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Descrição da prática (máximo uma página, fonte arial 12):  



 O objetivo central da “Oficina da Palavra” consiste em criar momentos 
ímpares de aproximação e diálogo do Magistrado da Comarca com o público ao 
qual se aplica a medida socioeducativa, tendo os servidores da instituição CENSE 
enquanto mediadores neste trabalho de aproximação. 
  Possibilitar ao magistrado a participação no processo de execução da 
medida,  visando à sensibilidade em ouvir e melhor entender questões particulares 
dos adolescentes, criando ainda, diálogo frequente com a equipe de atendimento 
para a proposição de encaminhamentos e participação na solução de questões 
pertinentes a socioeducação. 
Público-alvo: 
 O Projeto “Oficina da Palavra” tem como público-alvo os adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de internação no CENSE de Toledo, em 
execução do Plano Individual de Atendimento – PIA. Assim, participam em média 
15 adolescentes em cada encontro realizado. 
Desenvolvimento/Metodologia: 
 Os encontros ocorrem de forma trimestral, com a utilização de espaços 
externos ao CENSE – CEEBJA e Fórum, tendo a duração de três horas em média. 
 A técnica utilizada na execução dos encontros, dentro do âmbito da 

Justiça Restaurativa, é denominada “Círculo de Construção de Paz”. 
 Resultados alcançados ou metas definidas e quantificadas através de 
indicadores: 
 Por meio da realização do projeto, evidencia-se que o Juiz da Vara da 
Infância e Juventude também se constitui enquanto ator no processo de execução 
da medida socioeducativa aplicada, sendo que a atuação do Juiz vai além da fase 
de apuração de autoria do ato infracional e da responsabilização/aplicação da 
medida socioeducativa adequada, mas sim, efetivamente acompanhando a 
execução da medida socioeducativa. A aproximação do magistrado do 
adolescente, resulta em uma reflexão conjunta sobre a responsabilização de cada 
educando sobre seus atos, além de levar ao entendimento do adolescente a 
necessidade de evolução dentro do processo socioeducativo, para a (re) conquista 
de sua liberdade de forma responsável. Desta forma, o magistrado passa de uma 
figura intervencionista, a um colaborador no desenvolvimento do educando. Logo, 
o adolescente se torna protagonista do processo socioeducativo, assumindo 
postura de compromisso com seus objetivos e metas traçados no Plano Individual 
de Atendimento . 
 Percebemos também uma melhora no relacionamento entre os 
adolescentes/adolescentes; adolescentes/equipe técnica; adolescentes/juiz; pois 
com esta metodologia, temos como resultado o respeito à individualidade de cada 
participante, considerando sua história de vida. 
 Além de que, ao trabalharmos com os adolescentes as temáticas de 
identidade social, sentimentos e mobilização para a mudança, objetivos e metas 
traçadas para alcançar seus sonhos, responsabilização e transformação da 
realidade, estimulamos o autoconhecimento e a reflexão no adolescente de suas 
potencialidades, habilidades, interesses, contribuindo para a consolidação de 
valores pessoais e sociais e o bom andamento da medida socioeducativa.  
  
  
  
  
  



  
 Exemplo de roteiro:  
 
 
Abertura: Vídeo Cegonhas 

Chek-in 

Valores: Quais valores são importantes para se viver em família? 

Diretrizes: 

 Lembrança de algo que marcou a sua infância 

 Em quais momentos da sua vida você se sentiu feliz? 

 Do que você mais sente saudades? 

o Hoje, se você pudesse escolher, o que você estaria fazendo agora? 

E o que você não gostaria de estar fazendo neste momento? 

o O que é ruim de estar preso (privado de liberdade)? O que é ruim em 

ter limitações? 

o O que é bom de estar preso? 

o O que é bom de estar em Liberdade? Quais as dificuldades/desafios 

que a gente encontra quando está em Liberdade? 

o Quem é o maior responsável pela sua Liberdade? Que 

compromissos você assume com você mesmo e com a sua 

Liberdade? 

 
Chek-out 
 
Vídeo Pipe 
 
Adolescentes participantes: 

 
 
7 adolescentes, educador, Assistente Social Luzinete, Psicólogas Aline e Bruna, Pedagogo Benhur, Terapeuta ocupacional 

Kelys  e Dr. Rodrigo. 
 
 

Papéis de valores em formato de pombinhas. 
Levar toalhas, bonecos, jogo carta da terra, jogo serpentes e escadas, ECA, crachas, pen drive com vídeos, canetinhas, 
fita adesiva e cartolinas. 

Pedir emprestado árvore e toalhas. 

 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  


