
UASES METAS PONTOS

1-Desenvolver trabalhos em grupos sobre fases de atendimentos 

pela equipe de assistentes sociais;
15

2-Desenvolver trabalhos em grupos pela equipe de pedagogos 

voltados para o mundo do trabalho, a importância da Educação com 

socioeducandos e famílias.

15

3-Desenvolver trabalho em grupos pela equipe de psicólogos com o 

tema"Tecendo relações: habilidades sociais, família e uso de 

drogas";

15

4-Efetivar o Projeto de Leitura desenvolvido pela UASE 

Ananindeua, com objetivo de estimular o senso crítico dos 

socioeducandos;

25

1-Garantir a jornada pedagógica aos socioeducandos diariamente; 20

2- Realizar 02 eventos utilizando a metodologia das Práticas 

Restaurativas junto com a comunidade socioeducativa 

(socioeducandos,famílias,servidores);

15

3- Garantir atualização dos registros técnicos em todas as áreas 

de atendimento nas pastas  dos socioeducandos: A Gestão dos 

procedimentos de Atendimento Socioeducativo;

20

4- Realizar uma assembleias  com os socioeducandos 

bimestralmente;
15

1-Garantir a matrícula e acompanhamento escolar  e inclusão em 

oficina/curso a 100% dos socioeducandos; 15

2-Garantir a realização de atividades semanais

sociopsicopedagógicas para cada socioeducando, conforme PIA, com

o devido acompanhamento técnico e dos socioeducadores; 15

3-Assegurar a realização de eventos utilizando a metodologia das

práticas restaurativas, sendo para os socioeducandos por fase de

atendimento e quando da admissão em círculos de acolhimento, para

as familias nos Encontros de famílias e para os servidores em

círculos de diálogos;

20

4-Manter atualizados os registros dos procedimentos e 

atendimentos sociopedagógicos nas pastas de 100% dos 

socioeducandos; 20

1-Garantir a matrícula e acompanhamento escolar a 100% dos 

socioeducandas; 15

2-Garantir no mínimo 42h/semana de atividades

sociopsicopedagógicos para cada socioeducanda; 15

3-Assegurar a realização de 03(três) eventos utilizando a

metodologia das praticas restaurativas, sendo 02 para os

adolescentes e família e 01 para os servidores;
10

4- Manter atualizados os registros dos procedimentos e 

atendimentos sociopedagógicos nas pastas de 100% das 

socioeducandas; 30

1-Elaborar o diagnóstico polidimensional nas áreas social, 

pedagógica e psicológica de 100% dos socioeducandos que 

adentrarem na Unidade no período do quadrimestre;

20

2- Realizar 03(três) atividades de práticas restaurativas à 

comunidade socioeducativa (socioeducandos, família e servidores);
20

3-Realizar articulação e encaminhamento para a rede 

socioassistencial e demais políticas públicas no atendimento de 

70% dos socioeducandos e de seus familiares;

20

4-Garantir 100% dos registros técnicos atualizados, em todas as 

áreas de atendimento, nas pastas dos socioeducandos; 
10
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1- Realizar três assembléias durante o quadrimestre, com todas as 

socioeducandas;
20

2- Realizar três reuniões com as famílias, utilizando o método 

das práticas restaurativas; 
15

3- Garantir atualização dos prontuários de todas as 

socioeducandas;
15

4- Realizar duas (02) dinâmicas de grupo com as socioeducandas, 

com o Tema "Dificuldades de Relacionamentos;
20

1- Garantir a jornada pedagógica a todos os socioeducandos  

diariamente;
20

2-Realizar 03 (três) eventos utilizando a metodologia das 

Práticas Restaurativas junto com a comunidade socioeducativa 

(socioeducandos, famílias e servidores);

20

3-Garantir atualização dos registros técnicos, em todas as áreas 

de atendimento, nas pastas dos socioeducandos;
10

4-Garantir a organização da jornada pedagógica através das fases 

de atendimento;
10

5- Realizar 01 (uma) assembleia no quadrimestre com todos os 

socioeducandos por fase de atendimento.
10

1-Garantir a operacionalização do PPP envolvendo toda a 

comunidade socioeducativa da Unidade;
15

2-Assegurar a jornada pedagógica a todos os socioedacandos 

diariamente;
15

3-Realizar três eventos utilizando a metodologia das práticas 

restaurativas junto a comunidade 

socioeducativa(socioeducandos,famílias e servidores)

10

4- Efetuar a atualização dos registros e atendimentos técnicos 

nas pastas dos socioeducandos;
10

5-Realizar encaminhamentos para aquisição de documentação civil, 

incluindo alistamento militar de 100% dos socioeducandos;
10

6-Garantir agendamento a 100% dos socioeducandos para tratamento 

de desdrogadição no CAPS AD;
10

1 - Garantir a jornada pedagógica a todos os socioeducandos 

diariamente.
20

2 - Realizar 03 eventos utilizando a metodologia das Práticas 

Restaurativas junto com a comunidade socioeducativa 

(socioeducandos, famílias e servidores).

20

3- Garantir atualização dos registros técnicos, em todas as áreas 

de atendimento, nas pastas dos socioeducandos.
10

4- Garantir a operacionalização do PPP, envolvendo a comunidade 

socioeducativa que atua na Unidade
10

5 - Realizar uma assembleia por mês com todos os socioeducandos 

por fase de atendimento.
10

1- Garantir documentação civil (inclusive alistamento Militar) a 

100% dos socioeducandos;
10

2-Garantir a jornada pedagógica a todos os socioeducandos 

diariamente;
20

3-Assegurar a realização de 03(três) eventos utilizando a 

metodologia das práticas restaurativas, sendo 01 para os 

socioeducandos e famílias, e 01 para os servidores;

10

4- Garantir 100% dos registros técnicos e de enfermagem 

atualizados, em prontuários de todas as aréas de atendimento;
10

5-Garantir agendamento a 100% dos socioeducandos com necessidade 

e ou determinação judicial para tratamento de desdogratização no 

CAPS AD;

10

6-Realizar Visita domiciliar a 100% dos Socioeducandos incluindo 

o encaminhamento para a rede socioassistencial e demais políticas 

públicas;

10

1-Elaborar o diagnóstico polidimensional nas áreas social, 

pedagógica e psicológica de 100% dos socioeducandos no prazo 

máximo de 20 dias;

20

2-Garantir registros técnicos atualizados em todas as áreas de 

atendimento nas pastas dos socioeducandos;
15
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3-Realizar 03 atividades de práticas restaurativas à comunidade 

socioeducativa;
15

4-Realizar encaminhamentos dos socioeducandos e seus familiares 

para rede socioassistencial e demais políticas públicas;
20

1-Garantir 90% dos socioeducandos com relatório circunstancial de 

medida cautelar realizado com três atendimentos técnicos;
20

2-Realização de oito atividades com as famílias; 20

3-Realizar três atividades de práticas restaurativas à comunidade 

socioeducativa(socioeducandos,famílias e servidores)
20

4-Manter atualizado os registros dos procedimentos e atendimentos 

sociopedagógicos nas pastas de 100% dos socioeducandos;
10

1-Garantir participação e interação dos servidores de monitoria 

nas atividades pedagógicas;
10

2- Garantir a matrícula e acompanhamento escolar a 100% dos

socioeducandos;
10

3-Garantir no mínimo 42h/semana de atividades

sociopsicopedagógicos para cada socioeducando;
10

4-Assegurar a realização de 03(três) eventos utilizando a 

metodologia das práticas restaurativas, sendo 02 para 

socioeducandos e família e 01 para os servidores;

10

5- Manter atualizados os registros dos procedimentos e 

atendimentos sociopedagógicos nas pastas de 100% dos 

socioeducandos;

30

1 - Realizar 03 (três) atividades de Práticas Restaurativas com 

os servidores que compõem a equipe do SAS;
20

2-Realizar encaminhamento para a Rede Socioassistencial e demais 

Políticas Públicas a 70% dos custodiados e familiares;
15

3-Realizar atendimento técnico a 100% dos socioeducandos  

custodiados;
20

4 - Realizar momento reflexivo diário junto aos custodiados 

(equipe técnica e monitoria)
15

1-Garantir matrícula e acompanhamento escolar a 100% dos 

socioeducandos; 20

2- Garantir no mínimo 42h/semana de atividades psicopedagógicas

dentro da Unidade; 15

3- Assegurar as práticas restaurativas com a realização de 02

círculos restaurativos com os socioeducandos e 01 círculo com

servidores;

15

4-Manter atualizado os registros dos procedimentos e atendimentos 

sociopedagógicos nas pastas de 100% dos socioeducandos;
20
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