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O projeto trata sobre a reconstrução da identidade de adolescentes, que foram sentenciados a
cumprirem medidas sócias educativas, através do programa da prefeitura PEMSE, (Programa
Municipal de Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto), no Instituto campus
Restinga, o programa trabalha com jovens de doze a dezoito anos que cometeram algum tipo de
delito, essa reconstrução se dera através de oficinas, e atividades educativas de cidadania,
resgatando assim a autoestima, a dignidade e fazendo o jovem se sentir pertencente à
sociedade. Este trabalho tem caráter contributivo para a comunidade, principalmente para os
adolescentes e as famílias envolvidos. A escolha deste tema se deu quando o Instituto foi
convidado pela prefeitura local, para fazer parte do programa PEMSE, e sentiu se a necessidade
de trabalhar os com jovens, visto que o bairro da Restinga tem um índice de violência muito
grande, e os jovens que precisavam ser inseridos no programa estavam com dificuldades de
serem aceitos por outras instituições, e como o Instituto é um órgão de ensino que tem como
política a inclusão, sem discriminação, viu a importância dessa questão. O projeto tem como
objetivo trabalhar a questão da ressocialização através da inclusão e educação, com os
adolescentes do programa. A metodologia a ser utilizada, será de trabalhar com os jovens, com
oficinas, debates, e atividades educativas, conceitos como cidadania, resgatando através da
educação a autoestima, a dignidade e o emponderando. O PEMSE tem como objetivo, trabalhar
com adolescentes que cometeram algum ato infracionário não muito grave, e foram
sentenciados a cumprirem medidas sócias educativas de Liberdade Assistida. A partir do diálogo
com a prefeitura, sentiu se a necessidade de trabalhar com adolescentes moradoras do bairro
Restinga Velha, sentenciadas a cumprirem medidas sócias educativas, segundo a prefeitura
esses adolescentes não conseguem espaço para cumprirem suas medidas, visto que o existe
certo preconceito em relação aos moradores da comunidade da Restinga velha, por ser
considerado um local com um índice de violência muito grande. Sabemos que a educação,
cultura são formas de resgate e ressocialização, que é da natureza do jovem cometer algum tipo
de infração, mas que a sociedade não deve somente punir, ou excluir esse jovem, o projeto
PEMSE, tem o propósito, não somente de punir, mas tentar incluí-lo na sociedade, e o Instituto
Federal, quer através de ações educativas, ressocializar o jovem da comunidade da Restinga,
que cometeu uma infração, com oficinas.
Palavras-chave: Programa. Adolescentes. Medidas Sócios Educativas.
*Orientador

Semex em Resumos, Bento Gonçalves - RS, n. 3, nov. 2015

