
Seminário NECA/SMADS/UNESCO 
 
O dia 21 de março foi de muito conhecimento e debates para mais de 300 
pessoas que participaram do seminário “Contextos e práticas socioeducativas 
dos SAICAS e Casas Lares de São Paulo: apresentação dos resultados da 
formação”.  
 

 
 
 
Realizado na Câmara Municipal, o evento apresentou o produto final das 38 
oficinas, realizadas entre outubro de 2016 a março de 2017, e contou com a 
presença da secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS) Sonia Francine. 
 
Em sua fala, a secretária frisou que embora o curso tenha sido bem avaliado 
pelos participantes é imprescindível fazer uma escuta atenta dos problemas 
apontados. “Perceber as dificuldades e aprimorar este processo formativo vai 
permitir que o projeto ganhe escala e seja permanente”, afirmou. 
 
A formação é resultado de uma parceria entre o Neca, a Coordenadoria de 
Proteção Especial da SMADS, e UNESCO.  
 



Contou com equipe de dez docentes como facilitadores das atividades, sob a 
coordenação pedagógica de Isa Guará e coordenação executiva de Maria 
Angela Leal Rudge, ambas do NECA. 

 
 
 
Segundo a analista de assistência e desenvolvimento social do Núcleo 
Pedagógico do ESPASO, Vânia Nery, o grande desafio é valorizar o trabalho 
do orientador socioeducacional por meio de formação técnica e melhor 
remuneração para que possa dedicar-se ao trabalho, evitando a alta 
rotatividade. 
 
Para Isa Guará, sistematizar e analisar as respostas obtidas pelos orientadores 
educacionais ao final do processo geraram rico material para o aprimoramento 
do árduo trabalho diário com as crianças e adolescentes acolhidos. “A 
Prefeitura tem a maior rede de acolhimento do mundo, visto que nossa cidade 
tem proporções gigantescas. Por esta razão o educador é a chave de tudo 
junto às crianças em situações muitas vezes muito delicadas”. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Os cerca de 1.500 participantes foram divididos em três grandes polos: polo 
sul, com oito oficinas realizadas no ESPASO; polo leste, com dez encontros na 
SAS Itaquera, e polo Centro-Oeste/Norte, com 20 atividades na SAS Sé. 
Dentre os temas trabalhados estão a legislação dos serviços de acolhimento a 
criança e adolescente, interdisciplinaridade, diversidade das dinâmicas 
familiares, práticas socioeducativas, projeto político pedagógico, além de visitas 
a serviços de acolhimento para a observação da realidade do dia a dia junto 
aos acolhidos. 
 

 
Ao final do Seminário a equipe do Neca e a equipe da Smads comemoram o 
sucesso do Seminário. 
 
Apresentações do seminário 
Veja abaixo as apresentações utilizadas no seminário: 
1. Metodologia do Projeto 
2. Avaliação do projeto pelos participantes 
3. Módulo 1 
4. Módulo 2.1 
5. Módulo 2.2 
6. Módulo 5 
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http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/1_%20Metodologia%20do%20projeto.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/2_%20Avaliacao%20do%20Projeto%20pelos%20participantes.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/3_%20Modulo%201.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/Apresenta%C3%A7ao%20seminario/4_%20Modulo%202%20-%20parte%201.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/5_%20Modulo%202%20-%20Parte%202.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/Apresenta%C3%A7ao%20seminario/6_%20Modulo%205.pdf

