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O Caderno da PSC foi desenvolvido a partir da parceria entre o Instituto Sou da Paz, os profissionais 
e as profissionais dos Serviços executores das medidas socioeducativas de meio aberto (SMSE-MA) 
da Brasilândia/Freguesia do Ó e das unidades acolhedoras parceiras do Projeto Fortalecendo a 
Prestação de Serviços à Comunidade1 , que aconteceu entre 2016 e 2017. 

A proposta deste material é reunir alguns conhecimentos sobre medidas socioeducativas (MSE) e 
registrar as diferentes práticas de acompanhamento da Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 
pensadas com as equipes deste território. Mais que isso, este Caderno da PSC é a somatória de 
muitas cabeças e braços dedicados aos adolescentes e às adolescentes em cumprimento de PSC. 
É a união dos desafios com as alternativas que facilitam o trabalho de todos e todas, respeitando as 
exigências que ajudam o adolescente e a adolescente a cumprir a PSC, não esquecendo dos direitos 
de todos os envolvidos nesse processo. 

Boa leitura e bons trabalhos!

1. Projeto Fortalecendo a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) foi financiado pelo Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CONDECA). Realizado pela equipe da área de Prevenção da Violência do Instituto Sou da 
Paz (ISDP) entre os meses de setembro/2016 e outubro/2017, foi uma parceria com unidades acolhedoras de PSC CEDESP 
SANTA TEREZINHA, CJ/CCA TIJOLINHO, UBS JD. ICARAÍ, EMEF THEO DUTRA e NCI CORAÇÃO MATERNO, os SMSE-MA 
da subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia DESPERTAR PARA A VIDA, INÊS MÔNACO e ALPS, CREAS Freguesia do Ó/
Brasilândia e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

Bem-vindo/a! 

O Caderno da PSC traz sugestões que poderão ser aplicadas pelas equipes 
profissionais ou adaptadas às realidades de cada instituição. Foi elaborado 
para contribuir com os trabalhos entre diferentes instituições e equipes que se 
dedicam ao melhor acompanhamento dos e das adolescentes em cumprimen-
to desta medida socioeducativa.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a partir de seu artigo 103, trata sobre direitos e 
responsabilidades das pessoas entre 12 e 18 anos que cometeram ato infracional. Infração é o que, 
no caso dos adultos, chamamos de crime e que, no Brasil, é de responsabilidade do sistema penal.  

Os adolescentes que desobedecem alguma lei são responsabilizados através das medidas socioe-
ducativas. Elas podem ser cumpridas, excepcionalmente, por jovens até 21 anos que tenham come-
tido o ato infracional antes dos 18 anos completados. As medidas socioeducativas são: 

O ECA2  determina a aplicação de uma ou mais das seis medidas socioeducativas, que devem ter 
caráter de responsabilização, desaprovação do ato infracional e, sobretudo, deve ser pedagó-
gico. Para o adolescente, além das medidas socioeducativas, podem ser determinadas medidas de 
proteção, como: encaminhamento para acolhimento institucional, inclusão em programa social, trata-
mento para alcoolismo e dependência de drogas, obrigatoriedade de matrícula escolar e outras que 
são listadas em seu artigo 101. 

Vamos, agora, explicar brevemente a possível trajetória pelo sistema de justiça juvenil para adolescen-
tes que cometem ato infracional até que lhe seja atribuída uma medida socioeducativa. 

2. Estatuto da Criança e do Adolescente - Artigo 112.

Quais são as medidas socioeducativas e como são atribuídas



CADERNO DA PSC6

Quando o adolescente é apreendido pela polícia e conduzido à delegacia, a autoridade policial deve 
comunicar, de imediato, sua família e a autoridade judicial competente . Os familiares podem compa-
recer à delegacia acompanhados por um advogado ou defensor público, o que é um direito garantido 
no artigo 111 do ECA. O adolescente não pode ficar detido na delegacia por tempo maior que cinco 
dias e deve permanecer em cela separada daquela usada pelos adultos. 

Na delegacia, há duas possibilidades de encaminhamento do caso:

Apreensão e trânsito pelo sistema de justiça

1 – O adolescente ser liberado e seus pais assinarem um termo se comprometendo a apre-
sentá-lo a um representante do Ministério Público (MP) no mesmo dia ou no próximo dia útil

2 – Caso seja flagrante, o adolescente, no Estado de São Paulo, pode ser encaminhado para 
um Centro de Atendimento Inicial (CAI), onde deverá aguardar sua apresentação ao represen-
tante do Ministério Público – em regiões distantes da capital, o adolescente pode permanecer 
por até cinco dias na delegacia aguardando encaminhamento. Caso o juiz decrete internação 
provisória, o adolescente é encaminhado para um Centro de Internação Provisória (CIP), onde 
poderá permanecer por, no máximo, 45 dias aguardando decisão judicial.

3. Estatuto da Criança e do Adolescente - Artigo 107.

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o 
adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, 
sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresen-
tação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, 
sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, 
pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva 
o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua 
segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. 

Fonte: ECA (1990)
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É na audiência, realizada no Fórum, que é definido o processo do adolescente. Há três tipos de au-
diências possíveis:

1 - Oitiva informal no Ministério Público

O promotor de justiça ouve o adolescente – que pode estar acompanhado de seus familiares 
ou de seu advogado/defensor público. Se  verificar que não há provas da infração, arquiva o 
caso e libera o adolescente. Caso acredite que há provas, pode propor uma remissão (aplica-
ção imediata de uma medida socioeducativa na qual o adolescente não fica internado, sem 
que seja necessário instaurar processo e sem que conste como antecedentes).

De qualquer forma, caso acredite que há provas da infração, o promotor apresenta uma repre-
sentação ao juiz, que decidirá se a aceita ou não.

2 - Audiência de apresentação ao juiz

O adolescente é ouvido pelo juiz, acompanhado por seu advogado/defensor e do promotor 
do caso. O promotor apresenta a acusação e, em seguida, o advogado/defensor apresenta a 
defesa.

O juiz decide se aplica uma medida socioeducativa ou mantém a internação provisória, mar-
cando uma terceira audiência. Caso o adolescente já esteja em internação provisória, é neces-
sário respeitar o prazo de 45 dias de permanência.

3 - Audiência de continuação e julgamento

Juiz decide a sentença, levando em conta a gravidade do caso e o perfil do adolescente, após 
ouvir a acusação, a defesa, a vítima e as testemunhas. O adolescente pode receber qualquer 
uma das 6 medidas socioeducativas. 
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O adolescente pode chegar ao Serviço de Atendimento às Medidas Socioeducativas de Meio Aberto 
(SMSE-MA) para cumprir Liberdade Assistida (LA), PSC ou, ainda, LA e PSC cumuladas (o que 
é chamado de dupla medida). No caso desta - LA e PSC atribuídas juntas -, o adolescente cumpre 
ambas as medidas socioeducativas acompanhado pelo mesmo técnico e de acordo com o tempo 
estipulado para cada uma delas. 

Se receber apenas a medida de PSC, o adolescente pode, em alguns casos, desenvolver um contato 
menos presente com o SMSE-MA, já que cumpre as atividades na unidade acolhedora.  O desejado, 
no entanto, é que em todas as medidas socioeducativas a garantia dos direitos e o acompanhamento 
presencial sejam observados com atenção e cuidado.

A finalidade do acompanhamento técnico é educativa: auxiliar o adolescente no desenvolvimento do 
senso crítico, no reconhecimento de sua história e na reflexão sobre sua trajetória de vida. É por meio 
do acompanhamento, também, que o adolescente é apoiado pela equipe técnica para a construção de 
ações que entenda que serão positivas em sua vida.  Além disso, o atendido deve acessar os serviços 
assistenciais e psicológicos (se necessário), ter a garantia da matrícula escolar, da profissionalização 
e da inserção no mercado de trabalho.  

O Serviço de Medidas Socioeducativas de Meio Aberto (SMSE-MA) é referenciado ao município por 
meio do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)4  e presta atendimento 
aos adolescentes e jovens encaminhados para as medidas socioeducativas de meio aberto: Presta-
ção de Serviços à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA).

Na PSC, o adolescente é encaminhado para cumprir tarefas gratuitas, por tempo determinado pelo 
juiz, em alguma das chamadas unidades acolhedoras:

Um pouco sobre o atendimento socioeducativo

Diretrizes especificas dos SMSE-MA para a PSC:

[…] identificar, nos locais de prestação de serviço, atividades compa-
tíveis com as habilidades dos adolescentes, bem como respeitando 
aquela de seu interesse […] garantir que os locais de prestação de 
serviço comunitário sejam unidades que compartilhem dos mesmos 
princípios e diretrizes pedagógicas do SINASE e consequentemente 
das entidades de atendimento socioeducativo.

Fonte: SINASE (2006, p. 56)

O SMSE-MA e as medidas socioeducativas de meio aberto

4. A Portaria 46/2010/SMADS dispõe sobre a tipificação da rede socioassistencial do município de São Paulo e a regulação 
de parceria operada por meio de convênios.
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No caso da medida socioeducativa de LA5, o técnico6  acompanha o adolescente por, no mínimo, seis 
meses, e realiza conversas presenciais individuais e/ou em grupo, contatos por telefone/e-mail/What-
sApp e visitas a domicílio para conhecimento da realidade do adolescente e de sua  família (bairro, 
situação da moradia, oportunidades na comunidade, escola). Os atores mais diretamente envolvidos 
no dia a dia do SMSE-MA são:

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de ta-
refas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, 
junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimen-
tos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do ado-
lescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas 
semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a 
não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho.

                                                                                Fonte: ECA (1990)

5. Estatuto da Criança e do Adolescente - Artigo 118.
6. Responsável direto pelo acompanhamento individual dos adolescentes (no máximo, 20 atendidos para cada técnico, como 
orienta a Resolução nº 119/2006 – CONANDA). Além de acompanhar o adolescente com proximidade, é o porta-voz da me-
dida socioeducativa junto ao poder judiciário, por meio dos relatórios de acompanhamento
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O SMSE-MA tem alguns compromissos com o adolescente, que envolvem refletir sobre as condições 
que contribuíram para o cometimento do ato infracional e, principalmente, buscar a garantia do acesso 
aos direitos sociais, tais como: 

• Construir o Plano Individual de Atendimento (PIA) de (e com) cada adolescente; 

• Contribuir para a participação do adolescente na vida política e comunitária; 

• Orientar as famílias, visando o acesso aos direitos sociais; 

• Colaborar para a construção da autonomia dos adolescentes; 

• Auxiliar na vida escolar e inserção no mundo do trabalho; 

• Valorizar e fomentar as potencialidades vocacionais, culturais e artísticas dos adolescentes;

• Promover o diálogo intersetorial para construção e fortalecimento da rede de proteção social com 
serviços da assistência social, saúde e educação, poder judiciário, Ministério Público, Defensoria 
Pública, Conselhos Tutelares e outras organizações de defesa de direitos. 



CADERNO DA PSC 11

O primeiro encontro entre o adolescente, sua família7  e o técnico do SMSE-MA é o atendimento inicial. 
Este ocorre, em grande parte das vezes, sob um clima tenso, com inseguranças, aflições e medo. Há o 
adolescente, que passou por todo o trânsito judicial já descrito, e sua família8  que, por vezes, se sente 
fragilizada, magoada e culpada, entre tantos outros sentimentos que podem surgir nesse momento.

Há, também, o técnico que, quando recebe um adolescente para cumprimento de PSC, pode pensar, 
entre outras perguntas: como lidar com os prazos exigidos pelo judiciário? Como garantir os demais 
encaminhamentos solicitados pelo juiz? Como será acompanhar este adolescente? Ele irá aderir à 
medida socioeducativa? 

Também do seu lado, as unidades acolhedoras podem, por nem sempre acumularem muitas experiên-
cias em PSC, ter dúvidas sobre como estabelecer contato com o adolescente e o técnico responsável, 
integrá-los e propor atividades. É interessante que as equipes possam encontrar formas de debater 
esses desafios a todo tempo, não esquecendo uma especificidade da PSC: seu tempo de cumpri-
mento é breve (até seis meses). 

Portanto, em meio a todas essas sensações e tarefas, há urgência em definir:

A definição de alguns instrumentos e procedimentos, como fluxos de atendimento e de acompanha-
mento da PSC, pode ajudar a diminuir os desafios. Essas etapas reconhecem o caráter educativo e 
auxiliam na construção de uma proposta pedagógica que, principalmente, beneficie o adolescente a 
cumprir a medida socioeducativa e lhe permita repensar a história infracional. 

Iniciando a PSC

Ao receber um adolescente para iniciar a PSC, há diversas questões que po-
dem passar pela cabeça, se você é técnico do SMSE-MA: como escolher um 
local para inserção do adolescente? Será que ele se adequará a tal lugar? Se 
mal o conheço, como posso definir como encaminhá-lo para prestar serviços?

7. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes […]. A colocação 
em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou ado-
lescente, nos termos desta Lei. Art. 25 e 28, Estatuto da Criança e do Adolescente.
8. Na maior parte dos casos, a pessoa responsável por acompanhar o adolescente na medida socioeducativa é a mãe.
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A acolhida é o primeiro contato realizado no SMSE-MA. É o momento em que é feita a interpretação 
da medida socioeducativa, quando o técnico explica ao adolescente e à sua família as atribuições 
e o (s) prazo (s) da (s) medida (s) e começa a construir uma relação de parceria e de escuta com 
responsável e adolescente.

Teixeira (2003) apresenta este como o momento de começar uma relação de acolhimento. É nesse 
primeiro contato que é iniciada a construção do vínculo entre adolescente e profissional. Para que 
este vínculo seja estabelecido com condições de se criar uma relação de confiança, é necessário que 
haja uma troca afetiva.

Com a concepção de acolhida e escuta para a construção de vínculo e o estabelecimento de con-
fiança entre adolescente e profissional, é possível a adoção, pelos técnicos do SMSE-MA, de um ins-
trumental para auxiliar no processo de conhecimento do adolescente, sobre o qual falaremos abaixo.

A ficha de conhecimento9  é um instrumental que reúne informações sobre o adolescente - habi-
lidades, hábitos, interesses e aptidões - que são coletadas no início da PSC10, com a finalidade de 
facilitar o encaminhamento do adolescente. A ficha pode suscitar questões que talvez não tenham sido 
pensadas antes pelo adolescente sobre si, permitindo que reflita e participe da escolha da unidade 
acolhedora na qual cumprirá a PSC.

Este instrumental não substitui o PIA e tampouco o instrumental de coleta de dados do SMSE-
-MA. Além de conter informações que ajudem no encaminhamento do adolescente para a unidade 
acolhedora, seu objetivo principal é facilitar o conhecimento do técnico em relação ao adolescente. 
Podem ser considerados, ao pensar a escolha da unidade acolhedora:

Acolhida: o encontro irrecuperável

Ficha de conhecimento do adolescente

“A postura e a perspectiva do olhar do trabalhador para cada ado-
lescente compõem-se pela lógica do desafio: investir no adolescen-
te a partir de quem ele é, como é. Muito do que desejamos para ele 
como uma vida boa não é um ponto de partida, mas é um objetivo, 
um ponto de chegada, lá na frente, depois de muito trabalho, com 
suas dificuldades e potencialidades, que devem ser descobertas 
por ele mesmo, com a ajuda de um adulto que se disponha a essa 
tarefa com ele”.

Fonte: TEIXEIRA, M. L. As histórias de Ana e Ivan (2003, p. 67)

9. Encontra-se nos anexos deste Caderno.
10. Sugere-se que a coleta destas informações não seja feita na mesma ocasião da interpretação da medida socioeducativa, 
mas em encontro marcado para depois desta etapa, a fim de que a primeira conversa seja “mais livre” e sem um instrumental 
norteando a conversa.



CADERNO DA PSC 13

Após ser preenchida com o adolescente e o técnico do SMSE-MA, a ficha de conhecimento será 
entregue, pessoalmente, pelo técnico, à unidade acolhedora, facilitando a primeira conversa de cada 
nova parceria ainda antes que o adolescente inicie a PSC. Ambas as equipes poderão conversar com 
mais tranquilidade sobre pontos que merecerão destaque e atenção de cada adolescente. 

Procedimentos para encaminhar um/uma adolescente à unidade acolhedora

1. Técnico do SMSE-MA entra em contato com a unidade acolhedora e agenda a pri-
meira visita, sem o/a adolescente;

2. Técnico do SMSE-MA entrega a ficha de conhecimento do/a adolescente e discute 
a PSC com a referência da unidade acolhedora; 

3. Nesta conversa, poderão debater maneiras de oportunizar novas atividades em PSC;

4. Profissionais agendam data para apresentação do/a adolescente à unidade acolhedora.
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O primeiro dia do adolescente na unidade acolhedora é muito importante para sua trajetória na PSC: 
se não define como será, ao menos, dá “pistas” para o adolescente sobre com quem poderá contar no 
local, como a equipe pensa o trabalho e o público atendido, a relação e a dinâmica entre os profissio-
nais, entre outros pontos.

Também no primeiro dia, a referência da unidade acolhedora11, o adolescente e o técnico do SMSE-
-MA começam a traçar as parcerias a serem feitas de forma a melhor apoiar o adolescente ao longo 
do processo. É bastante interessante quando esse trio consegue afinar, desde o início, como traba-
lhará a partir das demandas específicas de cada nova história que começa quando um adolescente 
chega para cumprir a medida socioeducativa.

São ações que poderão contribuir nesta etapa:

Desenvolvendo a PSC

11. Preferencialmente, será uma pessoa com disponibilidade para acompanhar e apoiar o adolescente durante todo o tempo 
da PSC.
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• Sim, sempre que se mostrar o melhor caminho para permitir que o adolescente cumpra a PSC.

• Sim, caso o adolescente não se adapte à atividade.

• Sim, de acordo com as disponibilidades do adolescente e da unidade acolhedora para a troca de 
dia e/ou horário.

• Sempre após avaliação em conjunto com profissional referência da unidade acolhedora, adoles-
cente e técnico do SMSE-MA. 

Resumo de fluxos e dinâmicas que podem colaborar para o andamento da PSC:

A atividade de PSC poderá ser repensada ao longo do caminho?
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Agora que a unidade acolhedora foi escolhida e o adolescente iniciou a PSC, é interessante estabele-
cer um fluxo de comunicação para fortalecer a parceria e facilitar o trabalho entre unidade acolhedora 
e SMSE-MA. Essa aliança pode qualificar o cumprimento da PSC pelo adolescente e, também, apoiar 
o técnico em suas atribuições.

Com os profissionais, foi construído um fluxo de comunicação entre SMSE-MA e unidade acolhedora 
para o estabelecimento de um acompanhamento parceiro. É uma sugestão e não pode ser estabele-
cido de maneira engessada, já que cada SMSE-MA possui particularidades, sendo recomendado que 
seja realizado a partir da demanda de cada adolescente acompanhado. 

Os momentos de comunicação sugeridos são os seguintes:

Estreitando as parcerias 

Mesmo estabelecendo o fluxo de comunicação, é pre-
ciso lembrar que há imprevistos e situações não plane-
jadas com as quais as equipes precisam lidar. As mais 
comuns são faltas, quebra de regras e desinteresse do 
adolescente pela atividade. Estabelecer, desde o início, 
as atribuições que cada um dos atores envolvidos ado-
tará (adolescente, técnico e unidade acolhedora) pode 
ajudar nesse processo.

Além disso, avaliar cada dia cumprido da PSC pode es-
tabelecer uma relação em que, cada vez mais, fique fá-
cil expressar o que se pensa. O interessante é garantir 
espaço para que todos consigam expressar suas opini-
ões. Caso aconteça algum desvio no trajeto, a primeira 
providência é orientar o adolescente sobre o ocorrido e 
dar espaço para uma conversa onde todos possam argu-
mentar e repensar os combinados. 
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Desde a apresentação do adolescente à unidade acolhedora, é importante informá-lo das regras exis-
tentes no local, além dos dias e dos horários em que será aguardado para cumprir as atividades da 
PSC. Também é interessante apresentá-lo a quem será o responsável por acompanhá-lo no local para 
que, desde o início, essas informações estejam presentes nos acordos estabelecidos. 

Nessa primeira etapa, podem estar presentes o adolescente, seu técnico de referência do SMSE-MA 
e o responsável por acompanhá-lo na unidade acolhedora, para que esses acordos sejam feitos e 
conhecidos por todos os envolvidos. 

• Em relação ao adolescente, poderiam ser discutidos as seguintes expectativas:

• Comparecer à unidade acolhedora nos dias e nos horários combinados;

• Avisar suas ausências para o técnico e para a unidade acolhedora (por ligação a cobrar ou via WhatsApp);

• Realizar as atividades propostas e acordadas; 

• Cuidar dos equipamentos que fizer uso na unidade acolhedora;

• Cuidar do espaço físico da unidade acolhedora;

• Manifestar, se houver, sua insatisfação e/ou dificuldade em relação às atividades e/ou horários da PSC;

• Participar do processo de avaliação durante e no encerramento da PSC.

A unidade acolhedora é responsável pelo adolescente enquanto ele estiver no local para cumprimento 
da PSC. O ideal é que algum educador da unidade acompanhe o adolescente nas atividades, facili-
tando seu aprendizado. Foram levantadas as seguintes atribuições que a unidade acolhedora pode 
adotar:

• Acolher o adolescente;

• Explicar para ele a história e as atividades da unidade acolhedora;

• Deixar claras as regras de convívio da unidade acolhedora (válidas para todas as pessoas);

• Comunicar-se com o SMSE-MA de maneira ágil em caso de faltas ou mudanças nas atividades e 
dias da PSC (por e-mail, telefone ou WhatsApp);

• Apoiar o adolescente na seleção e no planejamento da atividade que realizará na PSC;

• Acompanhar as atividades de PSC, ajudando o adolescente em suas dúvidas;

Conversando com o adolescente

Conversando com o adolescente
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• Comunicar em caso de não funcionamento em feriados – se possível, remanejando o dia de cum-
primento da PSC para a mesma semana;

• Realizar o processo de avaliação ao longo e no encerramento da PSC – dando retorno sobre a 
atividade e o desenvolvimento do adolescente na PSC;

• Comunicar o SMSE-MA sempre que houver intercorrências no desenvolvimento da medida socio-
educativa.

Sendo responsável pelo acompanhamento do adolescente durante toda a medida socioeducativa, o 
técnico tem as seguintes atribuições: 

• Fazer contato com a unidade acolhedora no início da PSC e ao longo dela, para avaliação e cons-
trução do processo; 

• Participar da escolha da atividade na unidade acolhedora;

• Acompanhar o adolescente no cumprimento da PSC por meio de contato telefônico e presencial;

• Responder e-mails e contatos feitos pela unidade acolhedora em tempo ágil (no dia ou na mesma 
semana);

• Participar do processo de avaliação da PSC em conjunto com adolescente e unidade acolhedora;
• Dar respaldo às questões apresentadas pela unidade acolhedora: realizar visitas, pelo menos, 

uma vez ao mês e manter contato telefônico semanal;

• Fazer visitas à rede para ampliar a possibilidade de unidades acolhedoras;

• Como sugestão dos participantes do Projeto Fortalecendo a PSC: preencher, com o adolescente, sua 
ficha de conhecimento e entregá-la à unidade acolhedora antes da apresentação do adolescente.

Sugestões para o SMSE-MA apoiar a PSC
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A avaliação da PSC pode ser realizada através de conversas entre o adolescente, o técnico do SM-
SE-MA e o profissional de referência da unidade acolhedora. O interessante é que essas conversas 
sejam abertas e com possibilidade de o adolescente expressar sua opinião sobre as atividades e a 
relação que está sendo construída na unidade acolhedora, percebendo e sentindo que suas ideias 
são levadas em consideração.

É importante a presença de todos os atores envolvidos para que estejam cientes dos passos seguin-
tes, dos pontos positivos, dos desafios de seus pares e da responsabilidade de cada um nos pontos 
a serem melhorados. 

Para cada um dos envolvidos, é interessante considerar:

Avaliação do processo

O encerramento da PSC acontece quando o adolescente cumpriu o período que lhe foi atribuído, con-
tabilizado pelo técnico do SMSE-MA. Este profissional informa para o adolescente e o profissional de 
referência da unidade acolhedora, desde o início, a data prevista para o encerramento da PSC, para 
que todos possam ter ciência e acompanhar o tempo cumprido. 

Considerando o prazo legal máximo de seis meses para a execução da PSC12, é possível dizer que o 
ideal é que todos os envolvidos no desenvolvimento das atividades trabalhem juntos para vencer os 
desafios garantindo, ao máximo, o cumprimento da PSC dentro do tempo sinalizado pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

O processo todo conta com alguns passos que iniciam na acolhida do adolescente e são avaliados 
constantemente.

Encerrando a PSC

12. Estatuto da Criança e do Adolescente - Art. 117.
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O último dia na unidade acolhedora é um momento em que o profissional de referência do local e o 
técnico do SMSE-MA podem, junto com o adolescente, reconhecer os ganhos e os desafios que foram 
enfrentados a partir da parceria que estabeleceram durante todo o tempo da medida socioeducativa, 
reconhecendo as mudanças que viveram no decorrer desse processo.  

Há equipes que se reúnem para comer e comemorar juntos, outras que apresentam uma carta apon-
tando todos os aprendizados que o adolescente adquiriu – e que poderá ser aproveitada no momento 
de busca da inserção no mundo do trabalho. Estas equipes mostram que é possível criar rituais que 
marquem esta etapa, que pode ser não apenas de responsabilização, mas, acima de tudo, de tomada 
de consciência e posse da própria vida. Com tudo isso, é imaginável, portanto, tornarmos a medida, 
em essência e experiência, educativa!

Fechamento da PSC
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Esta ficha é um facilitador para o encaminhamento do/a adolescente em PSC à unidade acolhedora, 
reunindo informações sobre suas habilidades, hábitos, interesses e aptidões. Após ser preenchida 
pelo técnico do SMSE-MA, junto com o adolescente, será entregue, pessoalmente, pelo técnico à 
unidade acolhedora, facilitando a primeira conversa de cada nova parceria.

Ficha de conhecimento do adolescente

Data: _____________________________
Identificação:

1. Nome do adolescente: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Tempo para cumprimento da PSC: ___________________________________________________

3. Idade: _________________________________________________________________________

4. Onde mora: ____________________________________________________________________

5. SMSE-MA: _____________________________________________________________________

6. Nome do técnico: ________________________________________________________________

Conhecendo:

7. Você ajuda nas atividades domésticas? Se sim, o que faz?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Em que seus amigos dizem que você é bom? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9. O que você só faz se for obrigado?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. Você gosta mais de estar em grupo ou sozinho?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Anexos

Ficha de conhecimento do adolescente
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11. Você gosta mais de lidar com papéis ou com gente?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12. Você diria que gosta de estar/brincar/cuidar de crianças?

(  ) Sim
(  ) Não
(  ) Nunca pensei sobre isso, mas estou disposto a tentar
13. Você diria que gosta de estar/conversar com idosos?

(  ) Sim
(  ) Não
(  ) Nunca pensei sobre isso, mas estou disposto a tentar

Escolarização

14.  Está estudando?_______________________________________________________________

15. Se sim, está cursando qual ano? __________________________________________________

16. Caso tenha parado de estudar, em que ano parou e por quê? Há quanto tempo está sem estudar?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

17. Se não estiver estudando, você acha que teria alguma dificuldade para retomar os estudos?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Gostos e interesses:

18. O que gosta de fazer no seu dia a dia? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

19. Gosta de fazer alguma coisa relacionada a essas atividades?

(  ) Escrever
(  ) Dançar
(  ) Ler
(  ) Grafitar
(  ) Ouvir música
(  ) Desenhar ou pintar
(  ) Internet e computador (Facebook, outras redes sociais)
(  ) Esportes
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(  )WhatsApp
(  ) Jogos eletrônicos no celular
(  ) Outros: ______________________________________________________________________

20. Gostaria de participar de que tipo de atividade?

(  ) Cultural (envolve arte, música, teatro, dança)
(  ) Esportiva
(  ) Relacionada ao meio ambiente
(  ) Gravação de áudio e vídeo
(  ) Artes manuais /Artesanato
(  ) Administrativo
(  ) Educação
(  ) Internet e Web Designer
(  ) Outras atividades: _____________________________________________________________

Caminhada

21. Já frequentou ou recebeu algum atendimento desses serviços?

(  ) CCA (qual ou onde) _____________________________________________________________
(  ) CJ (qual ou onde)_______________________________________________________________
(  ) CEI/Creche (qual ou onde)  _______________________________________________________
(  ) SASF (qual ou onde) ____________________________________________________________
(  ) UBS/Saúde da Família (qual ou onde)_______________________________________________
(  ) CEU/Clube Escola (qual ou onde) __________________________________________________
(  ) Outro (qual ou onde)_____________________________________________________________

22. Você já fez algum curso ou oficina? Quais? O que achou delas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

23. Técnico, conte aqui informações importantes sobre o adolescente que não estão contidas acima:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Plano de desenvolvimento da PSC – para uso da unidade acolhedora

Introdução e alguns pontos para reflexão:

O que é possível oferecer aos adolescentes para que desenvolvam atividades e relações educadoras 
durante o cumprimento da PSC?

Acolhida

• Receber o adolescente com a presença do técnico do SMSE-MA de referência;

• Apresentar o espaço da unidade acolhedora e as atividades desenvolvidas no dia a dia;

• Estabelecer, com a colaboração do adolescente e do técnico, regras de convivência e acompa-
nhamento durante a PSC;

Considerar e discutir: 

1. Como podemos saber mais sobre as habilidades e os interesses dos adolescentes?

2. Como realizar a integração do adolescente às atividades de forma a permitir o melhor aprovei-
tamento deste momento?

Desenvolvimento (aprendizagem)

• Possibilitar que o adolescente transite, nos primeiros dias, entre as atividades realizadas, para 
poder conhecê-las na prática antes de definir em qual (ais) dela (s) cumprirá a PSC;

• Considerar quais atividades serão ensinadas e como elas poderão se relacionar com a PSC (per-
mitindo aprendizagem e retorno à comunidade);

• Facilitar a troca de experiências entre educador e educando/adolescente;

Considerar e discutir: 

• Como é possível favorecer a interação e a troca de aprendizados entre o adolescente e demais       
educandos/usuários da unidade acolhedora? 

     • Como a referência acompanhará o aprendizado do adolescente e proporcionará devolutivas a ele?

Retorno à comunidade - como transformar as atividades aprendidas em ações comunitárias?

É possível planejar, junto com adolescente e técnico de referência do SMSE-MA, como será feita a 
devolutiva à comunidade - que é característica da PSC. Para isso, é possível considerar o retorno para 
o público atendido pela unidade acolhedora e/ou para a comunidade que a cerca: não necessaria-
mente o adolescente precisará levar para fora dos muros o que desenvolveu no espaço, mas é muito 
importante que possa haver alguma devolutiva desse período para outras pessoas que não apenas 
o adolescente, como o público atendido pela unidade acolhedora. A PSC, diferente das demais, é co-
munitária, e esse caráter pode ser educativo e simbólico para o/a adolescente, unidade acolhedora, 
SMSE-MA e comunidade.
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Descrição da unidade acolhedora: relacionar histórico, público atendido, atividades desenvolvidas e horários, 
além de outras informações consideradas importantes pela unidade acolhedora.

PROPOSTA DE ATIVIDADES

Obs.: Todas as etapas abaixo são realizadas na presença e com participação do adolescente em cumpri-
mento da PSC.
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Cronograma de PSC - Instrumental para organização das atividades de PSC 

Este material pode ser preenchido pela referência da unidade acolhedora junto com o adolescente 
para planejarem e, ao mesmo tempo, avaliarem a PSC continuamente.
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