
UASES METAS PONTOS

1 Garantir 02(dois) encontros utilizando a metodologia das praticas 

restaurativas;
25

2 Garantir 02(dois)encontros formativos que garantam tematicas que 

envolvam a saude individual e coletiva da comunidade socioeducativa;

25

3 Assegurar 02(dois) encontros formativos que trabalhem tematicas 

relacionadas ás relações interpessoais e/ou que contribuam para 

fortalecer o trabalho socioeducativo;

20

1- Realizar palestras educativas voltadas para área da saúde 

individual e coletiva dos socioeducandos;
30

2- Garantir o desenvolvimento de trabalhos em grupos mensalmente com 

os socioeducandos, abrangendo temáticas realcionadas ao cumprimento 

da MSE;

40

1- Implentação de 100% PPP (Projeto politico Pedagógico) da UASE 

Benevides;
20

2- Garantir a participação de 100% dos jovens da fase conclusiva e 

intermediária nas Oficinas do polo Produtivo;

10

3- Garantir o uso de EPIS (Equipamento de proteção Individual) de 

100% para a comunidade socioedcuativa no combate ao COVID-19;
10

4-Garantir a higienização diariamente dos ambientes e alojamentos de 

100% para que se evite a propagação do corona vírus nas instalações 

da uase Benevides;

10

 

5-Garantir o repasse de informações diariamente da prevenção do 

combate da Pandamia, pela equipe de enfermagem a  100% dos 

socioeducandos;

10

6- Garantir a vacina Influenza (H1N1) a 100% da comunidade dos 

servidores e dos socieducnados da Uase Benevides;
10

1-Assegurar a realização de 04 (quatro) eventos utilizando as 

Práticas Restaurativas, sendo 02 (duas)

para os socioeducandos, 01 (uma) com os familiares e 01 (uma) com 

servidores;

25

2-Implementar na unidade o Projeto de “Orientação e enfrentamento ao 

uso de Drogas”, buscando parcerias para realizar palestras, 

oficinas, visitas e discussões com entidades que realizam trabalhos 

a cerca do tema;

25

5-Promover uma Ação de Cidadania na Unidade que envolva os 

socioeducandos e a comunidade para estreitar as relações; 20

1-Realizar de 03 (três) eventos utilizando a metodologia das 

práticas restaurativas, com toda comunidade socioeducativa ( 

socioeducandas, familias, servidores). Obedecendo as recomendações 

de prevenção a (COVID-19);

30

2-Realizar no minimo uma reunião com 100% dos servidores por 

categoria, com o objetivo de alinhar e garantir a organização do 

trabalho;

20

3-Garantir o desenvolvimento de no minimo 01 (um) trabalho de grupo 

semanalmente com as adolescentes, abrangendo mensalmente as 

principais áreas de desenvimento das mesmas (pedagógica, social e 

psicológica).

20

1-Executar o que foi planejado para o 2º Quadrimestre/2020;tendo 

como referencia a situação mundial de saúde(pandemia);
25

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

metodologia das práticas restaurativas, sendo 02 (dois) para as 

socioeducandas e familiares e 01 (um) para servidores;

25

3 Realizar 2(dois) eventos de orientação sobre a pandemia para as 

familias via controle remoto;
20

1 Garantir para os socioeducandos o curso EAD; 20

2 Realizar 2(dois) eventos com a comunidade 

socioeducativa,orientação sobre a tematica o coronavirus(sistema de 

segurança,isso de mascara,alcool gel e distanciamento;

20

3 Garantir a jornada pedagogica a todos as socioeducandas 

diariamente com segurança;
10

4 Realizar 2(dois) eventos de orientação sobre a pandemia para as 

familias via controle remoto;
10

5 Preenchimento Banco Online diariamente; 10

1-Realizar, no minimo, uma reunião com 100% dos servidores por 

setores, com o objetivo de fortalecer a gestão democrática;

15

2- Garantir a participação dos servidores de monitoria nas 

atividades pedagógicas;
15

3- Garantir, no minimo, um trabalho de grupo semanalmente com 

adolescentes, abrangendo mensalmente as principais áreas de 

desenvolvimento (pedagógico, social, psicológica e de saúde);

20

4- Realizar mensalmente, com 100% dos adolescentes, assembleias a 

partir de circulos de diálogos sobre os direitos, deveres e sansões 

disciplinares;

20

1-Executar o que foi planejado nas Agendas Pedagógicas mensais que 

compreenderem o respectivo quadrimestre;
20

2-Assegurar a realização de 02 (dois) eventos utilizando a 

Metodologia das Práticas Restaurativas para atender famílias e fazer 

a celebração de fases do atendimento da medida;

20

3-Realizar 02 (duas) ações de fortalecimento de vínculos familiares 

atendendo 50% de familias atendidas;
10

4-Garantir a emissão de 50% da documentação civil dos 

socioeducandos;
10

5-100% das pastas de atendimento atualizadas e organizadas;
10
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1 Executar,na medida do possivel,considerando a situação da 

pandemia,o que foi planejado para o 2° quadrimestre de 2020;

20

2 Garantir trabalho de grupo mensalmente com 100% dos 

socioeducandos,tanto para trabalhar questoes especificas da area da 

saude,bem como multiplas temáticas;

15

3 Atualização de 100% dos prontuarios,principalmente com informações 

mais consistentes da area da saude;
15

4 Atualização constante no banco de dados e consolidação e envio do 

SIGPLAN,na data determinada ate o dia 05 de cada mês;
20

1-Executar o que foi planejado para o 2º Quadrimestre/2020;tendo 

como referencia a situação mundial de saude(pandemia);
30

2-Consolidação dos dados no SIGPLAN, até o dia 05 de cada mês; 20

3 Realizar 2(dois) eventos de orientação sobre a pandemia para as 

famílias via controle remoto;
20

1-Participação e interação dos servidores de monitoria nas 

atividades pedagógicas;
15

2-Capacitação online por setores (enfermagem, monitoria, 

administrativo, seca, equipe técnica, pedagógico, cautela, cozinha, 

portaria,motorista);

20

3- Garantir 100% dos socioeducandos em atividades, banho de sol e 

curso profissionalizante e EAD;
20

4-100% dos socioeducandos em Educação em saúde. 15

1-Garantir atividades sociopedagógicas junto a 100% dos 

adolescentes/jovens custodiados; 
25

2-Garantir a participação dos educadores nas atividades 

sociopedagógicas juntamente com equipe técnica e setor pedagógico;

25

3-Atualizar diariamente o banco de dados online da FASEPA;
20

1- 100% das Pastas de Atendimento Atualizadas e Organizadas;
20

2-Consolidação dos dados no SIGPLAN, até o dia 05 de cada mês;
20

3- 50% dos Familiares inseridos em programas socioassistenciais nas 

redes de serviço;
30

1-Garantir atividades sociopedagógicas junto a 75% dos 

adolescentes/jovens custodiados;
20

2-Garantir atendimento técnico para 100% dos adolescentes/jovens 

custodiados;
25

3- Garantir atualização sistemática de dados dos custodiados no mapa 

demonstrativo online da FASEPA;
25

1-Garantir atividades espirituais internas e externas;
10

2-garantir a 80% dos socioeducandos matriculados na rede formal de 

ensino;
20

3-Promover 03 circulos restaurativos: 01 Servidores, 01 Familiares e 

01 Socioeducados;
15

4- Garantir 02 (duas) reuniões com as familias dos socioeducandos;
10

5- Garantir 02 (duas) palestras educativas, sobre uso de drogas 

ilicitas e suas consequencias e Campanha setembro amarelo (prevenção 

ao suicidio);

15
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