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Programa de Educação para o Trabalho e
Cidadania completa quatro anos de atividades
Em seu quarto ano de atuação no Sistema Prisional Paulista, Programa de Educação
para o Trabalho e Cidadania - “De Olho no Futuro” segue se reinventando

Reeducandos da Penitenciária de Presidente Bernardes participam de atividade do Observatório de
Competências Sociais, ação do Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania - “De Olho no Futuro”

E

m junho de 2013, a Fundação “Prof.
Dr. Manoel Pedro Pimentel” Funap, órgão vinculado à Secretaria
da Administração Penitenciária (SAP), deu
início, através da Diretoria de Atendimento e
Promoção Humana (Dipah), ao Programa de
Educação para o Trabalho e Cidadania - “De
Olho no Futuro”.
Criado com a proposta de aliar formação
social, formação profissional e atividades
culturais, o Programa oferece aos reeducandos
do sistema prisional paulista a possibilidade
de participação em atividades teóricopráticas que possam favorecer mudanças no
seu comportamento e que proporcionem
oportunidade de aquisição de conhecimentos
que propiciem o desenvolvimento de
competências e habilidades. Ampliando as

possibilidades de êxito da sua reinserção na
vida em sociedade.
O crescimento do Programa ao longo dos
anos, com novas atividades sendo incorporadas
ao seu repertório de possibilidades, e os
resultados obtidos credenciaram o Programa
para que em 2014 ele se tornasse uma política
pública de Estado (Resolução SAP nº 136/14). E
logo no ano seguinte, o Programa de Educação
para o Trabalho e Cidadania - “De Olho no
Futuro” foi certificado como Tecnologia Social
pela Fundação Banco do Brasil.
Hoje, o Programa atua nas áreas de formação
social, formação profissional e atividades
culturais por meio de diferentes ações, como
cursos profissionalizantes, grupos de teatro,
Observatório de Competências Sociais, clubes
de leitura, palestras, entre outras iniciativas.
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PROGRAMA ULTRAPASSA OS 400 MIL
ATENDIMENTOS DESDE SEU INÍCIO

E

m 2013, após a Secretaria de Estado
de Educação voltar a ser responsável
direta pela oferta de educação para
jovens e adultos em privação de liberdade
nos estabelecimentos penais, a Funap lança
o Programa de Educação para o Trabalho e
Cidadania - “De Olho no Futuro”.
A partir de então, a equipe da Diretoria de
Atendimento e Promoção Humana (Diaph)
centralizou seus esforços na aplicação e
desenvolvimento do Programa.
Inicialmente, as atividades se concentravam
na aplicação dos 10 módulos de conteúdos
elaborados pela equipe da Diaph, totalizando
120 horas de qualificação para o mundo do
trabalho, porém, em pouco tempo o Programa
evoluiu e foram acrescentados os cursos
profissionalizantes e as atividades culturais
ao repertório de possibilidades oferecidas.

Parte da equipe Diaph em encontro de formação
na cidade de Araraquara

Em um ano, o Programa de Educação para o
Trabalho e Cidadania - “De Olho no Futuro”
já havia se firmado como uma importante
iniciativa dentro do Sistema Prisional
Paulista, o que resultou no reconhecimento
do programa como política pública de Estado
(Resolução SAP nº 136/14).
No ano seguinte, o Programa foi certificado
como Tecnologia Social pela Fundação
Banco do Brasil e foi um dos três finalistas

do Prêmio Banco do Brasil de Tecnologia
Social, concorrendo na categoria Gestores
Públicos.
Vale ressaltar que em todo esse percurso do
Programa, desde seu início, a atualização e
qualificação da equipe envolvida na aplicação
das atividades foi levada em consideração.
Entre formações pedagógicas e formações
gerenciais, a equipe da Diaph já participou
de treinamentos em temas como Formatação
de programas e projetos de formação
profissional; Desenvolvimento de material
didático e instrucional; Conceitos de
Liderança;
Planejamento
Estratégico;
Inovação e Criatividade; entre outros.
No ano de 2016, foi criado um novo
projeto integrante do Programa de Educação
para o Trabalho e Cidadania: o Observatório
de Competências Sociais (OCS), que visa
estimular a reflexão crítica por meio de
estações de vivências.
E ainda no ano de 2016, os Clubes de
Leitura realizados pela Funap em parceria
com a Companhia das Letras como uma
das atividades culturais do Programa foi
vencedor do Prêmio IPL Retratos da Leitura,
concorrendo na categoria Cadeia Produtiva.
O conjunto de todas essas realizações, do
trabalho e esforço diário de todos os membros
da Diaph, da importante participação de
parceiros, a colaboração fundamental das
unidades prisionais e a boa aceitação dos
reeducandos nos levaram ao expressivo
número de 441.057 atendimentos desde o
início das atividades do Programa.
Todo o esforço empenhado no trabalho é
resumido em poucas palavras por Antonio
Marcos Hidalgo, diretor de Atendimento e
Promoção Humana da Funap: “Fazer com
que as pessoas acreditem, sonhem, além das
muralhas, é a essência que buscamos com o
Programa”.
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PARCERIA COM O SEBRAE
CAPACITA EQUIPE DA FUNAP

F

oi lançada no último dia 27 de junho
uma parceria entre a Secretaria
da Adminstração Penitenciária, a
Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel
- Funap e o Sebrae-SP, que proporcionou a
capacitação de 40 servidores em programas
voltados ao empreendedorismo.
Durante três dias os colaboradores passaram
por um total de 21 horas de curso na Escola de
Negócios Sebrae-SP Alencar Burti, na capital
paulista, onde foram abordados temas básicos
do empreendedorismo e do desenvolvimento
de empresas.
O objetivo é que eles sejam multiplicadores
desses conhecimentos junto a egressos do
sistema prisional, através da Coordenadoria de
Reintegração Social e Cidadania (CRSC), e aos
reeducandos, por meio da Funap.
Todo o processo de formação dentro das
unidades será feito por meio de um sistema
de formação a distância (offline), com material
virtual e impresso, com avaliações e certificados
emitidos pelo Sebrae-SP.
O secretário da Administração Penitenciária,
Lourival Gomes, esteve presente ao evento que

oficializou a parceria junto ao superintendente
do Sebrae, Bruno Caetano, e à diretora executiva
da Funap, Lúcia Maria Casali de Oliveira.

Servidores da SAP e Funap em formação no Sebrae-SP

Na ocasião, Lúcia Casali destacou a
importância da capacitação dos servidores e
da multiplicação do conhecimento. “Quanto
mais se conseguir capacitar e preparar quem
atua diretamente com os reeducandos, mais
poderemos fazer pelo sistema penitenciário.
Essa é uma oportunidade onde todos
saem ganhando e eu estou muito feliz por
conseguirmos viabilizar essa parceria”,
declarou.
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