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1.

Título da Ideia Inovadora Implementável
Projeto Damas que Salvam – Oficina de jogos.

2.

Caracterização da Situação Anterior
Os graves problemas carcerários do Brasil têm levado o poder público e a sociedade

a refletir sobre a atual política de execução penal, fazendo emergir o reconhecimento da
necessidade de repensar esta política, que, na prática, privilegia o encarceramento maciço, a
construção de novos presídios e a criação de mais vagas em detrimento de outras políticas.1
Segundo dados do relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
(Infopen), somos o terceiro país com mais presos no mundo. Cerca de 726 mil pessoas estão
privadas de liberdade. Um número alarmante que consiste em um aumento de 707% em relação
ao total registrado no início da década de 90.2
Neste cenário, podemos concluir que a situação dos presídio brasileiros é um
problema de segurança pública que reflete em nossa sociedade. As práticas de ressocialização e
integração social das pessoas encarceradas é uma forma de preservar a vida e o patrimônio por
meio de políticas integradas de segurança pública.
Desse paradigma, surgiu a ideia de criar uma atividade dentro dos presídios que fosse
arma pricipal contra a luta que travamos todos os dias contra a violência, ao mesmo tempo que
desenvolvesse a criatividade e racíocio lógico dos beneficiário diretos ( pessoas em cumprimento
de pena) atrelado com a oportunidade de aprender um novo ofício e viver de seu próprio trabalho.
Sendo assim, o projeto damas que salvam – Oficina de jogos fora idealizado no âmbito
prisional, pois a ideia consiste primeiramente construir tabuleiros de jogos, por meio de materiais
baratos e até mesmo reciclados, aplicar e desenvolver técnicas de jogo utilizando matemática
simples e desenvolvendo o racíocio lógico, elevando a qualidade da aprendizagem na rede pública
de ensino, com foco na formação integral, a fim de promover o desenvolvimento social e por fim
desenvolver atividades mitigadora do cárcere, traçando um novo recomeço para a ressocialização.

3.

Descrição da Ideia Inovadora Implementável

3.1.

Tema e o Método da Ideia Inovadora Implementável
O projeto “Damas que salvam” tem como missão garantir o direito social ao lazer

das pessoas privadas de liberdade. A prática de jogos é uma alternativa diante das tensões
ocorridos nos presídios, contribuindo de forma positiva para a ressocialização, construção de

1

Disponível em http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4375/1/td_2095.pdf, acesso em 14.julho de 2021
Disponível em http://reporterunesp.jor.br/2019/04/16/os-reflexos-do-sistema-prisional-brasileiro/, acesso em
14.julho de 2021.
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conhecimento e retorno à sociedade de maneira plena e satisfatória.
O incentivo a novas rotinas de lazer no ambiente carcerário, estimula o respeito,
auxília no resgate humanitário, familiar, social e ameniza os efeitos da pandemia do COVID-19;
além de refletir positivamente nas áreas do trabalho prisional, psicossocial, disciplina e nas
relações interpessoais.
Atualmente o direito ao lazer proporcionado nos presídios tem de ser ampliado para
a recuperação da sensibilidade, humanidade e dos hábitos sociais. A oficina de jogos nas
modalidades de dama, dominó, sete marias, possibilitará as internas o exercício do intelecto por
meio de jogadas que exigem o raciocínio, concentração e estratégia. O projeto será adotado e
executado com viés pedagógico, sendo aplicado através de módulos, iniciando com o básico, logo
após o intermediário e por fim avançado.
Do ponto de vista pedagógico é inegável que esse esporte instiga pelo menos cinco
capacidades do desenvolvimento cognitivo: a) raciocinar na busca dos meios adequados para
alcançar um objetivo; b) organizar uma variedade de elementos para uma finalidade; c) imaginar
concretamente situações futuras próximas; d) prever as prováveis consequências de atos próprios
e alheios; por fim, e) tomar decisões vinculadas à resolução de problemas.
Outro ponto importante está no bem estar e qualidade de vida que o lazer possibilita
para as pessoas que vivem encarceradas, o que gerará desenvolvimento da criatividade, o
respeito às regras e amplificação das habilidades motoras psíquicas estão são outros resultados
positivos que poderão ser alcançados.
Em parceria com o Instituto Ação Pela Paz e a Agepen poderá será colocado em
prática em todo o Estado o projeto Damas que salvam – OFICINAS DE JOGOS que
proporcionará lazer e desenvolvimento de habilidades que serão aperfeiçoadas e afloradas.
A oficina terá no rol de jogos de mesa, tabuleiros de dama, dominó e sete marias,
fabricados pelos próprios internos, com supervisão e orientação das servidores pertencentes
aos setores de trabalho/artesanato e psicossocial da unidade prisional. Para tanto, os servidores
iniciarão os trabalhos com uma conversa inicial com todas os participantes para orientá- los
sobre o funcionamento da oficina de jogos, conservação dos materiais, regras para garantir o
convívio saudável e sobre a importância do ambiente ser acolhedor e harmônico.
Com o início das atividades, as reeducandas-monitoras, semanalmente, irão preparar
o ambiente para receber as demais participantes, aplicar a lista de presença e conduzir o fluxo e
dinâmica do uso dos jogos, garantindo que todos possam usar os materiais e colaborando para a
melhora no convívio e união entre todos.
O setor psicossocial das UP’S selecionará por alojamento a figura do interno monitor
que auxiliará na execução das atividades, após a escolha o setor de trabalho/artesanato realizará a
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triagem de aproximandamente 15 (quinze) internos com habilidades artesanais para a construção
e confecção dos tabuleiros, com os seguintes materiais: placas de MDF, tinta, linhas, tecidos,
agulhas de costuras, pincéis, impermeabilizantes, tesouras, tiner, águas ras, cola, serra, cola branca
craquele, verniz, compasso, lixas, materiais reciclados entre outros.
Será construido um ambiente acolhedor que contribuirá positivamente para a saúde
mental dos beneficiários deste projeto, serão fornecidos todos os equipamentos para a prevenção
ao covid-19, como máscaras e álcool gel, bem como o respeito ao distanciamento social dos
indivíduos.
Os internos produzirão os jogos de segunda-feira a sexta-feira das 14h às 16h com
supervisão do setor de artesanato e ainda será controlada a frequência das participantes. O intuito
é produzir por unidade prisional artesanalmente:

20 (vinte) tabuleiros de jogos de damas (tabuleiro quadrado, de 64 casas alternadamente
claras e escuras, dispondo de 12 peças brancas e 12 pretas - cada tabuleiro com 40cm x 40cm); já as
peças serão fabricadas por meio de materiais reciclados como tampinha de garrafas;

10 (dez) jogos de dominó (cada jogo com 28 peças numéricas - cada peça com 1,1 cm
espessura e 4,9 cm de comprimento e 2,40 cm largura);

20 (vinte) jogos de sete marias (cada jogo com sete peças de tecidos - cada peça com
4cmx4cm).

Importante mencionar que serão produzidos por estabelecimento prisional em média
10 (dez) peças de cada jogos para manutenção/trocas das possíveis danificações que poderão
ocorrer com o tempo nos tabuleiros.
Após o término da confecção de todo o material para as práticas de lazer, os internos
serão dividas por alojamento e depois em duplas para explanação das regras e orientações quanto
as estratégias bem como jogadas para o êxito nos jogos, estimulando o espírito competitivo e
desafiador.
A oficina de jogos será divida por módulos, iniciando com o básico, logo após o
intermediário e por fim avançado, no primeiro módulo será destinado para exposição das regras
e jogadas básicas, no intermediário o grau de dificuldade será um pouco mais elevado em relação
ao básico, já no avançado as jogadas serão repassadas atráves de métodos pedagógicos na área da
matemática, o que demanda maior raciocínio.
A supervisão e orientação para a prática dos jogos ocorrerá nas segundas-feiras e
quartas-feiras das 14h às 15h e aos sábados das 10 às 11h e das 15h às 16h, com controle de
frequência.
Após alguns meses de orientação, os internos iniciarão as competições/torneios, estes
serão realizados uma vez a cada 2 (dois) meses e o ganhador será premiado com declaração de
campeão, bem como medalha e no final será servido um delicioso lanche.
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Nesta oficina de jogos, além de amenizar e precaver efeitos nocivos do isolamento
social, através de momentos e atividades de lazer, teremos como foco o fortalecimento dos
vínculos e o sentimento de bem-estar das participantes, o que poderá gerar reflexo na
sociedade com a baixa da violência.
O projeto será monitorado através de pesquisas no início e final das atividades e uma
pesquisa de satisfação, o Ação Pela Paz auxiliará também na avaliação de resultados do projeto
que serão aplicados e disponibilizados para futuras estatísticas, além da prestação de contas.

3.2. Área de Atuação da Ideia Inovadora Implementável, no Âmbito do Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul.
A proposta apresentada possibilita a implantação do projeto Damas que Salvam em
todas as unidade prisionais interessadas do Estado, com o viés de desenvolver praticas de
ressocialização e integração social das pessoas encarceradas, o que gera forma de preservar a
vida e o patrimônio por meio de políticas integradas de segurança pública, elevando a qualidade
da aprendizagem na rede pública de ensino, com foco na formação integral, a fim de promover
o desenvolvimento social e por fim desenvolver atividades mitigadora do cárcere.

4.

Objetivos Propostos
Preservar a vida e estimular a criatividade, elevar a qualidade da aprendizagem na

rede pública de ensino prisional, desenvolver o intelecto e fortalecer o bom relacionamento entre
as pessoas cumprem penas privativas de liberdade, além de enaltercer o ânimo saudável
competitivo e desafiador dos jogos.
Promover através da prática desportiva a interação e o intercâmbio dos internos,
ampliando-lhes a oportunidade de ressocialização e aquisição de hábitos saudáveis, promovendo
o crescimento do esporte com o surgimento de novos talentos.
Contribuir para que a pessoa privada de liberdade supere a fase da vida em
cumprimento de pena alternativa e repense sua vida fora do mundo crime por meio de apoio
moral, social e de geração de renda realizados pela desenvolvimento e criação dos tabuleiros.
5.

Resultados Esperados
 Fomentar práticas de ressocialização que possuem resultados positivos frente a

batalha contra a violência na sociedade;
 Preservar a vida humana dentro e fora dos presídios;
 Desenvolver possibilidades de trabalho para os internos fora dos presídio com o
aprendizado de construção artesanal;

7

 Ascender a qualidade do ensino na rede pública prisional (escolas dentro dos
presídios), podendo inclusive referida técnica pedagógica ser amplificada para a rede pública de
ensino regular;
 Diminuir a reiscindência criminal;
 Dar diginidade as pessoas aprisionadas.

6.

Público-Alvo
O projeto poderá beneficiará a população carcerária do Estado do Mato Grosso do

Sul, ou seja, 44 (quarenta e quatro) unidades prisionais em 20 (vinte) cidades, pouco mais de 20
mil presos3 que buscam o resgate da vida em sociedade e a dignidade humana que se perderam
em virtude dos erros cometidos.
6.1. Público que será Afetado pela Iniciativa
Outros beneficiados deste projeto serão os familiares dos custodiados haja vista
que o ganho social, moral e ético das internas atingirá todos os membros das famílias quando do
retorno ao seio familiar.
Os aprendizados poderão ser passados de mãe/pai para filho, como forma de trabalho
para sustento bem como reaproximação, além de futuras doações dos tabuleiros a escolas públicas,
hospitais e até mesmo extensão do projeto para outras unidades prisionais.

6.2. Municípios/Regiões Beneficiados
As regiões beneficiadas serão 20 (vinte) cidade dos Estado, são elas: Campo Grande,
Aquidauana, Amambai, Bataguassu, Caarapó, Cassilandia, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos,
Dourados, Ivinhema, Jardim, Jatei, Naviraí, Nova Andradina, Paraniba, Ponta Porã, Rio Brilhante,
São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

7.

Ações e Etapas de Implementação

7.1. Ações e Atividades a Serem Desenvolvidas ou em Desenvolvimento:
ETAPAS
jun/22
jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23
Seleção dos internos monitores
x
Triagem dos internos com habilidades artesanais
x
Aprendizagem para Confecção e construção manual dos jogos
x
x
x
Início/ desenvolvimentos de técnicas pedagógicas da orientação
x
x
x
x
x
Torneios
x

3

Disponível em https://www.agepen.ms.gov.br/, acesso em 10 de junho de 2021.

8

7.2.

Prazo para Implementação da Ideia Inovadora Implementável
O tempo previsto para implantação do projeto é de dez meses a partir da constatação

de sua viabilidade, sendo dedicado um período maior nas etapas de Aprendizagem de construção
para Confecção e construção manual

dos jogos e Início/ desenvolvimentos de técnicas

pedagógicas da orientação, sendo que este segundo, será constante para uma melhor eficiência
ecredibilidade do projeto.

7.3.

Parcerias da Ideia Inovadora Implementável
Instituto Ação Pela Paz e Agepen.

8.

Recursos Necessários

8.1.

Descrição dos Recursos Humanos, Financeiros, Materiais e Tecnológicos.
Os recursos humanos serão realizados por parte do próprio quadro de servidores da

AGEPEN, além dos custos orçados para a construção de 20 (vinte) tabuleiros de jogos de damas
(tabuleiro quadrado, de 64 casas alternadamente claras e escuras, dispondo de 12 peças brancas e
12 pretas - cada tabuleiro com 40cm x 40cm); já as peças serão fabricadas por meio de materiais
reciclados como tampinha de garrafas; 10 (dez) jogos de dominó (cada jogo com 28 peças
numéricas - cada peça com 1,1 cm espessura e 4,9 cm de comprimento e 2,40 cm largura); 20
(vinte) jogos de sete marias (cada jogo com sete peças de tecidos - cada peça com 4cmx4cm).

MARCENARIA

QTD

ORÇAMENTO
(Guia do
Marceneiro)

SEGUNDO
ORÇAMENTO
(Leo Madeiras)

PRIMEIRO
ORÇAMENTO
(GMAD)

Placa MDF texturizada dupla face - 06mm
(2,75mx1.85m) -

02

R$ 320,90

R$ 336,66

R$ 306,88

Lixa folha GR120 norton vermelha p
madeira e massa
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R$ 14,30

R$ 7,90

R$ 15,90

Cola de contato 3,6 LITROS (2.8kg)

02

R$ 164,32

R$ 124,22

R$ 136,38

THINNER PROFISSIONAL PARA LIMPEZA
(SOLVENTE PARA LIMPEZA) - 5 LITROS

01

R$ 63,39

R$ 68,43

R$ 69,34

LÂMINA SERRA MAQUITA CIRCULAR
1.85MMX20MMX24T

01

R$ 196,75

R$ 86,69

R$ 38,94

R$ 759,66

R$ 623,90

R$ 567,44

VALOR TOTAL - ORÇAMENTOS:
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Pintura - GMAD

QTD

VALOR

Base acabamento PU intermediaria sayerlack wfdi 6508 (900ml)

02

Catalisador para PU Sayerlack FC 6902 (900ml)

03

Base acabamento PU BR Transparente Sayerlack WFDT 6508 (900ml)

03

R$ 156,72
R$ 180,00

Diluente para PUSayerlack DF 4068 5 litros

01

R$ 114,99

Primer PU branco Sayerlack FL 6269 25% 3,6 litros

01

R$ 105,79

Fundo Acabamento PU base Dagua Brilho 10 Sayerlack YLO 1377

01

R$ 298,00

Catalisador Sayerlack FC 6975 900ml

01

R$ 46,91

R$ 120,00

TOTAL PARA PINTURA

R$ 1.022,41

QTD

VALOR

01

R$ 72,34

01

R$ 126,36

Fundo Acabamento poliuretano Brando semifosco 3,6 Litros 213.020 catalisador
2x273,728 Farben

01

R$ 170,62

Seladora Nitrocelulose acabamento 900 ml 922.002 farben

03

R$ 96,99

Primer PU branco Sayerlack FL 6269 25% 3,6 litros

01

R$ 105,79

Fundo Acabamento PU base Dagua Brilho 10 Sayerlack YLO 1377

01

R$ 298,00

Catalisador Sayerlack FC 6975 900ml

01

R$ 46,91

Pintura - GUIA DO MARCENEIRO
Solvente Nitrocelulose 252.000 5litros farben

Fundo Poliuretano Branco 3,6 litros 213.100 farben

TOTAL PARA PINTURA

R$ 917,01
QTD

VALOR

Base NC interm WNO9835 0,81 litros intermediaria, fosco, nitrocelulose,
Sayerlack

02

R$ 193,00

Base Acab NC Transp. WNO9835 0,81 acabamento, transparente, fosco,
nitrocelulose, Sayerlack

03

R$ 255,00

FDO NC BCO NL932702 3,6 Litros, Fundo Branco, Nitrocelulose, Sayerlack

01

R$ 124,08

Thinner Profissional DN4288 5litros Sayerlack

01

R$ 68,43

Fundo Acab B D'água YLO11377 00 3,6 LITROS, Fundo Acabamento
Transparente, Base D'água Sayerlack

01

R$ 234,41

Pintura Leo Madeiras

TOTAL PARA PINTURA

R$ 844,92
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MATERIAIS

QTD

1ª ORÇAMENTO
(INTERNET)

COLA BRANCA CASCOREZ (1KG)

Tesoura uso geral 21cm 160/8N Mundial BT 1
UN

RETALHOS DE TECIDOS - NUOBESTY 50
peças de tecido de algodão/TRICOLINE para
costura de retalhos (15 x 15 cm)

Agulha Para Costura Corrente Milward
Darning Pacote 20 Un

Linha Drima 100% Poliéster Kit c/ 10
unidades

Kit Com 13 Pinceis Artesanato Chato 815
Cerda Natural Tigre

01

R$ 26,90

2ª ORÇAMENTO
(INTERNET)

R$ 25,10

3ª ORÇAMENTO
INTERNET)

R$ 25,35

https://www.amazon.com.br/Extra https://www.kalunga.com.br/ https://www.carrefour.com.br/c
-12X1Kg-Cascorez-434740prod/cola-branca-1-kgola-branca-extra-1kg-cascorezBranco/dp/B077Q2TDMY)
cascorez-extra-1406741mp27006179/p
henkel-pt-1-un/211778

01

R$ 21,97

R$ 15,20

R$ 15,30

https://www.amazon.com.br/Tram
ontina-25950-148-ExtracortMulticolor/dp/B076MC3NJD/ref=s
r_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%
C3%85%C5%BD%C3%95%C3%9
1&dchild=1&keywords=Tramonti
na+25950%2F148%2C+Tesoura%
2C+Uso+Geral+Extracort%2C+Mu
lticolor&qid=1618884579&sr=8-1

https://www.kalunga.com.br/
prod/tesoura-uso-geral21cm-160-8n-mundial-bt-1un/674800?pcID=39&gclid=E
AIaIQobChMIuJv1d2L8AIVDfrICh1Cdg5JEAQY
ASABEgLISPD_BwE

https://www.magazineluiza.co
m.br/tesoura-uso-geral-195cm25950-147-cores-sortidas-1-untramontina/p/jhb2d5c044/ud/te
co/?&seller_id=gimba&&utm_s
ource=google&utm_medium=p
la&utm_campaign=&partner_id
=58976&gclid=EAIaIQobChMIk
825kuCL8AIVKQeICR21Sg9OE
AQYByABEgJLcvD_BwE

50

R$ 107,25

R$ 149,00

R$ 127,80

https://www.amazon.com.br/NUO
BESTY-tecido-algod%C3%A3ocosturaretalhos/dp/B08BL48MLF/ref=asc
_df_B08BL48MLF/?tag=googlesh
opp0020&linkCode=df0&hvadid=379765
661438&hvpos=&hvnetw=g&hvra
nd=1414234645514747073&hvpo
ne=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c
&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocph
y=1001593&hvtargid=pla1225249093631&psc=1

https://produto.mercadolivre
.com.br/MLB-124923217150-retalhos-de-tecido-paraartesanato-patchwork_JM?matt_tool=40863305&m
att_word=&matt_source=go
ogle&matt_campaign_id=12
413749863&matt_ad_group_
id=117898708693&matt_mat
ch_type=&matt_network=g&
matt_device=c&matt_creativ
e=500615083824&matt_keyw
ord=&matt_ad_position=&m
att_ad_type=pla&matt_merc
hant_id=138388804&matt_pr
oduct_id=MLB1249232171&
matt_product_partition_id=8
64293977804&matt_target_i
d=pla864293977804&gclid=EAIaIQ
obChMIzIGLvuCL8AIViuGzC
h2JfAbyEAQYCCABEgIZYP
D_BwE

https://www.magazineluiza.co
m.br/kit-tecido-tricoline-azul-8retalhos-70-x-50-cminygrand/p/ch8f1g1dh2/am/ttri/
?&seller_id=inygrand&&utm_s
ource=google&utm_medium=p
la&utm_campaign=&partner_id
=54241&gclid=EAIaIQobChMIvf
SW3OKL8AIVEgeRCh18LgO2E
AQYByABEgIAdfD_BwE

R$ 11,80

R$ 5,90

R$ 11,80

20

https://www.americanas.com.br/p https://www.silviaarmarinho. https://www.submarino.com.br
roduto/1677233113?opn=YSMES
com.br/agulha-de-mao/produto/1677233113/agulhaP&sellerid=26368520000145&WT. milward-darning-n-12--pct- para-costura-corrente-milwardsrch=1&epar=bp_pl_00_go_todos
c_-20darning-pacote-20-osunidades.6976.html?gclid=E un?opn=XMLGOOGLE&selleri
produtos_geral_gmv&acc=e789e
AIaIQobChMIsdSB3d=26368520000145
a56094489dffd798f86ff51c7a9&i= OL8AIVSQuRCh1IZgAgEAQ
5acc370beec3dfb1f8b63598&o=5
YASABEgJhBPD_BwE
ea8eebef8e95eac3d5b8b4b&gclid
=EAIaIQobChMIkefvnuOL8AIVmo
vICh2MhACyEAQYCCABEgLeCv
D_BwE
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R$ 16,99

R$ 19,19

R$ 27,00

https://www.silviaarmarinho.com. https://www.armarinhosaojo https://produto.mercadolivre.c
br/linha-drima-para-costura-100se.com.br/linha-paraom.br/MLB-1757643210-linhapoliester--caixa-c_-10costura-drima-sortimento- para-costura-drima-kit-com-10unidades.12313.html?gclid=EAIaI
pacote-com-10escolha-as-coresQobChMIjqueotubos.34701.html?gclid=EAI _JM?matt_tool=18956390&utm
SL8AIVzsDICh14LQanEAQYBSA
aIQobChMIre_source=google_shopping&ut
BEgKycvD_BwE
J2uSL8AIVloKRCh1DsQdXE
m_medium=organic
AQYAyABEgKbD_D_BwE

4

R$ 186,00

R$ 77,85

R$ 90,24

https://produto.mercadolivre.com
.br/MLB-1749061076-kit-com-13- https://www.safiraarmarinho
pinceis-artesanato-chato-815s.com.br/loja/pincel-chato- https://www.armarinhosaojose.
cerda-natural-tigrepara-artesanato-815-tigre/
com.br/pincel-tigre-ref-815_JM?matt_tool=40863305&matt_
sintetico.40035.html
word=&matt_source=google&mat
t_campaign_id=12413749863&ma
tt_ad_group_id=117898708693&

_

matt match_type=&matt_networ
k=g&matt_device=c&matt_creativ
e=500615083824&matt_keyword=
&matt_ad_position=&matt_ad_ty
pe=pla&matt_merchant_id=24378
5893&matt_product_id=MLB1749
061076&matt_product_partition_i
d=864293977804&matt_target_id=
pla864293977804&gclid=EAIaIQobC
hMIyMmenuWL8AIVRAWRCh1P9
wFcEAQYASABEgJoW_D_BwE

Lápis preto n.2 evolution redondo 840644 BIC
CX 72 UN

01

R$ 44,80

R$ 42,48

R$ 71,10

https://www.kalunga.com.br/prod
/lapis-preto-n-2-evolutionredondo-840644-bic-cx-72un/414394?pcID=39&gclid=EAIaI
QobChMI0Y-SryL8AIVkAyRCh2ZTg0lEAQYASA
BEgK8JvD_BwE

https://www.americanas.co
m.br/produto/24035873?opn
=YSMESP&sellerid=1211300
000182&epar=bp_pl_oa_go_
smartshop_pap&WT.srch=1
&acc=e789ea56094489dffd7
98f86ff51c7a9&i=58ba405ee
ec3dfb1f8c74ce9&o=59f330e
deec3dfb1f816ccac&gclid=E

https://www.efacil.com.br/loja/
produto/lapis-bic-evolutionpreto-n2-redondo-comborracha-embalagem-c-72unidades801866/?canal=ca_9784&gclid
=EAIaIQobChMIgsLFzuyL8AIVi
IKRCh2DMgK1EAQYBiABEgIU
cfD_BwE
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Fita Métrica - 1,50mt - Coats Corrente

R$ 12,00

R$ 19,60

04

https://www.pontocheio.com.br/fitahttps://www.bazarhorizonte.com.br/
metrica--150mt--coatsfita-metrica-150cmcorrente.2643.html?gclid=EAIaIQobChMIj corrente/p?idsku=23467&gclid=EAI
eeGqO2L8AIVEYORCh0qywTkEAQYBCA
aIQobChMI2PnYrBEgIUdPD_BwE
2L8AIVkQ6RCh3CgQC1EAQYByAB
EgLfPvD_BwE

R$ 8,50

R$ 13,50
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https://www.magazineluiza.com.br/reguaescolar-30cm-cristalacrinil/p/dgfa6bjajj/pa/regu/?&seller_id=p
apellotti2

https://www.americanas.com.br/pro
duto/2437855431?opn=YSMESP&se
llerid=67872044000182&lado=Regu
a%20Escolar%2030cm%20Cristal%
20Acrinil

Pirógrafo Sinzato, Modelo PC110/220 3T. 42W
3temperaturas

R$ 184,00

R$ 208,05

01

https://www.americanas.com.br/produto/4
3507105?sellerid=66885245000151&epar=
bp_pl_00_go_todos-osprodutos_geral_gmv&WT.srch=1&opn=Y
SMESP&acc=e789ea56094489dffd798f86ff
51c7a9&i=5be4fb35eec3dfb1f882b67f&o=
5baf24c1ebb19ac62cbb05b1&gclid=EAIaI
QobChMIpOiR5-iL8AIVzuDICh3MA6mEAQYCCABEgI7vPD_BwE

https://www.magazineluiza.com.br/
pirografo-sinzato-modelo-pc110220-3t-42w3temperaturas/p/he78g87jad/am/po
ft/?&seller_id=memoshop10&&utm_source=google&utm
_medium=pla&utm_campaign=&pa
rtner_id=54222&gclid=EAIaIQobCh
MIpPf4_eiL8AIVioSRCh3H9AmJEA
QYAiABEgIu3PD_BwE

MEDALHA GEDEVAL 45MM OURO COM FITA - ÚNICA
UN

R$ 97,40

R$ 24,87

20

https://www.lojaodosesportes.com.br/me https://www.aesportiva.com.br/med
dalha-gedeval-grande-ouro-55mm
alha-gedeval-45mm-ouro-com-fita0095680004/p?idsku=2052909

Régua Escolar 30cm Cristal Acrinil

Custos para os torneios - recreação
Kit
5 unidade de Bolo
10 litros de Refrigerante
* o bolo será confeccionado na cozinha da UP.

04

Aproximadamente
R$ 300,00 (trezendos reais)
para 04 (quatro)RECREAÇÕES
referente às edições dos
torneios.
Obs: na prestação de contas
será apresentada
notas/cupons fiscais.

Total - Menor valor de cada
item: R$ 820,14

8.2 TOTAL DO INVESTIMENTO PARA 20 (vinte) tabuleiros de jogos de damas (tabuleiro quadrado, de 64
casas alternadamente claras e escuras, dispondo de 12 peças brancas e 12 pretas - cada tabuleiro com 40cm x
40cm); já as peças serão fabricadas por meio de materiais reciclados como tampinha de garrafas; 10 (dez) jogos
de dominó (cada jogo com 28 peças numéricas - cada peça com 1,1 cm espessura e 4,9 cm de comprimento e
2,40 cm largura); 20 (vinte) jogos de sete marias (cada jogo com sete peças de tecidos - cada peça com
4cmx4cm). - MENOR ORÇAMENTO: R$ 2.262,50 (DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS,
CINQUENTA CENTAVOS.

9.

Mecanismos de Avaliação
No cumprimento da pena os internos são constantemente avaliadas quanto a

disciplina, trabalho e convívio social, o projeto será um indicador para medir o grau de melhoria
quanto aos itens acima equacionados bem como indices de reinscidência. Durante o lazer na
oficina de jogos participarão tão somente os internos com conduta considerável, além de execução
do trabalho prisional de forma satisfatória e assídua, e ainda é necessário ter bom convívio entre
os servidores e colegas de cela.
Proporcionar momentos lúdicos através da realização da Oficina deJogos, buscando
estimular o raciocínio, a criatividade, a memória, o pensamento lógico e a cooperação entre as
participantes, além de propiciar um espaço acolhedor que contribua positivamente com a saúde
mental das pessoas envolvidas (custodiados e servidores).
Os principais resultados almejados se voltam especialmente a pessoa humana e ao
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respeito e dignidade de cada participante, o que poderá inclusive melhorar a relação entre as
internas e o corpo de segurança, haja vista que este projeto elevará autoestima e confiança das
custodiadas, ou seja, gente feliz e amada não ocasiona alteração dentro do presídio e ainda
quando retorarem para o convívio social estarão preparadas em todos os sentidos, o que
diminuirá a reicidência criminal. Imporante ressaltar que projetos com o viés humano e
estimulador dentro dos presídio são recuperadores de pessoas e de toda uma sociedade.
São inúmeros os benefícios como o desenvolvimento de novas habilidades sociais,
como a melhora no convívio, elevação do grau de bem-estar, crença na recuperação,
fortalecimento dos vínculos, enriquecimento no raciocínio lógico e memória, mudança de
comportamento e o melhoramento do convívio das internas.
Os resultados esperados poderão ser dividos em dois momentos, o primeiro na vida
da mulher encarcerada em cumprimento de pena que encontrará nesta ação de lazer,
oportunidade de criação, raciocíonio, lições humanas, convívio social, dignidade,
reconhecimento e elevação da autoestima.
Já em um segundo momento, o egresso poderá colocar em prática tudo que aprendeu
nas oficinas para adquirir o seu saustento com a construções de tabuleiros ou outras peças de
artesanato e comercializa-las, retomar o convívio com os filhos através dos jogos e apredizado
adquiridos no presídio, retomar a fé que dias melhores virão e que sempre há outra saída.

Indicadores

Modo de Avaliação

Amostra

- dificuldades do cumprimento da - pesquisa ao final - 100% das
pena;
da conversa de
pessoas
- grau de receptividade da
acompanhamento acompanhadas
beneficiária;
- encaminhamentos realizados
- visão do beneficiário em relação
ao acompanhamento
- visão dos servidores em relação
aos acompanhamentos
- Pesquisa de reincidência criminal
e disciplina;

10.

Instrumento de Coleta de
dados
- questionário
- fotos
- números de reicidente

Obstáculos na Realização da Ideia Inovadora Implementável
Mesmo com apresentação de benefícios, as pessoas privadas de liberadade ainda resistem às

mudanças e aprendizado. O trato com os presos integrados a facções criminos em conjunto com o trabalho
de conscientização e despertar nestas pessoas esperança é o maior desafio, além de envolver um maior
número de servidores e investidores.
Diante dos fatos, é fundamental escolher um projeto-piloto que corresponda à realidade mais
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frequente da organização e que tenha tempo suficiente para aplicar o novo conhecimento, corrigindo
problemas, capacitando às pessoas e ajustando ferramentas até que a metodologia seja institucionalizada.

11.

Referências bibliográficas ou de projetos catalogados ou validados

Decreto Estadual n. 13.329, de 22 de dezembro de 2011. Disponível em:
<http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/1b758e65922af3e904256
b220050342a/28c06bbcc434f3e60425796f0048793a?OpenDocument&Highlight=2,13.329>.
Acesso em: 30 jul. 2021.
Legislação Federal n. 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 30 jul. 2021;

em:

SÁ, A. Sugestão de um esboço de bases conceituais para um sistema penitenciário. São Paulo:
SAP, 2005. Disponível em: . Acesso em: 5 maio 2015;

