

 Está aberto a assumir uma medida sócio-educativa; 

 É líder positivo dentro do grupo de referência, oferecendo ajuda adequada nas dificuldades do dia a 
dia; 

 Aceita orientações por parte de companheiros e educadores; 

 Mantém uma boa apresentação pessoal. 

 Relaciona-se adequadamente com os educadores e colegas; 
 Assume, de maneira responsável, a jornada profissionalizante e pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIVER EM HARMONIA 
 

 

NOME INSTÂNCIA HORÁRIO – Procedimento RECURSOS 

 

 

Ingresso do 

Adolescente 

Coordenador 

intereducativo, Agente 

de Segurança, 

Arquivista, Técnico da 

Equipe Intereducativa, 

Almoxarife, Cozinha, 

De Segunda a Sexta-Feira das 08:00 às 17:00 

hs: Recebe o jovem, faz-se revista, arquivista 

recebe documentação, Coordenador 

acompanha para fazer acolhida e junto com 

um técnico faz a primeira aproximação, se 

oferece comida ao jovem. Estabelece-se com 

a Equipe Intereducativa a turma onde vai 

ficar o jovem 

 Acolhida 

 Revista , Recepção de 

documentos e pertences dos 

alunos 

 Entrega de uniformes 

 Oferece um lanche ou comida 

 Primeira aproximação 

diagnóstica e coleta de dados.  

Colocação na 

respectiva 

turma de 

segunda a 

Sexta-Feira, 

Coordenador 

Intereducativo, Equipe 

Técnica, Educador. 

O educador recebe o jovem, apresenta à 

turma e pergunta se conhece alguém, oferece 

uma motivação e convida a conhecer e 

vivenciar o Manual de convivência e 

participar das atividades, de acordo com a 

maturidade da turma, esta pode oferecer 

também motivação ao jovem. 

 Apresentar motivação ao 

jovem para o trabalho como 

processo de sensibilização. 

  Conhecer Manual de 

convivência com seus direitos 

e deveres 

Colocação na 

oficina 

Coordenador de 

Ensino 

Profissionalizante, 

Agente de segurança. 

Horas Úteis: 

Participa do horário 

da turma 

 Indução 

 Oficina de acordo com suas aptidões. Registro da 

oficina em que ficou colocado. 

Colocação na 

Sala de Aula 

Coordenador 

intereducativo 

Horas Úteis: 

Participa do horário 

da turma  

 Avaliação de conhecimentos 

 Colocação em seu respectivo nível 

 Horário de atividades e tarefas para fim de semana. 
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NOME INSTÂNCIA HORÁRIO – PROCEDIMENTOS RECURSOS 

Horário e 

jornada 

pedagógica 
 

 

Educadores de 

Turma, 

Educadores de 

Oficina.  

7:00 ás 20:30 hs. A jornada está distribuída pelas 10 turmas 

em sistema de rodízio, onde se tem multiplicidade de 

atividades em horas distintas para evitar a rotina e encontros 

com outras turmas. 

As atividades extra-curriculares estarão no cronograma 

geral da instituição. 

 Horário institucional. 

 Rotatividade todos os dias 

até por duas semanas. 

 Os jovens participam de 

todas as atividades.  

Encontro da 

manhã 

 

Educador da 

turma, Equipe 

intereducativa. 

8:00 da manhã, seu o objetivo principal é de  

motivação para o jovem. Começa com a filosofia, e 

metodologia de grupos terapêuticos. Coloca tarefas 

pedagógicas 

 Metodologia de grupos 

terapêuticos. 

 Motivação 

Passagem 

de serviço - 
Empalme. 

Educador Se faz a entrega da turma com as respectivas 

indicações, a respeito às situações apresentadas 

durante o dia dos jovens. Apresentam-se e avaliam-

se as tarefas pedagógicas. 

1. Informe do jovem para o 

relatório. 

2. Contém alternativas das 

situações de conflito dadas 

pela mesma turma. 

Grupos 

terapêuticos 

 

Educador da 

turma, Equipe 

intereducativa. 

De acordo com os três níveis trabalha-se linhas 

temáticas para a abordagem intereducativa básica 

na sensibilização dos jovens. 

 Metodologia de grupos 

terapêuticos. 

 Equipes Técnicas. 

Seminários 

e tarefas 

inter-

educativas 

 

 

Educador da 

Turma e Equipe 

Intereducativa 

 

 

Prepara-se no encontro da manhã, e os jovens 

apresentam na passagem de serviço e na hora da 

família. As tarefas são temáticas que permitem a 

reflexão do jovem a respeito de si mesmo, e 

sensibilizam sobre seus problemas, suas 

habilidades e capacidades. 

 Criatividade da equipe 

intereducativa. 

 Intervenção sistêmica. 

 Equipe Técnica. 



VIVER EM HARMONIA 
 

NOME INSTÂNCIA HORÁRIO - PROCEDIMENTO RECURSOS 

Recepção 

de 

pertences 

dos alunos 
 

Coordenadores 

Intereducativos, 

arquivista e 

almoxarife.  

Os agentes fazem revista aos alunos, O coordenador 

recebe os pertences, preenche no Formulário, guarda 

numa sacola e entrega ao almoxarife. Tudo se faz 

frente ao jovem para que ele assine o formulário e 

fique sabendo o que deixa. O coordenador entrega o 

formulário à arquivista e a roupa nova para o jovem.  

 Quarto de pertences. 

 Sacolas, formulário para 

preencher. 

 Espaço para lavar as roupas 

mais sujas, acompanhado 

pelo coordenador. 

Entrega 

de 

pertences 

 

Coordenadores 

Intereducativos, 

arquivista e 

almoxarife. 

Na primeira visita das famílias se entrega a sacola com 

os pertences, o procedimento se faz a partir do 

formulário preenchido conferindo as pertences que se 

encontram dentro da sacola com a família e depois se 

entrega a elas. 

 Os pertences que não se 

entreguem as famílias, se 

darão a jovem no momento 

do egresso conferindo-as  

com o formulário. 

Lavagem 

de roupa  
Educador 

Coordenador 

intereducativo e 

de serviços 

gerais 

Segundo a programação o educador recebe as roupas 

dos jovens, preenchendo um formulário, entregando 

para o coordenador intereducativo.  Este último entrega 

para o coordenador de serviços gerais todas as roupas as 

quais vão a ser lavadas por uma empresa. Entregam-se 

as roupas lavadas dentro mesma semana. 

3. Empresa terceirizada 

4. Roupas marcadas 

5. Formulário de roupas 

recebidas. 

 

Saídas a 

audiências   

 

Arquivista, 

advogados, 

Coordenador 

intereducativo, 

serviços gerais, 

segurança e 

motoristas 

De acordo à programação do juizado o advogado 

entrega o informe de audiências para a Arquivista. 

Esta informa ao coordenador intereducativo, quem 

programa com o coordenador de serviços gerais a 

saída dos motoristas, e com o chefe de segurança a  

revista e escolta para acompanhar aos jovens.  

 Citação do juiz. 

 Comunicação e boa 

coordenação. 

 Estratégias básicas de 

segurança. 
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NOME INSTÂNCIA HORÁRIO – PROCEDIMENTO RECURSOS 

Reunião da 

Equipe 

Técnica 

Coordenador 

Intereducativo 

Equipe 

Intereducativa 

A reunião da Equipe Técnica se realiza cada oito 

dias segundo a programação do dia por turma, com 

a intencionalidade de fazer estudo dos casos, 

planejamento das estratégias para o trabalho com 

as turmas, elaboração dos diagnósticos e os 

relatórios.  

 Apresentação de formato de 

seguimento das turmas que 

contem situações 

apresentadas, casos 

relevantes, alcances e 

alternativas. 

 Seguimento individual dos 

jovens para estudo de caso. 

Atendimento 

individual 

Diretor, 

Coordenador 

Intereducativo 

Equipe 

Intereducativa 

De acordo com a programação das equipes técnicas 

se programa o atendimento individual por parte da 

equipe intereducativa para os seguintes casos: 

Realização de valoração diagnóstica, seguimento, 

colóquio, avaliação, resolução de algum conflito. 

 Programação dada pela 

equipe técnica. 

 Solicitado pelo jovem. 



Atendimento 

médico 

Coordenador, 

área de saúde, 

segurança 

A arquivista entrega a listagem dos jovens à área 

de saúde, a qual fica encarregada de programar o 

atendimento e seguimento dos  jovens, e de 

informar a coordenador intereducativo o 

atendimento dos jovens durante a semana, e este 

aos educadores de turma. 

 Acompanhamento e 

aproveitamento dos 

Auxiliares de enfermagem. 

Administração de 

medicamentos 

Área de saúde, 

educador. 

A área de saúde leva controle e informa ao 

educador segundo o que o jovem precise 

 Fórmula médica e 

medicamentos, 

Tránsito pela 

instituição 

Segurança A movimentação pela instituição será sempre em filas 

e se dará de acordo com horário geral e autorizada 

pelo chefe de segurança quem levará controle.  

6. Horário Geral da instituição. 

7. Programação de todos os 

setores. 
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NOME INSTÂNCIA HORÁRIO RECURSOS 

Isolamento 

por doença 

Educadores, 

área de saúde. 

No caso do jovem apresentar-se com uma doença 

contagiosa, o jovem permanecerá num quarto 

especial e será acompanhado pelo educador de turma 

e área de saúde. 

 Avaliação e seguimento 

médico. 

 Acompanhamento do 

educador de turma. 

Refeitório Coordenações, 

cozinha e 

educadores. 

O horário de rodízio favorece que não se 

encontrem todas as turmas ao mesmo tempo. 

Se tem tempos de 20 minutos por grupo, 

sempre serão acompanhados pelos 

educadores, os quais comeram com eles. 

 Horário geral da instituição 

 Acompanhamentos pelos 

educadores e agentes de 

segurança. 

 Todo o pessoal come com os 

jovens distribuídos nos distintos 

horários. 



Descansos 

e lanches 

Todo o pessoal Para os jovens o descanso e lanche se realizará no 

mesmo lugar donde estejam fazendo sua atividade. O 

descanso para os educadores e os técnicos de 

oficinas serão com os mesmos jovens e ampliado nos 

espaços livres de sua programação 

8. Horário geral 

9. Acompanhamento pelos 

agentes de segurança. 

Isolamento 

do grupo 

para turma 

especial  

Coordenações e 

equipe 

intereducativa 

Este isolamento só será estabelecido nos casos de 

proteção para os mesmos jovens por causa do risco 

de sua medida judicial ou condutas que afetem o 

bom funcionamento das turmas. 

 Estabelecimento do 

isolamento por parte da 

Equipe e Coordenações. 

Entrega de 

materiais de 

oficina e 

escola 

Almoxarife, 

Coordenações, 

instrutores e 

educadores 

Esta entrega será autorizada na reunião da equipe 

técnica e entregue no mesmo dia da reunião de 

equipe nas horas da tarde pelo almoxarife e 

coordenador intereducativo 

 Formato de solicitação de 

materiais apresentado com 

antecedência.  

 Estoque de almoxarifado. 
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NOME INSTÂNCIA HORÁRIO RECURSOS 

Hora de Família Educador de 

Turma 

Hora da tarde. É um encontro que tem 

atividades simples, culturais e de reflexão,  

programadas pelos próprios jovens e 

orientada pelos educadores. 

Criatividade dos jovens. 

Atividades culturais, leituras e 

jogos 

 

Encontro da 

família 

Coordenador 

Intereducativo 

Educador da turma 

e equipe 

intereducativa 

Domingo de 14:00 às 16:30 hs. Faz-se o 

encontro nas respectivas turmas. O 

Educador faz a acolhida de cada família e 

propicia o encontro do adolescente com sua 

família 

Salas de aula.  

Pátios. 

Temáticas preparadas 

previamente com a Equipe 

intereducativa. 

 

Egresso  

 

Diretor, Equipe 

Técnica e 

Interdisciplinar 

Horas úteis. Faz-se a partir dos informes 

enviados ao juizado e em acatamento ao 

que eles considerem. 

Cumprimento do processo 

Sócio-Educativo 

Informe da Equipe Técnica 

Autorização do juiz 

Aprovação da ficha de egresso 
 

“quem acolhe uma criança, a mim acolhe” (Mc 9,37) 
Congregação de Religiosos terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores 

“Amigonianos”
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 Não agredir ao próximo. 
 Falar de maneira eficaz e oportuna. 
 Interação baseada no respeito pela diferença, pluralismo, e tolerância. 
 Tomada de decisões em grupo  através de acordos estabelecidos. 
 Cuidar da nossa integridade pessoal. 
 Proteger e manter o ambiente. 
 Valorizar o saber social e cultural. 
 Transcender com nossas ações, a vida dos nossos semelhantes. 
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DICAS PARA EVITAR INCIDENTES DURANTE O PROCESSO DOS JOVENS 
 
O profissional de um centro de recuperação de menor infrator deve ter sempre em 
mente o fato de que o interno, em princípio, não quer ficar ali e está somente por força 
de lei. E que também não está acostumado a cumprir horários, tarefas e, muito menos a 
obedecer alguém. Portanto, deve multiplicar a sua atenção, tirocínio, raciocínio lógico, e 
bom senso para evitar situações de risco, tanto para a sua integridade, quanto para a de 
outros funcionários, alunos e parentes, comunidade e parte física da instituição. Por isso 
listamos algumas dicas que devem sempre ser observadas para que logremos êxito em 
nossa árdua missão: 

 “nunca” deixar em poder dos alunos ou à disposição deles: 
 spray ou outro tipo de inseticida; 
 barbeador ou outro tipo de objeto perfuro-cortante (tesoura, estilete, facas, etc.); 
 alças metálicas em baldes; 
 copos ou potes de vidro ou de metal (latas); 
 talheres do tipo metálico (colher, garfo, etc.); 
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DICAS PARA EVITAR INCIDENTES DURANTE O PROCESSO DOS JOVENS  

 
 canetas metálicas; 
 objetos de plástico muito resistente que podem ser afiados (escova de dentes); 
 esponja de aço (bombril) ou similares; 
 folha de desenho (seda); 
 fita crepe, durex ou qualquer outro tipo de material adesivo (tb. Cola); 
 chaves, mesmo que não sejam do alojamento; 
 clipes, alfinetes, agulhas ou arames de qualquer natureza; 
 pincéis atômicos, tintas guaxe, caneta hidrocor, etc; 
 fósforo, isqueiro, ou qualquer instrumento que possa gerar fogo; 
 espelhos, mesmo que pequenos (tb. Compact disc); 
 material pornográfico (revistas, fotos, etc.); 
 com relação à estrutura física da instituição, devemos conferir todos os dias: 
 chuveiros no lugar e funcionando; 
 descargas e tubulações hidráulicas, torneiras, sifão de pias entupidas, ralos, etc.; 
 instalações elétricas (tomadas, apagadores, caixa de luz ou chave geral); 
 quadros de avisos intactos, crucifixos, etc.; 
 lâmpadas e vidros no lugar ou intactos; 
 material de limpeza completo e intacto (cabo de vassoura, lata piaçava, alça balde; 
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DICAS PARA EVITAR INCIDENTES DURANTE O PROCESSO DOS JOVENS 
 rádio com antena e funcionando; 
 tv com suporte completo; 
 grades intactas ou amassadas, retorcidas, arranhadas, soltas, etc; 
 fechaduras amassadas (tentativas de abertura) ou falta de maçanetas/peças da porta; 
 cadeados entupidos, faltando pequenos pedaços, ou com marcas de forçamento; 
 travas de portas de aço ou batentes de portas faltando ou forçadas, sem solda; 
 pichações em paredes (significa quem manda no local ou a quem pertence); 
 
 
 Com relação ao contato com os alunos nunca devemos: 

 
 usar somente gírias, palavrões; 
 falar de violência, mortes, sexo, prisões(sem estar habilitado e/ou preparado); 
 falar de assuntos particulares de sua vida ou de outros (endereço, ocupações, etc.); 
 falar sobre assuntos reservados da instituição; 
 perguntar sobre seus atos ilícitos anteriores; 
 brincar com gracejos ou outro tipo de leviandade, que o diminua perante outros; 
 brincar de bater, prender, colocando-lhe a mão (dando-lhe o mesmo direito); 
 troca de favores, trazer-lhe presentes, realizando tarefas para ele, etc.; 
 chamá-lo pelo seu apelido, bem como de colegas de trabalho perto do adolescente; 
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 ficar sozinho com o adolescente em ambiente fechado (principalmente mulheres); 
 tratar com indiferença, desprezo ou com muita intimidade perante os demais; 
 aceitar unicamente sua palavra sem antes consultar seu educador/direção/agente; 
 manusear dinheiro, cheques, vales-transportes, na sua presença ou à sua vista; 
 usar ou portar aparelho celular ou aparelho de mensagem perto ao adolescente; 
 fumar dentro da instituição e jogar “guimbas” no chão; 
 jogar lixo no chão da instituição; 
 desentender-se com outro funcionário dentro do ambiente de trabalho; 
 prometer coisas que não podem ser feitas ou que não sabe se pode; 
 aceitar coisas dos adolescentes de presente ou emprestadas; 
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DEVERES DOS ADOLESCENTES 

 

o Pontualidade nas atividades propostas; 
o Participar efetivamente das atividades propostas; 
o Zelar pela higiene pessoal, pelo ambiente da instituição e por seus pertences; 
o Respeito aos funcionários e aos colegas da instituição; 
o Não é permitido troca de favores e de objetos pessoais, bem como qualquer tipo de 

comercialização entre adolescentes e funcionários; 
o Não é permitido portar objetos que ofereçam riscos a sua segurança e a dos demais; 
o Usar uniforme nas atividades físicas e nas demais; 
o Não é permitido o uso de drogas lícitas e ilícitas. 
o O adolescente deve estar devidamente trajado para circular pela instituição e durante as 

atividades (sem camisa); 
o Não são permitidos o uso de boné, óculos escuros, correntes, brincos, anéis e pircing; 
o Seguir as orientações feitas pelos educadores e funcionários da instituição; 
o Não é permitido o uso de bermudas com cadarços. 
o Não é permitido o celular na instituição; 
o Disciplina para cumprir os horários de refeição e banho; 
o Não é permitido transitar pela instituição durante as atividades sem a devida autorização; 
o Não é permitido a comunicação com a família sem a autorização da instituição; 
o Não é permitido jogos, apostas e brincadeiras que incite a violência; 
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DEVERES DOS ADOLESCENTES 

 

o Não é permitido reuniões (agrupamentos) do adolescente sem a presença do educador; 
o Não é permitido agrupar-se em facções criminosas; 
o Não será permito jogos com apostas (já foi citado); 
o Não é permitido qualquer tipo de relação sexual no interior da instituição; 
o Devem observar o pudor e regras básicas de moral, evitando gestos, palavras e atitudes 

obscenas; 
o Manter posturas adequadas aos diferentes ambientes da instituição; 
o Evitar o porte de aparelhos elétricos ou eletrônicos (ex: walkman; joguinhos; 

diskman)(Proibir); 
o Dever de conservar e bem zelar dos materiais, recursos e ambiente institucional (já citado) 
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DIREITOS DOS FUNCIONÁRIOS 

 

 

o Garantia do respeito à legislação trabalhista; 
o Direito ao devido processo disciplinar; 
o Direito de comunicação com o meio externo sob o controle institucional; 
o Direito de ouvir e ser ouvido nas relações interpessoais, intersetoriais e com a direção; 
o Direito a manutenção da capacitação profissional; 
o Direito a regulamentação de categorias (educadores, seguranças); 
o Direto a se negar a acatar ordens ilegais; 
o Direito à devido processo legal e judiciário; 
o Direito à informações verdadeiras em relação ao trabalho; 
o Direito ao reconhecimento e premiações; 
o Direito ao suporte e recursos nas intervenções intereducativas; 
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DIREITOS DOS FUNCIONÁRIOS 

 

o Respeito a todas as funções profissionais; 
o Direito ao vale transporte ; 
o Direito a salário e reajustes periódicos; 
o Direito a seguro de vida em grupo; 
o Direito a materiais adequados para o exercício profissional; 
o Direito a ambiente de trabalho saudável; 
o Direito a liberdade de culto e de crença; 
o Direito a um sindicato específico; 
o Direito a liberdade de expressão; 
o Direito a horários de trabalho compatíveis com horários de transporte da instituição e do 

DMTU. 
o Respeitar para ser respeitado; 
o Linguagem e vestuário adequados; 
o Nada a vender, nada a trocar, nada a doar e prometer; 
o Assumir uma postura humana e profissional perante o adolescente; 
o Evitar promover conflito entre os profissionais diante do adolescente; 
o Tratar todos os adolescentes com imparcialidade e igualdade; 
o Transmitir segurança para os adolescentes; 
o Evitar julgamento; 
o Manter equilíbrio emocional perante os adolescentes; 



o Atuar de acordo com a ECA; 
o Evitar reforçar padrões de comportamento negativos; 
o Nunca colocar o adolescente em situações constrangedoras e embaraçosas; 
o Evitar ser omisso perante os adolescentes; 
o Prestar atenção a conduta dos adolescentes de maneira a acompanhar seu processo e intervir 

sempre que necessário e de forma oportuna; 
o Reforçar padrões de comportamento construtivo e valores de maneira a melhorar a auto-

estima dos adolescentes; 
o Sempre chamar os adolescentes pelo nome; 
o Nunca deixar os adolescente sem uma referência (pedagogia da presença); 
o Adotar uma conduta junto aos adolescentes de forma a promover o seu protagonismo; 
o Evitar envolvimento afetivo e emocional negativo com nossos jovens e seus familiares; 
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DEVERES DOS FUNCIONÁRIOS PARA COM OS ADOLESCENTES 

 

o Aproveitar com honestidade o tempo que temos para instruir os adolescentes; 
o Usar metodologias adequadas para instruir e intervir; 
o Saber impor limites de maneira racional; 
o Manter sigilo sobre relatos pessoais e familiares frente as suas histórias de vida, mesmo entre os colegas do 

CESAMI; 
o Evitar passar informações ao adolescente sobre questões administrativas e pessoais de 

companheiros/colegas; 
o Evitar difundir informações pessoais de nossos jovens a nenhuma instância, por exemplo, imprensa, e 

outros setores, sem autorização; 
o Evitar difundir informações da equipe técnica; 
o Evitar rotular os adolescentes; 
o Ser empático e carismático em nosso relacionamento com os jovens tendo em conta os princípios 

amigonianos; 
o Conscientizar aos nossos jovens frente a sua responsabilidade (penal) ao cumprimento da sua media sócio-

educativa; 
o Manter entusiasmo equilibrado, com ponderação no dia-a-dia, sem se envolver em pessimismo; 
o Evitar subestimar a  capacidade do adolescente; 
o Acreditar na recuperação; 
o Evitar atitudes que violam os direitos humanos; 
o Respeitar a individualidade do adolescente; 
o Ser transparente (claro, objetivo e direto); 
o Evitar atitudes imprudentes e extremistas que provocam o desajuste e perturbação 
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CONDUTA ÉTICA  

 

o Ser pontual e assíduo; 
o Respeitar o próximo e suas funções; 
o Executar as tarefas bem, fielmente e com eficácia; 
o Ser solidário, atender de forma prestativa; 
o Resguardar os dados da instituição, e de todos que a compõem; 
o Evitar se corromper, zelar pela instituição; 
o Evitar se influenciar por problemas pessoais e profissionais; 
o Processar apenas as informações necessárias para o bom andamento da instituição; 
o Zelo com o material de trabalho; 
o Evitar oferecer, nem receber favores (suborno); 
o Imparcialidade, pacificador; 
o Probidade; 
o Transparência; 
o Evitar retardar as tarefas; 
o Respeitar a hierarquia; 
o Comunicar a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário aos interesses do 

CESAMI; 
o Ser leal, justo, demonstrando a integridade de seu caráter; 
o Manter-se atualizado; 
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CONDUTA ÉTICA  

 
 

o Trajar-se adequadamente; 
o É vedado a qualquer  funcionários retirar qualquer documento; 
o Agir de maneira profissional sem ter vínculo pessoal com os jovens e as famílias; 
o Zelar pelo cumprimento do convênio entre Governo Federal, Estadual, Secretaria de Estado 

e Ação Social e Congregação; 
o Capacidade de liderança; 
o Assegurar a educação continuada em todos os setores; 
o Resguardar os princípios e a filosofia amigoniana em todas as decisões tomadas; 
o Desenvolver estratégias para resguardar a segurança de todos na instituição; 
o Zelar pela integridade física, emocional e social de todos; 
o Agilidade no processo burocrático; 
o Ampliar horizonte e parcerias 
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DEVERES DOS FUNCIONÁRIOS 

 
 

SAÚDE 

 

o Zelar pela higiene e limpeza pessoal, do ambiente e equipamentos; 
o Discrição; 
o Zelo com materiais e instrumentos; 
o Participar de avaliações periódicas de saúde; 
o Usar equipamentos de proteção individual; 
o Sigilo profissional; 
o Atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, repudiando as injustiças e 

discriminações; 
 

SEGURANÇA 

 

o Respeitar à hierarquia; 
o Estar sempre atento a qualquer movimento suspeito e comunicar ao seu superior; 
o Ronda ostensiva às instalações físicas diariamente; 
o Respeito mútuo independente de cargo ou função; 
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NORMAS DA EQUIPE DA COZINHA 
 

 Entrar no setor devidamente uniformizado e limpo; 

 Aparar as unhas e mantê-las limpas. Não usar esmalte ou base; 

 Usar o gorro de proteção dos cabelos, incentivando colegas e visitantes a usá-lo; 

 Lavar as mãos antes de iniciar o trabalho, após usar o banheiro e sempre que trocar de tarefas, como 
manipulação de alimentos crus seguido de cozidos, assados ou fritos, assim como qualquer outra 
atividade dentro e fora das rotinas previstas; 

 Evitar coçar a cabeça, colocar os dedos no nariz, boca e outras partes do corpo; 

 Ter sempre consigo guardanapos em caso de tosse e espirro; 

 Estar sempre com a barba feita; 

 É proibido fumar durante o trabalho, durante o cafezinho, somente fora do restaurante e não esqueça 
de lavar a mão e jogar a biturra no lixo, não guarde-as nas dependências do SND; 

 Utilizar de técnicas adequadas para higienização, pré-preparo e preparo de alimentos; 

 Utilizar de técnicas adequadas de higienização ,  desinfecção e limpeza dos vários equipamentos e 
utensílios utilizados pelo SND; 

 Não usar relógios, brincos, cordão, pulseiras, anéis: 

 Não sair da unidade sem necessidade: 

 Não deve sentar ou deitar sobre superfície onde são preparados os alimentos ou são colocados os 
utensílios: 

 Desinfetar com hipoclorito de sódio toda vez que forem utilizados os seguintes utensílios: talheres, 
xícaras, copos, pratos e demais utensílios que circulam na cozinha 
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NORMAS DA EQUIPE DA COZINHA 

 

 Deixar de molho em solução sanitizante as hortaliças, principalmente aquelas que serão servidas na 
forma crua e as frutas ao servir alimentos em horários indeterminados, exceto com autorização; 

 Não consumir alimentos fora do horário de refeição; 

 Porcionar os alimentos apenas no dia em que for consumido; 

 Usar utensílios para manusear alimentos; 

 Não guardar na UAN materiais alheios ao setor; 

 Não receber nenhuma mercadoria dentro da cozinha ,  

 Utilizar uniforme somente dentro da instituição 

 Esta lista poderá ser modificada  de acordo com a necessidade do SND  e da Instituição CESAMI, 
sendo tais mudanças discutidas e aprovadas em reunião; 

 O não cumprimento das normas acima acarreta uma advertência registrada em documentos, segundo 
as normas da instituição. 
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DEVERES DOS FUNCIONÁRIOS  
DEVERES GERAIS 

o Assiduidade; 
o Pontualidade; 
o Obediência as normas; 
o Cumprimento do ECA; 
o Exercer com zelo e presteza suas atribuições profissionais; 
o Vestir-se adequadamente (usar uniforme de acordo com a função); 
o Postura ético-profissional; 
o Primar pela proteção integral dos adolescentes e ajudar a recuperá-los; 
o Tratar com igualdade todos os adolescentes independente do ato infracional; 
o Estabelecer a relação afetiva profissional e nunca pessoal com os adolescentes e suas 

famílias; 
o Transparência e franqueza em todas as suas decisões; 
o Sigilo profissional; 
o Seguir sempre as normas de segurança; 
o Chamar sempre todos os adolescentes e funcionários pelo nome; 

o Deixar os pertences nos armários, devidamente trancados, imediatamente após passar pela 
portaria; 

o Passar por revista completa sempre que necessário e decidido pela direção; 
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VEDAÇOES  

 

o Dar as costas aos adolescentes; 
o Dar tratamento diferenciado aos adolescentes; 
o Agredir físicamente, verbalmente ou psicologicamente aos funcionários e adolescentes (evitar 

atritos); 
o Vender; trocar; pegar emprestado ou receber a qualquer título, objetos dos adolescentes; 
o Fumar (nas dependências da instituição); 
o Manter relações afetivas não profissionais com o adolescente e sua família durante e depois 

do processo; 
o Abandonar o posto de trabalho; 
o Conversas desnecessárias ou impróprias; 
o Comercializar produtos de qualquer natureza; 
o Entrar na instituição com objetos que possam servir de arma branca; 
o Receber visitas de ordem pessoal , só em caso de necessidade; 
o Omitir fatos que possam comprometer o trabalho da equipe; 
o Trabalhar com mau aspecto, principalmente sob influência de álcool e drogas; 
o Proibido usar celular nas dependências da instituição; 
o Proibido drogas; 
o Evitar ser conivente com os erros de outros funcionários, não significando vigiá-lo; 
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Nosso projeto institucional foi construído a partir de um trabalho conjunto com toda a equipe de 
funcionários do CESAMI, a partir do diagnóstico institucional elaborado com a metodologia do FOFA, 
que permitiu identificar as FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, FRAQUEZAS,AMEAÇAS e os 
FATORES CRÍTICO DE SUCESSO sem os quais o CESAMI não daria certo. 

 
 

Fortalezas 

 A Pré-Capacitação Dos 
Recursos Humanos. 
 Estrutura Organizacional. 
 Unidade Da Equipe. 
 Valorização Dos Profissionais. 
 Conhecimento Do Eca. 
 Equipe Motivada. 
 Compromisso Dos 
Funcionários. 
 Boas Condições De Trabalho. 
 Discernimento Nas Condutas 
Adotadas Pelo Grupo. 
 Respaldo Institucional. 
 

 Confiança No Sistema CESAMI 
 Filosofia Amigoniana. 
 Planejamento Participativo. 
 Perseverança. 
 A Crença No Projeto. 
 Apoio Técnico Dos 
Profissionais De Belo Horizonte E 
Dos Dirigentes Da Instituição. 
 Interdisciplinaridade. 
 Quebra De Preconceitos E De 
Paradigmas. 
 Disponibilidade Dos 
Funcionários. 
  

 Pedagogia Da Presença. 
 Compromisso Com O Social. 
 Compromisso Com O 
Cumprimento Da Lei – Eca. 
 Profissionais Tecnicamente 
Qualificados. 
 Disciplina E Limite. 
 Segurança No Trabalho. 
 Código De Ética CESAMI 
 Equilíbrio Emocional Das 
Equipes E Pessoas. 
 Identificação Com O Serviço. 
 Adoção De Novos 
Paradigmas - Nova Visão 
Pedagógica. 
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DIAGNÓSTICO 

 
 

Oportunidades 

 Abertura Do Governo Para 
Novo Padrão De Atendimento 
Aos Adolescentes Em Conflito 
Com A Lei. [Convênio Com A 
Congregação]. 
 Mobilização Da Opinião 
Pública. [Mídia]. 
 Apoio Da Vara Da Infância E 
Da Juventude. 
 Momento Político 
 Políticas Públicas (Apoio Da 
Ssp E Do Governo) 
 Apoio Da Família. 

 Parceria Com Outras 
Instituições. 
 Avanços Tecnológicos. 
 Intercâmbio Das Instituições. 
 Possibilidade De Educação 
Continuada. 
 Voluntariado. 
 Convênios E Patrocínios 

 Parcerias Que Viabilizam 
Empregos Para Os 
Adolescentes. 

 Comissão De Direitos 
Humanos. 

 Apoio Da Sociedade. 
 Participação Da Família. 
 Políticas Sociais De Inclusão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIVER EM HARMONIA 

 
DIAGNÓSTICO 

 

Fraquezas 

 Deficiência nas Instalações Físicas. 
 Falta De Informações De Ordem 
Administrativa. 
 Desprezo À Opinião Alheia. 
 Não Observância De Horários. 
 Infidelidade Às Normas Institucionais. 
 Descompromisso Com A “Causa”, 
Isto É, Com A Instituição. 
 Omissão De Idéias / Falha Na 
Comunicação / Ausência De Diálogo. 
 Desanteção. 
 Falta De Harmonia Na Equipe. 
 Falta De Paciência Com O Tempo 
Do Outro. 
 Desânimo. 
 Resistência À Filosofia Amigoniana. 
 Frustração. 
 Egoísmo. 
 Preguiça. 
 Falta De Profissionais Em Artes 
Cênicas. 

 Falta De Organização. 
 Falta De Controle Emocional. 
 Omissão. 
 Individualidade. 
 Pessimismo. 
 Falta De Capacitação. 
 Falta De Profissionalismo. 
 Ausência De Espírito De Equipe. 
 Paternalismo Em Relação Ao 
Adolescente. 
 Contrato/Pacto Com O 
Adolescente. 
 Falta De Limites Na Relação Com 
O Adolescente E Com Os Colegas. 
 Falta De Planejamento Institucional 
E Setorial. 
 Falta De Tolerância. 
 Medo / Insegurança. 
 Disputa Interna. 
 Egocentrismo Na Relação 
Profissional. 
 Competição. 

 Inveja. 
 Falta De Compreensão. 
 Postura Pessimista. 
 Autoritarismo. 
 Individualismo. 
 Inflexibilidade. 
 Arrogância. 
 Desconhecimento Das Leis 
Específicas – Eca. 
 Incompetência. 
 Injustiça. 
 Descrença Na Filosofia Da 
Instituição. 
 Falta De Responsabilidade. 
 Dependência Química Do 
Adolescente. 
 Espaço Físico Desumanizado. 
 Despreparo Dos Futuros 
Profissionais. 
 Escala De Horário Incompatíveis 
Com A Educação Continuada Dos 
Funcionários. 
 Indisponibilidade. 
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DIAGNÓSTICO 
Ameaças 

 Tráfico De Drogas. 
 Pressão Política. 
 Mídia Negativa. 
 Descrença Da Sociedade. 
 Desestruturação Familiar. 
 Descaso Governamental. 
 Não Continuidade Do Projeto 
Por Mudanças Governamentais. 
 Corte De Verbas 

 .Visão Negativa Da Opinião 
Pública. 
 Rompimento Das Parcerias. 
 Falta De Políticas Sociais De 
Inclusão. 
 Influência De Favores. 
 Falta De Programas De 
Acompanhamento Pós-
Institucional. 
 Falência Do Sistema 
(Educação, Saúde, Segurança 
Etc.). 
 Valores Sociais Depreciativos – 
Preconceitos. 
 Falta De Apoio Do Judiciário. 

 Substituição Da Filosofia Amigoniana. 
 Greve Da Polícia Militar E/Ou Civil. 
 Rebelião Em Presídios Próximos. 
 Infiltração De Objetos Externos. 
 Desemprego. 
 Cultura Consumista. 
 Desvalorização Da Vida. 

Fatores Críticos de Sucesso 

 Segurança. 
 Recursos Humanos 
Capacitados. 
 Estrutura Física Humanizada. 
 Estrutura Organizacional. 
 Recursos Materiais. 
 Recursos Financeiros. 
 Parcerias Internas E 
Externas. 

 Equilíbrio Emocional Das Equipes. 
 Compromisso / Resiliência / Adaptação. 
 Repasse De Verbas Pelo Governo. 
 Apoio Da Secretaria De Segurança 
Pública/ Df. 
 Trabalho Interdisciplinar. 
 Suporte Governamental. 
 Cumprimento e Fidelidade o ECA e ao 
Código de Ética da Instituição. 

 Integração Dos Setores. 
 Integração do Adolescente com a 
Família e com a Instituição. 
 Planejamento. 
 Valorização Do Adolescente. 
 Comprometimento. 
 Sentido De Pertença 
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IDENTIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA NOS DIFERENTES SETORES 
 

GRUPO 01 - PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE  

Qual é a atual 
situação do 
setor? 

União da equipe na transmissão de conhecimentos e orientações de saúde, resgatar 
os valores de higiene pessoal e ambiental, buscando parcerias com os demais 
setores intereducativos. Realizar também um processo de triagem física, fisiológica 
e psicológica do adolescente em conflito no processo de acolhida. 

Quais seriam 
os principais 
problemas? 

Falta de material técnico para a realização de procedimentos biomédicos e de 
proteção individual (EPI). 

 Não controle do acesso; 
 Descumprimento da rotina; 
 Ausência de suporte pessoal (segurança) 

Qual seria a 
situação 
desejada pelo 
grupo para o 
setor? 

 

Uma situação que prima pela harmonia, confiabilidade, transparência e sintonia 
mútua entre os integrantes da equipe e os demais setores intereducativos. Possuir 
recursos materiais e instalações adequadas no cumprimento da profissão e ser 
respeitado no desempenho de nossas funções. 

Que 
estratégias 
poderiam ser 
adotadas 
para o setor 
para se 

Reuniões periódicas para mostrar as necessidades e as soluções de problemas 
para que chegue a coordenação do CESAMI. 

 Padronizar arotina da equipe; 
 



chegar a 
situação 
desejada? 

METAS DA 
ÁREA DE 
SAÚDE 

 Oferecer um atendimento integral de educação em saúde para o adolescente em 
conflito com a lei; 
 Realizar uma triagem e priorizar o atendimento de acordo com a necessidade e o 
tempo estabelecido para cada indivíduo; 
 Ser uma peça de fundamental importância na acolhida do adolescente em conflito e 
a realização de atividades interdisciplinares; 
 Programa de aperfeiçoamento e educação continuada; 
 Realizar cursos/congressos e conferências; 
 Realizar uma avaliação do desempenho ao término do ano piloto (2004); 
 Criar um canal de comunicação com o ministério da saúde para a participação de 
campanhas a nível nacional e distrital e aquisição destes materiais; 
 Promover palestras, seminários, debates junto à família em datas comemorativas 
(na área de saúde); 
 Criar um arquivo contendo a história e atividades realizadas pela equipe; 
 Fazer a avaliação do trabalho ao término do ano piloto 

 



VIVER EM HARMONIA 

IDENTIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA NOS DIFERENTES SETORES 
 

GRUPO 02 

PROFISSIONAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA 

Qual a atual 
situação do 
setor? 

Expectativas, ansiedade, respeito, constituição do trabalho. 

Quais seriam 
os principais 
problemas? 

Divergência de idéias, falta de experiência, falta de comunicação, medo do 
desconhecido, falta de assiduidade 

Qual seria a 
situação 
desejada pelo 
grupo para o 
setor? 

Educação, disciplina, diplomacia, harmonia. 

Que 
estratégias 
poderiam ser 
adotadas para 
o setor para se 
chegar a 
situação 
desejada? 

Quadro de humor e 10 pérolas da administração: 

 PONTUALIDADE 
 ASSIDUIDADE 
 RESPEITO 
 SUPRIR EVENTUAIS NECESSIDADES DE OUTRA ÁREA 
 AUTO-CONFIANÇA 
 TRANSPARÊNCIA 
 PRESTEZA 



 ATUALIZAR –SE 
 VESTIR A CAMISA 
 DESEMBARAÇÃDO 
OBS: acima de tudo ser amigoniano. 

OBSERVAÇÃO VALORES – compromisso, responsabilidade, honestidade, respeito, solidariedade. 
PROPOSITO – prestar serviço administrativo de qualidade, unificação de critérios e 
procedimento de trabalho. 
METAS CURTO PRAZO – conhecer a empresa, reunião semanal para montar 
estratégia de trabalho, ter sintonia no grupo. 
MEDIO PRAZO – aprimoramento do trabalho. 
LONGO PRAZO – agilidade, eficiência, eficácia, na prestação do serviço. 
OBJETIVO – prestar um serviço de qualidade e respeito aos adolescentes em 
conflito com a lei e suas famílias junto ao estado civil. 

 

 



VIVER EM HARMONIA 

IDENTIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA NOS DIFERENTES SETORES 
 

GRUPO 03 
 

PROFISSIONAIS DE OFICINAS 

Qual a atual 
situação do 
setor? 

Com nossos talentos e ansiedade pessoal dividida em cada área especificas das 
oficinas, procuremos aliarmos a pedagogia amigoniana a fim de despertar valores 
básicos visto que o curto tempo de atuação não é suficiente para uma formação 
profissional. 

Quais seriam 
os principais 
problemas? 

A conscientização da equipe do CESAMI em relação a trabalho que será 
desenvolvido pelas oficinas, tendo em vista que o objetivo principal será apresentar 
uma perspectiva e auto-conhecimento ao adolescente, visando despertar o talento 
natural, para um futuro aperfeiçoamento pós-institucional para onde ele for 
encaminhado 

Qual seria a 
situação 
desejada pelo 
grupo para o 
setor? 

Fazer um cronograma de atividade coerente para o setor. 
 

Que 
estratégias 
poderiam ser 
adotadas para 
o setor para se 

Ambiente físico adequado para as necessidades básicas de cada oficina 

 VALORES – solidariedade, companheirismo, entusiasmo. 
 PROPOSITOS – fortalecer as relações interpessoais do grupo, comunicar o 

grupo em seu momento e em seu lugar para a equipe de trabalho. 
 METAS – unificar critérios de intervenções para a equipe. 



chegar a 
situação 
desejada? 

 OBJETIVOS – prestar serviço diferenciado e integral entre as diferentes oficinas 

OBSERVAÇÃO Desenvolver o pensamento e a criatividade à curto prazo não é uma tarefa fácil, 
quando se trata de mexer com potenciais que existem dentro da pessoa mas que 
estão escondidos, adormecidos, pois não tiveram oportunidade de se desenvolver. 
Temos que orientar o adolescente a despertar o que até então era desconhecido por 
ele mesmo. Saber reconhecer essa realidade, nos fortifica para refletir sobre um 
projeto através das oficinas que consiste em analisar o sentido de realização do 
adolescente através de uma pedagogia que estará voltada com propósito de dar 
respaldo as suas atribuições individuais. 

 

 
GRUPO 04 

MOTORISTAS 

Qual a atual 
situação do 
setor? 

Situação indefinida com duvidas de ordem de administração 

Quais seriam 
os principais 
problemas? 

Escala de serviço, não tem um local próprio para estadia do motorista. 

Qual seria a 
situação 
desejada pelo 

Organização e condições de trabalho. 

 



grupo para o 
setor? 

Que 
estratégias 
poderiam ser 
adotadas para 
o setor para 
se chegar a 
situação 
desejada? 

Em rodízio um coordenador dentre os motoristas que seria um elo entre ADM e a 
diretoria 

Metas  Trabalhar em equipe; 
 Fazer parte da comissão de qualidade; 
 Pontualidade; 
 Fornecer um serviço de qualidade; 
 Treinamento prático e teórico de direção defensiva e ofensiva e transporte de 
adolescentes; 
 Participar da elaboração da escala de serviços; 
 Substituição de veículo de 4 em 4 anos 
 

NUTRICIONISTA, COZINHA e SERVIÇOS GERAIS 

Qual a atual 
situação do 
setor? 

Cozinha: Está sem estrutura passando por adaptação e reforma e sem utensílios 
domésticos equipamentos industriais. 

Serviços Gerais e Manutenção: precária, pois está passando por reformas, por 
conter muitos entulhos de obras / sem materiais necessários para executar o 
trabalho. 



Quais seriam 
os principais 
problemas? 

 Falta de compreensão; 
 Falta de equipamento; 
 Postura pessimista; 
 Não cumprimento de regras dos setores; 
 Falta de comunicação 

Qual seria a 
situação 
desejada pelo 
grupo para o 
setor? 

 Ser reconhecido, respeito, valorizado; 
 Disciplina e limite; 
 Confiança no sistema CESAMI; 
 Trabalhar em equipe com segurança; 
 

Que 
estratégias 
poderiam ser 
adotadas para 
o setor para 
se chegar a 
situação 
desejada? 

 Ser humilde; 
 Ter união em equipe; 
 Elaboração de escala dos setores 

Metas  Seguir normas e regras do setor; 
 Reunião quinzenal; 
 Manutenção dos equipamentos dos setores; 
 Curso de atualização (externo no setor); 
 Curso de relacionamento interpessoal (recurso humanos interno); 
 Respeitar o direito do educador; 
 Produção de qualidade 

 



GRUPO 04, 05 e 06 – AGENTES DE SEGURANÇA 

Qual a atual 
situação do 
setor? 

 Falta de organização / integração do setor: 
 Conflitos internos; 
 A não pratica dos princípios amigonianos; 
 O não respeito às diferenças; 
 Problemas de comunicação / interação; 
 Preconceitos; 
 Baixa estima; 
 Orientação para o desenvolvimento do trabalho na instituição segundo os princípios 
amigonianos; 
 Falta de conhecimento do ECA; 
 Funcionários com pouca vivência/experiência na lida com adolescentes em conflito 
com a lei. 
 Falta de conhecimento dos demais setores sobre o que é o setor segurança; 
 Grande expectativa em saber como será realizado o trabalho na instituição; 
 Equipe unida e motivada; 
 Distanciamento entre os setores propiciando o surgimento de hierarquia entre os 
mesmos; 
 Coordenação receptiva, solícita, no entanto, falta uma maior proximidade (olhar que 
gera receio); 
 Esperança (crença); 
 Conflitos de idéias; 
 Insegurança/Indisciplina/Medo 

Qual seria a 
situação 
desejada 

 Bom ambiente de trabalho: 
 Condições gerais boas; 
 Amparo e suporte emocional e técnico; 



pelo grupo 
para o 
setor? 

 Ética; 
 Propagar o CESAMI; 
 Reconhecimento; 
 Plano de carreira; 
 Troca de experiência; 
 Respeito; 
 Trabalhar em sintonia com todos os setores; 
 Trabalhar com amor e Paciência; 
 Quebra de preconceitos e paradigmas; 
 Responsabilidade; 
 Comprometimento; 
 Não corrupção; 
 Segurança no trabalho; 
 Conquistar a credibilidade do adolescente; 
 Transparência; 
 Competência técnica dos funcionários; 
 União da equipe; 
 A segurança do CESAMI reconhecida como modelo de segurança educativa; 
 Normas de funcionamento sistematizadas pela equipe do setor e cumpridas por 
todos; 
 Coordenação atuante e transparente; 
 O setor organizado, onde todos trabalhem com respeito e responsabilidade; 
 Rodízio de equipes; 
 Capacitação constante; 
 Participar do processo de acompanhamento do adolescente 

Que 
estratégias 

 Educação continuada; 
 Identidade institucional (construção); 



poderiam 
ser adotadas 
para o setor 
para se 
chegar a 
situação 
desejada? 

 Princípios amigonianos; 
 Segurança educativa; 
 Interdisciplinaridade; 
 Sistema de comunicação; 
 Fortalecer a equipe; 
 Cooperação; 
 Pensar de forma sistêmica (participar do processo do acompanhamento do 
adolescente); 
 Motivação; 
 Mudança de paradigmas e de comportamento; 
 Planejamento 

 
GRUPO 07 - EDUCADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E ADVOGADOS 

Qual é a atual 
situação do 
setor? 

 Ansiedade 
 Expectativa 
 Insegurança 
 Resistência do adolescente 
 Falta de conhecimento do conteúdo a ser trabalhado 
 Compromisso e interesse 
 Conhecimento teórico 
 Esforço mútuo 
 Responsabilidade 

Quais são os 
principais 
problemas? 

 Diretrizes do planejamento pedagógico 
 Divisão de horários de trabalho 
 Distribuição por turmas 
 Horários para reuniões 



 Planejamento e confecção de relatórios 
 Segurança do setor 
 Papel dos demais funcionários 
 Função do coordenador intereducativo 
 Motivação 
 Integração 
 Desinformação da dinâmica 
 Falta de comunicação com a segurança 
 Falta de esclarecimento do ECA 
 Visita familiar 
 Discurso x ação 
 Carteira identificação 
 Horários e cronogramas 
 Comunicação com outros setores 
 Ausência de experiência na ação com o jovem 
 Falta de projeto específico de trabalho 
 Fragilidade do trabalho em equipe 
 Cronograma 
 Insegurança de rotina 
 Ansiedade 
 Transporte 
 Falta de entrosamento 
 Materiais pedagógicos 
 Deficiência de instalações 
 Adicional periculosidade 
 Cumprimento de horário 
 Desprezo à opinião alheia 



 Falta de profissional de artes cênicas 
 Falta de capacitação 
 Transporte para visitas domiciliares 
 Harmonia 
 Esporte em época de chuva 
 Uniforme 
 Crachá 
 Folha de ponto 
 Folga 
 Férias 
 Adicional noturno 
 Salário líquido e salário bruto. 

Qual seria a 
situação 
desejada pelo 
grupo para o 
setor? 

 Sintonia 
 Materiais 
 Integração e diálogo 
 Respeito mútuo 
 Bom ambiente 
 Carga horária 
 Relatório positivo 
 Pré-capacitação de RH 
 Valorização do profissional 
 Motivação 
 Interdisciplinar 
 Comunicação 
 Cromoterapia 
 Plantio de hortas 
 Terapias grupais 



 Sala lúdica 
 Equidade entre instituições. 

Que 
estratégias 
poderiam ser 
adotadas 
para o setor 
para se 
chegar a 
situação 
desejada? 

 Avaliação 
 Linha de ação 
 Reuniões 
 Organograma 
 Solução de conflitos 
 Jalecos 
 Quadro mural 
 Quadro social 
 Rádio 
 Jornal 
 Anuário 
 Livro de pensamentos 
 Livro estatístico 
 Site da instituição 
 Seminário 
 Bazar 
 Biblioteca 
 Acolhida 
 Parcerias. 

 



VIVER EM HARMONIA 

 
 
 
 

 
 

TURMA 01 

PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 

METAS PRIORIDADE AÇÃO QUEM QUANDO PARCERIAS 

Oferecer um 
atendimento integral 
de saúde ao 
adolescente 

   X 

Elaborar uma 
seqüência de 
atendimento por 
todos os 
profissionais da 
saúde. 

Toda a equipe 1ª semana, a partir do 
funcionamento. 

 

Criar um fluxograma 

   X 

Realizar uma 
reunião, onde será 
elaborada a rotina 
do setor. 

Toda a equipe 1º bimestre de 2004  Direção 
 RH  
 seguranças 

Realizar uma 
triagem e priorizar o 
atendimento de 
acordo com a 
necessidade 

   X 

Fazer anamnese e 
SV, agendar 
consultas onde 
será elaborado 
relatório e 
encaminhar ao 
médico e dentista. 

O plantonista 
do dia. 

Na recepção  

Criar um canal de 
comunicação com o 

  X  
Elaborar um ofício 
e encaminhar ao 

Diogo Jesus - 
Auxiliar de 

No 1º bimestre de 2004  



MS MS, para verificar 
a possibilidade de 
parceria. 

enfermagem 

Documentar as 
atividades 
desenvolvidas pelo 
setor de saúde 
dentro do CESAMI 

  X  

Abrir um livro de 
relatório e arquivar 
fotos e fatos 
ocorridos. 

O plantonista 
do dia 

Todos os dias de 2004  

Promover palestras, 
seminários, debates 
junto a família em 
datas 
comemorativas na 
área de saúde 

 X   

Autorização junto a 
ADM. 
Adquirir local e 
material. 
Convidar a família. 
Realizar as 
atividades de 
planejamento. 

Jefferson Vieira 
e Aucione – 
Auxiliar de 
Dentista 

Datas comemorativas  Com setores 
intereducativos 

Realizar uma 
avaliação do 
desempenho ao 
término do ano 
piloto com toda a 
equipe 
 

   X 

Uma reunião e 
avaliação do 
trabalho realizado 
no ano de 2004. 

Toda a equipe No término do ano 
piloto 

 

Programa de 
aperfeiçoamento e 
educação 
continuada 

   

X 

Comunicar a 
necessidade da 
equipe da 
participação de 
cursos, congressos 
e formação 
acadêmica. 

Deonizio e Elita 
– Tec. de 
Enfermagem 

De acordo com a 
necessidade 

 Direção  
 RH 

Ser uma peça de  X   Fazer parte da Toda equipe Início das atividades  Todos 



fundamental 
importância na 
acolhida e 
realização de 
atividades 
interdisciplinares 

rotina do CESAMI 
e manter parcerias. 

RECURSOS HUMANOS 

METAS PRIORIDADE AÇÃO QUEM QUANDO PARCERIAS 

Implantação e 
operacionalização 
das rotinas de 
pessoal    X 

Checar materiais, 
máquinas e 
equipamentos. 
Fixar datas, 
admissões, 
integrações 
setoriais. 

O analista de 
RH 

Logo que instalado os 
serviços 

 ADM,  
 Dirigentes 

Integração do ARH 

   X 

Conhecer e ocupar 
as instalações 
físicas, ambientar-
se.  

O analista de 
RH 

1ª semana de 
funcionamento 

 ADM 
 Direção 

Ante projeto de 
regimento 
interno/comunicação 

 X   

Reuniões com a 
direção, todos os 
setores 
levantam/síntese 
dados 
pesquisados. 

O analista de 
RH 

Janeiro/fevereiro/março  Todos os 
setores 
 direção 

Ante projeto dos 
programas de 
segurança e saúde 
no trabalho 
(CIPA/EPI, etc) 

 X   

Comunicação, 
reuniões, eleições 
regulariz., 
seminários, etc. 

O analista de 
RH 

Janeiro/fevereiro/março  Todos os 
setores (saúde) 



Criar cronograma de 
reuniões com os 
setores/direção 

   X 

Conciliar 
datas/horários 
junto aos 
coordenadores. 

O analista de 
RH 

1ª semana de 
funcionamento 

 Todos os 
setores da 
direção 

Fluxograma das 
atividades de 
pessoal 

   X 

Elencar todas as 
atividades na 
ordem de 
acontecimento 
(etapas), 
prioridade. 

O analista de 
RH 

1ª semana de 
funcionamento 

 ADM 
 Direção 

Programas de 
desenvolvimento 
organizacional  X   

Pesquisa 
institucional, 
viabilidade de 
recursos, 
contratações. 

O analista de 
RH 

Permanentemente  Direção 
 Todos os 
setores 

Criar canais de 
comunicação 
 

   X 
Pesquisa/reuniões O analista de 

RH/Direção 
Imediatamente  Todos os 

setores 

 
TURMA 03 

MOTORISTAS 

METAS PRIORIDADE AÇÃO QUEM QUANDO PARCERIAS 

Treinamento 
Prático    X 

Solicitar o curso 
de direção 
defensiva ao RH 

Luiz Henrique Primeira 
semana de 
trabalho 

Órgãos 
responsáveis por 
segurança e RH 

Fazer parte da 
comissão de 
qualidade 

   X 

Eleger um 
membro da 
comissão da 
equipe para 

Toda a equipe 
de motoristas 

Quando a 
diretoria iniciar 
a formação da 
comissão 

Coordenação do 
CESAMI 



representar na 
comissão 

Participar da 
elaboração de 
escala de 
serviço 

   X 

Verificar com a 
diretoria a 
possibilidade de 
marcar uma 
reunião para 
sugestões na 
escala de 
trabalho 

Luiz Henrique Primeira 
semana de 
trabalho 

 

Organização e 
condições de 
trabalho com 
qualidade 
(Manutenção e 
conservação) 

  X  

Manter o veículo 
em um bom 
estado de 
conservação, 
manutenção, 
limpeza, além 
de zelar pelo 
recohimento 

Toda a equipe 
de motoristas 

Diariamente  Posto de 
gasolina 
 Oficina 
mecânica 
 Lava jato 

COZINHA 

METAS PRIORIDADE AÇÃO QUEM QUANDO PARCERIAS 

Elaboração de 
fluxograma e 
suas 
determinadas 
funções 

   X 

Reunir a equipe 
para definição e 
elaboração de 
novas técnicas de 
trabalho 

Chefe de setor 
juntamente 
com a equipe e 
coordenação 
do CESAMI 

A partir do 
término da 
construção da 
cozinha para 
definir o local 
de cada 
funcionário 

 RH 
 Diretoria 

Manter a 
qualidade 

  X  Seguir normas e 
regras de 

Toda a equipe 
da cozinha 

Diariamente  Departamento 
de Serviços 



higienização dos 
alimentos e do 
pessoal 

Gerais 
 Sesi / Senai 

Treinamento 
prático de 
aperfeiçoamento  X   

Solicitar ao RH 
curso de 
aperfeiçoamento e 
reciclagem na 
cozinha 

Nutricionista ou 
coordenador 
de serviços 
gerais 

De 06 em 06 
meses 

 RH 
 Sesi / Senai 
 Casa do Ceará 

Prevenção de 
acidente de 
trabalho 

   X 

Atenção ao 
manusear 
equipamentos 
industriais e utilizar 
equipamentos de 
segurança 
adequadamente 

Toda a equipe 
da cozinha 

Diariamente  Cipa (Comissão 
interna de 
prevenção de 
acidentes) 

Zelar pela 
distribuição das 
refeições 

   X 

Pontualidade, 
disponibilidade de 
horário, seguir o 
cardápio e as 
escalas de trabalho 
corretamente 

Toda a equipe 
da cozinha 

Diariamente  Educadores 
 Agentes de 
Segurança 

Zelar pelo 
armazenamento 
dos alimentos 
retirados do 
estoque 

   X 

Flacionar sobra de 
alimentos, 
guardando em 
locais adequados 

Toda a equipe 
da cozinha 

Diariamente  Nutricionista 

 

 

SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO 



METAS PRIORIDADE AÇÃO QUEM QUANDO PARCERIAS 

Organização de 
limpeza e dos 
materiais de 
trabalho 

   X 

Dividir a limpeza 
em setores para 
cada profissional e 
armazenar material 
e ferramentas em 
local adequado. 

Toda a equipe 
de serviços 
gerais 
(Coordenador, 
limpeza e 
manutenção) 

Diariamente  Almoxarifado 

Trabalhar em 
equipe e com 
segurança 

   X 

União da equipe, 
atenção ao 
manusear 
materiais de 
limpeza, 
ferramentas de 
manutenção e 
equipamentos em 
geral, além da 
utilização de 
equipamentos de 
segurança 
corretamente 

Toda a equipe 
de serviços 
gerais 
(Coordenador, 
limpeza e 
manutenção) 

Diariamente  Cipa (Comissão 
Interna de 
prevenção de 
acidentes) 
 RH 

Zelar pela 
limpeza e 
manutenção de 
todo o prédio do 
CESAMI 

   X 

Seguir normas e 
regras, sendo 
pontual e 
orientando outros 
profissionais para 
que façam sua 
parte. 

Toda a equipe 
de serviços 
gerais 
(Coordenador, 
limpeza e 
manutenção) 

Diariamente  Todas as equipes 
de trabalho 

 

TURMA 04, 05 E 06 – AGENTE DE SEGURANÇA 



METAS PRIORIDADE AÇÃO QUEM QUANDO PARCERIAS 

Conhecer o 
conteúdo de cada 
setor CESAMI até 
junho de 2004, 
visando 
compreender o 
que cada setor 
realiza e de que 
maneira podem 
contribuir com a 
segurança 
educativa. 

   X 

 Realizar reunião 
bimestral com os 
outros setores 
CESAMI visando 
compreender a prática 
interdisciplinar até 
dezembro de 2003. 
 Realizar um 
encontro anual dos 
funcionários CESAMI 
para relatos, troca de 
experiências e 
estudos sobre a 
pedagogia 
amigoniana e a 
interdisciplinaridade 

Werley e 
coordenação 

ação 1: bimestral 
ação 2: 
segundo 
semestre 
2004. 

 todos os 
setores CESAMI 

Realizar cursos 
de capacitação e 
reciclagem no 
primeiro semestre 
de 2004, 
envolvendo todos 
os agentes de 
segurança, 
visando melhorar 
a competência 
técnica do setor 
(segurança 
educativa e 
preventiva). 

   

X 

 realizar curso 
sobre 
cumprimento e 
aplicação do 
eca no primeiro 
semestre de 
2004. 

 realizar curso da 
vara da infância 
no primeiro 
semestre de 
2004. 

 curso de formação 
de equipe no 

Coordenação.  ação 1: 
primeiro 
semestre de 
2004. 
 ação 2: 
primeiro 
semestre de 
2004. 
 ação 3: 
primeiro 
semestre de 
2004. 
 ação 4: 
segundo 

 setor inter-
educativo. 



primeiro 
semestre de 
2004. 

 curso de 
treinamento em 
contenção e 
imobilização no 
segundo 
semestre de 
2004. 

 curso de 
condicionament
o físico no 
segundo 
semestre de 
2004. 

 curso em 
pedagogia 
amigoniana no 
segundo 
semestre de 
2004. 

realizar duas 
palestras sobre 
questões relativas 
ao uso/abuso de 
drogas em 
instituições de 
medidas sócio-
educativas 

semestre de 
2004. 
 ação 5: 
segundo 
semestre de 
2004. 
 ação 6: 
segundo 
semestre de 
2004. 

 ação 7: 
segundo 
semestre de 
2004. 

Padronizar a    X  ação 1: elaborar werley e  ação 1: até  setor 



rotina de trabalho 
para toda a 
equipe até março 
de 2003. 

manual de funções 
até março de 2004. 

 ação 2: criação de 
um modelo de 
uniforme coerente 
com a segurança 
educativa para os 
agentes até março de 
2004. 

 ação 3 : 
estabelecer e 
divulgar escala de 
serviço. 

coordenação março de 2004. 
 ação 2: até 
março de 2004. 

 ação 3: até 
março de 
2004. 

intereducativo. 

Garantir a 
manutenção do 
equilíbrio e 
harmonia da 
equipe durante 
todo ano de 2004 

   

X 

 ação 1: realizar 
bimestralmente 
encontros festivos 
visando a interação e 
conhecimento da 
equipe. 

 ação 2: participar 
de exercícios 
físicos e jogos da 
instituição. 

werley e 
coordenação 

 ação 1: 
durante o ano de 
2004. 

 ação 2: 
durante o ano 
de 2004. 

 equipe inter-
educativa. 

Desenvolver 
ações no sentido 
de humanizar o 
local – CESAMI – 
durante o ano de 
2004. 

   

X 

ação 1: verificar a 
possibilidade e 
elaborar plano de 
jardinagem e 
paisagismo para ser 
realizado até junho de 
2004. 

ação 2: fazer 

werley e 
coordenação 

ação 1: até junho 
de 2004. 

ação 2: até 
março de 
2004. 

 todos os 
setores do 
CESAMI. 



contato com o setor 
inter-educativo e as 
oficinas para 
realização de um 
plano de 
intersetorial de 
humanização do 
espaço CESAMI 
até março de 2004. 

Tornar o CESAMI 
um ambiente 
seguro e 
depositário de 
credibilidade 

   

X 

interagir com 
informações de 
todos os setores, 
para que estas 
informações 
auxiliem a todos 
exercem suas 
funções com 
máximo de 
segurança 

todos os 
funcionários, 
inclusive os 
adolescentes. 

desde a 
primeira 
acolhida. 

 adolescentes e 
familiares 

Ser referência em 
cooperativismo. 

   

X 

promover reuniões 
nas quais serão 
expostos os 
relatórios 
psicológicos, 
educacionais, 
familiares e de 
segurança, a fim de 
traçar um perfil do 
desenvolvimento 
do adolescente 

representantes 
de cada setor. 

semanalmente  familiares e 
juizado 



dentro do CESAMI. 

Educação 
continuada. 

   

X 

buscar através da 
equipe pedagógica, 
que essa, promova 
cursos, palestras e 
atualizações que 
supram as 
necessidades e 
procedimentos no 
dia-a-dia. 

todos com a 
equipe 
pedagógica. 

sempre que 
houver 
necessidade. 

 secretarias de 
estado, ong’s, 
entidades 
privadas, 
filantrópicas, 
hospitais,etc. 

Comunicação 
intersetorial 
padronizada 

   

X 

 reuniões 
periodicas 
 falar mesma 
linguagem 
 entretenimento 

 familiarização 
(confraternização 
equipe do CESAMI) 

encarregados 
e 
coordenadores 

mensal  todos os 
setores da 
equipe CESAMI 

Contribuir para a 
sensibilização dos 
adolescentes 

   

X 

 tratá-lo com 
respeito 
 trabalhar com os 
princípios 
amigonianos. 

 Conscientizá-los 
dos seus atos 

equipe 
CESAMI 

diariamente  eng’s e ong’s 
 profissionais de 
bh 

Conhecimento e 
aplicação do 
estatuto da 
criança e do 
adolescente. 

   

X 

 grupo de estudos 
 palestras 

 plenárias 

advogados semestral  Vara da 
infância e da 
juventude. 
 Direitos 
humanos. 



 Delegacia da 
criança e 
adolescente. 

Transformar a 
equipe de agente 
de segurança em 
educador com 
visão de 
segurança 

   X  Se preparar, 
capacitar, fazendo 
cursos na área de 
educação. 

 interagir com os 
outros setores de 
trabalho 

sandro oliveira de janeiro a 
junho 

 Entidades 
educacionais  
 Profissionais do 
CESAMI 

Acompanhamento 
psicológico dos 
funcionários. 

   X acompanhar os 
funcionários 
mensalmente para 
detectar os 
problemas 
psicológicos 
causado pelo 
stress no dia-a-dia. 
de trabalho 

junior p. de 
souza. 

sempre que 
necessário 

 psicológicos do 
CESAMI  
 parceiros 
externos. 

Planejamento 
constante. 

   X reuniões periódicas 
com a coordenação 
e componentes dos 
demais plantões. 

edvaldo a partir de 
janeiro 
(mensalmente) 

 diretoria e os 
demais setores 
do CESAMI, 
outras 
instituições de 
fora. 

Construção do 
fluxograma. 

   X nomear uma 
comissão composta 
por agentes de 
diferentes plantões, 
onde atuarão 
juntamente com o 

paulo no início de 
janeiro 

 advogados, 
psicológos e 
pedagogos. 



coordenador e 
administração na 
elaboração de um 
planejamento 
adequado. 

Implantar no setor 
de segurança os 
cargos de 
brigadistas e 
segurança do 
trabalho de 
acordo com a lei 
vigente até 
janeiro de 2004. 

   X buscar junto ao 
ministério do 
trabalho e a 
secretaria de 
segurança pública 
os procedimentos a 
serem adotados, 
até fevereiro de 
2004. 

karina até fevereiro 
de 2004. 

 ministério do 
trabalho, 
secretaria de 
segurança 
pública e equipe 
CESAMI. 

Promover 
internamente no 
setor estratégias 
para estimular 
que os 
funcionários se 
desenvolvam 
humanamente e 
profissionalmente 
de forma a 
propiciar a 
valorização e a 
auto - estima de 
toda equipe. 

 

   X  estudar o e.c.a. 
 reforçar padrões 
de comportamentos 
construtivos. 

 primar por boas 
relações junto aos 
adolescentes e 
colegas de 
trabalho. 

todos continuamente  juizado, equipe 
CESAMI 



Realizar no setor 
de segurança três 
treinamentos até 
julho de 2004, 
sendo dois 
específicos da 
área de 
segurança e um 
pedagógico 

   X estabelecer 
parcerias internas e 
externas para 
viabilizar os 
treinamentos. 

edmar março de 
2004. 

 equipe 
CESAMI, 
entidades 
governamentais 

Desenvolver e 
divulgar um 
projeto 
intersetorial na 
área de 
segurança 
educativa para 
conscientizar 
todos os setores 
da sua 
importância. 

   X  reuniões 
periódicas para 
elaborar o projeto com 
a equipe de 
segurança e auxílio 
intersetorial. 
 solicitar 
deferimento da 
coordenação e 
diretoria. 

 convidar outros 
setores a 
integrarem o 
projeto. 

 ação 1: 
adriano 
 ação 2: edmar 

 ação 3: 
leonardo 

abril de 2004.  equipe 
CESAMI 

desenvolver diária 
ou semanalmente 
o processo de 
feedback do setor 
e da equipe de 
forma a resolver 
possíveis conflitos 
e zelar pelas 

   X  encontros/reuniões 
diárias para troca de 
experiências e 
resolução de 
possíveis problemas 
originados no decorrer 
do dia. 

 passar todas as 

 ação 1: 
wladimir e 
kellyton 

 ação 2: 
coordenadores 

continuamente  Equipe 
CESAMI 



relações 
interpessoais 

informações para o 
livro de ocorrência 

desenvolver um 
sistema 
padronizado de 
funcionamento do 
setor de forma 
participativa. 

   X  inteirar o grupo 
dos procedimentos 
operacionais e do 
plano de emergência 
do setor de 
segurança. 

 coletar sugestões 
junto aos 
funcionários para 
aprimoar o 
funcionamento do 
setor. 

edmar início: janeiro 
de 2004 

 Equipe 
CESAMI 

 

 
URMA 07 - EDUCADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E ADVOGADOS 

METAS PRIORIDADE AÇÃO QUEM QUANDO PARCERIAS 

Elaboração do 
manual de funções 
dos setores técnico 
e pedagógico 
(organograma) 

   X 

Criar uma comissão 
interdisciplinar 

Juan; Ângelo; 
Janaira; Márcia; 
José; Claudia; 
Magadala; 
Mábia; Deise 

Até 19/12/03  Outros setores 

Elaboração do 
projeto político 
pedagógico 

   X 

Criar uma comissão 
interdisciplinar 

Débora; Elkin; 
Tais; Henrique; 
Augusto; 
Luciane; Cecília; 
Meiriane; 
Elisabete; 

Até 19/12/03  Demais setores 



Cleber; Ligia; 
Marta; 

Elaboração manual 
de procedimentos 
que inclui 
fluxograma triagem 

   X 

Criar uma comissão 
interdisciplinar 

Elkin; Cleber; 
Margareth; 
Janaira; Rômulo; 
Letícia; Luiz 
Felipe; Oriza; 
Tábata; 
Claudemar; 
Claudia Lima; 

Até 19/12/03  Todos os 
setores 

Alcançar um alto 
nível de 
entrosamento 
intersetorial (fluxo 
de informações). 

  X  

Treinamento; jornal; 
mural; reuniões; 
boletins 
informativos; site 

Márcia; Débora; 
Tais; Breno; 
Marcelo; 
Christiane; 
Fátima; Mábia; 
Junior; Luciano; 

30/01/04  Todos os 
setores 

Humanizar o 
ambiente 
educativo 
contando com 
elemento e 
espaços 
adequados 

  X  

Mini-projetos em: 
cromoterapia; 
grafite; arborização; 
sala lúdica; 
ginástica laboral; 
trabalhos artísticos; 

Ricardo; 
Marcelo; Deise; 
José Henrique; 
Rômulo; Jean; 
Saulo; Anderson; 
Luiz Dias; 

31/01/04  Quem desejar 

Manual de 
treinamento em 
auto-defesa e 
segurança 

   X 

Treinamento prático 
e teórico em defesa 
pessoal e 
segurança 

Ismael; Cláudio; 
Janaira; Elisauto; 

05 à 09/01/04  Coordenação de 
segurança 

Capacitação 
continuada por 
áreas 

  X  

Contatos com 
outras instituições, 
jornada 
psicopedagógica, 

Ângela; 
Margarete; 
Renata; Letícia; 
Márcia; 

Durante o ano de 
2004 

 Universidades;  
 VIJ;  
 Conselhos da 
área; Profissionais 



palestras, 
seminários, 
contatos externos. 

da área; 

Expansão e 
validação do nosso 
trabalho em rede 

  X  

Auto-avaliação 
profissional, busca 
de parcerias. 

Alice; Cláudio; 
Fátima; Magdala, 
Sinfloriano, 
Jovemália; 

Durante o ano de 
2004 

 Interinstitucional 

 

 

 

 

 

 

INSTANTES  

 
Se pudesse novamente viver minha vida. 

Na próxima cometeria menos erros. 

Não tentaria ser tão perfeito, me relaxaria mais. 

Seria mais tolo do que tenho sido, de fato tomaria poucas coisas em serio 

Seria menos higiênico 

Correria mais riscos, faria mais viagens, nadaria mais rios. 

Iria a mais lugares a onde nunca tenho ido, comeria mais sorvetes e menos arroz, 

Teria mais problemas reais e menos imaginários. 

Eu foi dessas pessoas que viveram sensata e ordenadamente  



Cada minuto da minha vida;  é claro, que tive momentos de alegria. 

Mas se pudesse voltar atrás trataria de ter somente bons momentos. 

Mas se não o sabem, disso está feita  ávida, só de momentos. 

Não percas o agora. 

Eu era um desses que nunca ia a nenhum lugar sem termômetro, e uma sacola de água quente, um guarda chuvas  e um 

pára-quedas. 

Se pudesse voltar a viver começaria a andar descalço a princípios da primavera 

E continuaria assim até o outono. 

Caminharia mais pelas ruas, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vez a 

vida por diante, mas já podem ver: .... 

ESTOU MORRENDO. 

 

Jorge Luis Borges 



 

 

Responsabilidade Penal; 

Sensibilização 

Prediagnóstico 
 

É assim como praticamos o conceito de Educação Integral que abrange o adolescente em sua 
totalidade, pretendemos ser “a escola para educar na vida”, onde o adolescente é o centro de nossas 

preocupações para fazer dele uma gestão do amanhã. 
 

O amor e a preparação adequada nos deve permitir educar ao jovem em: autonomia e sociabilidade, 
para a liberdade e a democracia, o desenvolvimento de todas suas potencialidades a partir de sua 

dignidade, do respeito como sujeito, com direitos que nunca podemos manipular ou violentar.  
 

No possível é iniciar ou continuar o processo na família, é a adaptação do menor à luta de valores para 
a obtenção de bens que a mesma vida lhe oferece e com isto o interesse pelo sentido da própria 

dignidade, o triunfar, a auto-superação e a transcendência, processo que o aluno do CESAMI 
continuará por si só ao sair da Instituição e entrar novamente como pessoa no movimento dos cidadãos 
líderes de idéias de seu entorno, com alto sentido de convivência social preparado para enfrentar uma 

sociedade em crise, em contradições que o golpeia espiritual, material, política e socialmente, que o faz 
no cotidiano acontecer, ante a disciplina e o caos, a imediatez e a transcendência, entre valores e 
antivalores, assim mesmo entre a esperança de paz e a realidade da violência desde as famílias. 

 
 
 

 



 


