
 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

   FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 
ANEXO II 

 

 

 

METAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

3º CICLO DE AVALIAÇÃO- 16/09/2015 a 15/01/2016 
 

UNIDADE METAS PTOS 

CIJAM 

Assegurar a realização de 02 eventos, sendo: 01 para os 

adolescentes abordando o tema Educação Ambiental e 

outro para os servidores abordando o tema Direitos 

Humanos; 

10 

Realizar visitas domiciliares a 100% dos socioeducandos;  10 

Assegurar o cumprimento dos prazos legais de Pias e 

relatórios de 100% dos socioeducandos; 
10 

Garantir no mínimo 42h/semana de atividades 

sociopedagógicas para cada socioeducando; 
25 

Realizar assembléia mensal com os socioeducandos; 15 

CJM 

Garantir no mínimo 42h/semana de atividades 

sociopedagógicas para cada socioeducando; 
30 

Assegurar a realização de 02 eventos utilizando a 

metodologia das práticas restaurativas, sendo: 01 para os 

adolescentes e famílias, e  01 para os servidores; 

10 

Realizar assembléia mensal com os socioeducandos; 20 

Garantir o encaminhamento de 100% dos socioeducandos 

à Rede de Serviços, conforme suas demandas. 
10 

BENEVIDES 

Assegurar o cumprimento dos prazos legais de Pias e 

relatórios de 100% dos socioeducandos; 
10 

Garantir no mínimo 42h/ semanais de atividades 

sociopedagógicas para cada socioeducando; 
25 

Assegurar a realização de 02 eventos utilizando a 

metodologia das práticas restaurativas, sendo: 01 para os 

adolescentes e famílias, e  01 para os servidores; 

10 

Manter atualizados os registros dos procedimentos 

sociopsicopedagógicos nos prontuários de 100% dos 

socioeducandos; 

10 

Realizar assembléia mensal com os socioeducandos; 15 

CESEBA 

Manter atualizados os registros dos procedimentos 

sociopsicopedagógicos nos prontuários de 100% dos 

socioeducandos; 

10 

Garantir no mínimo 42h/semana de atividades 

sociopedagógicas  para cada socioeducando; 
25 

Realizar elaboração do Diagnóstico Polidimensional em 10 



 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

   FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 
ANEXO II 

 

 

todas as áreas previstas a 100% dos socioeducandos.  

Assegurar a realização de 02 eventos utilizando a 

metodologia das práticas restaurativas, sendo: 01 para os 

adolescentes e famílias, e  01 para os servidores; 

10 

Realizar assembléia mensal com os socioeducandos; 15 

CIAM 

MARABÁ 

Assegurar a realização de 03 eventos para os servidores 
abordando os temas: 

 GDAS; 

 Referencial teórico da socioeducação (ECA, 
SINASE, PPI da FASEPA);  

 Medidas de segurança; 

10 

Assegurar a realização de 02 ações de Saúde; 10 

Garantir no mínimo 42h/semana de atividades 
sociopedagógicas para cada socioeducando; 25 

Assegurar a realização de 02 eventos utilizando a 

metodologia das práticas restaurativas, sendo: 01 para os 

adolescentes e famílias, e  01 para os servidores; 

10 

Realizar assembléia mensal com os socioeducandos; 15 

CIAM 

SIDERAL 

Realizar a elaboração do diagnóstico polidimensional de 

todas as áreas para 100% dos socioeducandos; 
30 

Garantir a inclusão de 85% dos socioeducandos em sala 

de aula no quadrimestre; 
20 

Garantir consulta médica a 90% dos socioeducandos no 

quadrimestre; 
10 

Assegurar a realização de 02 eventos utilizando a 

metodologia das práticas restaurativas, sendo: 01 para os 

adolescentes e famílias, e  01 para os servidores; 

10 

CASF 

Realizar visitas institucionais para viabilizar o 

atendimento/acompanhamento por meio das equipes 

dos equipamentos da rede socioassistencial das famílias 

de 100% das socioeducandas; 

20 

Manter atualizados os registros dos procedimentos 

sociopsicopedagógicos nos prontuários de 100% das 

socioeducandas; 

10 

Garantir no mínimo 42h/semana de atividades 

sociopedagógicas para cada socioeducanda; 
30 

Assegurar a realização de 02 eventos utilizando a 

metodologia das práticas restaurativas, sendo: 01 para os 

adolescentes e famílias, e  01 para os servidores; 

10 

CAS Realizar 01 Encontro mensal com as famílias de todos os 10 
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socioeducandos atendidos; 

Realizar 01 (uma) atividade de prática restaurativa com os 

seguimentos da Comunidade Socioeducativa 

(socioeducandos, família e servidores) a cada bimestre; 

10 

Realizar assembléia semanal com os socioeducandos e 

estudo de caso quinzenalmente; 
15 

Garantir a emissão da documentação civil e militar de 

100% dos socioeducandos atendidos; 
10 

Garantir no mínimo 42h/semana de atividades 

sociopedagógicas para cada socioeducando; 
25 

SEMI 

SANTARÉM 

Garantir o acompanhamento escolar pelo setor 

pedagógico da UASE, a 100% dos socioeducandos 

custodiados. 

10 

Garantir o encaminhamento de 100% dos socioeducandos 

à Rede de Serviços, conforme suas demandas. 
10 

Garantir no mínimo 42h/semana de atividades 

sociopedagógicas para cada socioeducando; 
25 

Realizar assembléia semanal com os socioeducandos e 

estudo de caso quinzenalmente; 
15 

Assegurar a realização de 02 eventos utilizando a 

metodologia das práticas restaurativas, sendo: 01 para os 

adolescentes e famílias, e  01 para os servidores; 

10 

SAS 

 

Realizar 3 (três) atividades de práticas restaurativas à 

Comunidade Socioeducativa (socioeducandos, família e 

servidores); 

10 

Realizar encaminhamentos para a rede socioassistencial e 

demais políticas públicas no atendimento de 70% dos 

socioeducandos e de seus bfamiliares; 

25 

Garantir o registro qualitativo do atendimento em 100% 

dos prontuários e livros de ocorrências; 
15 

Realizar atividades com ênfase a espiritualidade de 70% 

dos 

socioeducandos atendidos na Unidade; 

10 

Realizar atividades sociopedagógicas com 65% dos 

adolescentes atendidos na Unidade. 
10 

CEFIP 
Garantir o encaminhamento de 100% das socioeducandas 
à Rede de Serviços, conforme suas demandas; 

15 
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Belém, 05 de outubro de 2015. 
 
 

Manter atualizados os registros dos procedimentos 

sociopedagógicos nos prontuários de 100% das 

socioeducandas; 

10 

Garantir no mínimo 42h/semana de atividades 

sociopedagógicas para cada socioeducanda; 
30 

Realizar assembléia mensal com as socioeducandas; 15 

CESEF 

Manter atualizados os registros dos procedimentos 

sociopedagógicos nos prontuários de 100% das 

socioeducandas; 

10 

Realizar assembléia mensal com as socioeducandas; 15 

Garantir o encaminhamento de 100% das socioeducandas 

à Rede de Serviços, conforme suas demandas; 
10 

Garantir no mínimo 42h/semana de atividades 

sociopedagógicas para cada socioeducanda; 
25 

Assegurar a realização de 02 eventos utilizando a 

metodologia das práticas restaurativas, sendo: 01 para os 

adolescentes e famílias, e  01 para os servidores; 

10 

UASE 

ANANINDEUA 

Garantir no mínimo 42h semanais de atividades 

sociopedagógicas para cada socioeducando; 
30 

Manter atualizado os registros dos procedimentos 

sociopedagógicos nos prontuários 100% de todos os 

adolescentes; 

10 

Realizar duas atividades de praticas restaurativas com 

servidores(equipe técnica , monitoria,  apoio); 
10 

Realizar assembléia mensal com os socioeducandos; 20 

CESEM 

Assegurar a realização de 02 eventos utilizando a 

metodologia das práticas restaurativas, sendo: 01 para os 

adolescentes e famílias, e  01 para os servidores; 

10 

Garantir a emissão da documentação civil e militar de 

100% dos socioeducandos atendidos; 
10 

Garantir no mínimo 42h semanais de atividades 

sociopedagógicas para cada socioeducando; 
25 

Garantir o encaminhamento de 100% dos socioeducandos 

à Rede de Serviços, conforme suas demandas; 
10 

Realizar assembleia mensal com os socioeducandos; 
15 
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Presidente da Comissão GDAS 
Portaria nº 496 de 24/04/2015 

 
 


