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RESUMO
Desde o início do mês de março de 2020, o mundo se deparou com a Pandemia do
Coronavírus, o que repercutiu com mudanças na sociedade como um todo.
O isolamento social determinado como forma de contenção, incidiu na necessidade
de nova rotina de vida da população, gerando efeitos no cenário de diversos âmbitos,
entre eles: saúde, social, familiar, político, econômico, pedagógico, psicológico e das
relações interpessoais.
Decorrente de uma nova configuração social, se fez importante a implantação de
medidas de prevenção e contenção da proliferação do vírus, adaptando e alterando a
rotina das pessoas para evitar a contaminação pela doença.
Obedecendo normativas nacionais e internacionais, o Estado do Paraná, através da
Portaria 01/2020 do DEASE-SEJUF-PR, estabeleceu um plano de enfrentamento ao
COVID-19 para as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pautando medidas
e providências como Plano de Contingência e Prevenção ao contágio pelo vírus.
Os Centros de Socioeducação do Estado, centrados na necessidade de
reordenamento institucional e na Garantia de Direitos dos Adolescentes, acirraram
ações para que os adolescentes sob suas responsabilidades não fossem violados em
seus direitos e continuassem a cumprir as medidas socioeducativas impostas,
atrelando normas de saúde e prevenção determinadas e exigidas, garantindo
medidas de seguranças em relação a saúde.
No cotidiano dos CENSEs todos os adolescentes, diariamente, participam de
atividades socioeducativas fundadas em experimentações pedagógicas, as quais
estão direcionadas à formação integral, ao reconhecimento de aptidões e
habilidades, a valorização de si próprio e a inclusão social.
Com a Pandemia, as atividades não foram interrompidas, todavia houve necessidade
de um replanejamento programático sendo que intervenções foram implementadas
e implantadas.
As equipes vêm realizando atividades que dialogam assuntos sobre a Pandemia,
assim como outros temas que contribuam com reflexões que
colaborem com a promoção dos adolescentes.

COMBATE AO COVID-19
Durante todo o ano de 2020, desde que tivemos notícias da pandemia ocasionada pelo Corona
Vírus, as Unidades de Socioeducação aprimoraram práticas para combate ao COVID-19.
Frequentemente foram lavados espaços comuns, como alojamentos, alas, galerias, entre
outros.

Foram distribuídos materiais para contenção do Coronavírus,
como luvas, álcool em gel, face shields, óculos de proteção,
máscaras e demais EPIs necessários a fim de minimizar o
contágio pelo vírus. Tudo isso para maior proteção dos
profissionais e adolescentes.
Frequentemente foram lavados espaços
alojamentos, alas, galerias, entre outros.
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ANIVERSÁRIOS
Adolescentes tiveram o momento de comemorar e celebrar a vida, lembrando que
mesmo estando em privação de liberdade devem valorizar esses momentos.

ARTESANATO
O estímulo à confecção de artesanato tem por objetivo de desenvolver
habilidades cognitivas e motoras, além do exercício da criatividade no
processo de escolhas da decoração. Também abordado a produção artesanal
como fonte de renda.
Atividades artesanais são bem apreciadas pelos adolescentes e seus
produtos são utilizados para presentear familiares e amigos.

CÍRCULOS DE PAZ
Círculos de Construção de Paz – Realização de Círculos com os
adolescentes com o objetivo de promover a cultura da paz e
possibilidade
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que

demonstraram a interesse pela vivência e reflexão sobre os
temas propostos

COMBATE À EXPLORAÇÃO
INFANTIL E USO DE DROGAS

Em diversos momentos foram realizados debates, discussões e
palestras, além da exibição de vídeos e campanhas de combate à
Exploração infantil e o uso de drogas

DATAS
FESTIVAS &
COMEMORAÇÕES,

AUTO
CUIDADO

Atividade interdisciplinar com
o objetivo de promover a
conscientização sobre
importância da
autovalorização e auto
cuidado, bem como reflexões
sobre repercussões da
gravidez na adolescência e
exposição a condutas de risco

OFICINA DE CULINÁRIA

ENTREGA DE MATERIAIS E
CESTAS BÁSICAS

Em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, o
DEASE realizou a entrega de cestas básicas e merenda aos
adolescentes e suas famílias

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Avaliado os pontos positivos por meio de aulas online e principalmente os
desafios enfrentados durante a pandemia, mas que foram superados sem
prejuízo educacional aos alunos. Reforçada a determinação com que a equipe
escolar e da unidade assumiram a missão de minimizar o máximo possível os
impactos do distanciamento para o aprendizado dos adolescentes.

PRÁTICA DE ESPORTES

Foram garantidas e estimuladas as práticas de esportes nas
Unidades Socioeducativas, como jogos de tabuleiro, tênis de mesa,
futebol, vôlei, basquete,entre outros

ESTUDOS DE CASO E
CONTATO FAMILIAR

As Unidades Socioeducativas tiveram que se adaptar para
garantir direitos básicos dos adolescentes.
Com as visitas presenciais suspensas, foram utilizadas
ferramentas online para contato familiar, assim como
estudos de caso foram realizados de maneira virtual

CULTIVO DE HORTA

O cultivo de hortaliças e arvores frutíferas contribui
para a melhoria dos hábitos alimentares, contato
com a natureza, melhoria da saúde mental e
qualidade de vida dos sujeitos. Além de melhorar a
alimentação oferecida aos adolescentes, haja vista
que as hortaliças incrementam as refeições servidas
na unidade socioeducativa.

LAZER
Dentre as atividade de lazer, destaca-se o curso de violão, atividades na biblioteca,
vídeogame, confecção de pipas, oficinas de dança, pedbolim, filmes, oficina de
rádio, personalização de roupas, atividades ao ar livre, entre outras

LIVES E REUNIÕES
Com o distanciamento e as medidas adotadas para prevenção, incluindo a colocação de
servidores do grupo de risco em teletrabalho, os instrumentos pedagógicos foram mantidos
utilizando os recursos digitais. Várias lives e reuniões online foram realizadas no intuito de
manter os processos socioeducativos dos adolescentes.

PÁSCOA
Foram realizadas atividades para significar as comemorações da Páscoa, dentre
elas foi realizada a oficina para produção de ovos de chocolate. A atividade
também abordou a produção como uma forma de empreender, com exemplos
de pessoas que fazem ovos e bombons para comercializar.

Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números as Unidades
Socioeducativas participaram da campanha Setembro Amarelo®

A campanha foi celebrada nos Centros de Socioeducação com o objetivo de
compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença;
proporcionar maior acesso dos servidores e adolescentes aos serviços de
diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

As Unidades promoveram ações de saúde que contribuíram significativamente
para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos
contextos socioculturais e político-econômicos, tornando os homens
protagonistas de demandas que consolidem seus direitos de cidadania.

BATALHA DE RAP
Em tempos históricos de pandemia, novas formas de equipamentos e instrumentos de
atividades se despontam. Como nosso projeto de RAP online "Se liga RAPaz", aqui tratamos
sobre a desconstrução da vinculação do RAP com a criminalidade, destacando que o RAP é
mais uma forma de expressão cultural que emancipa e consegue dar visibilidade ao nosso
jovem de "dizer o que quer, de verdade".

RELIGIOSIDADE
O direito a participar de eventos religiosos foi garantido aos adolescentes durante a
pandemia. Foram realizados eventos online e outros, sempre respeitando os
protocolos de saúde emitidos durante a pandemia

CURSOS SENAI
Os cursos foram ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que realizou
parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF).
mais de 70 adolescentes contemplados pelo curso que contém as seguintes disciplinas: Relações
Interpessoais, Meio Ambiente, Língua Portuguesa, Rotinas Administrativas, Saúde e Segurança no
Trabalho, Ética e Cidadania, Introdução à Informática, Matemática Básica, Fundamentos de
Qualidade e Produtividade e Interpretação de Textos Técnicos e Administrativos.

CURSOS CIEE
·O CIEE disponibilizou para a oferta, neste formato, um catálogo de 10 cursos, dentre os
quais: Autoconhecimento, Desenvolvimento de Qualidades Pessoais, Como ter sucesso
nos Processos Seletivos – Dicas de Entrevista, Comunicação Não Violenta, Inteligências
Múltiplas, Auxiliar Administrativo – RH e Arquivos, Qualidade no Atendimento ao Público,
Marketing Pessoal – A Arte de se Relacionar Bem, Projeto de Vida Pessoal e Profissional,
Empreendedorismo.

CÍRCULOS DE CUIDADO
·O Projeto contou com o voluntariado de 17 servidores
capacitados para a organização dos círculos e alcançou cerca de
320 servidores. Obtendo uma avaliação majoritariamente positiva
daqueles que participaram.
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DIRETORES DAS UNIDADES
SOCIOEDUCATIVAS
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