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RESUMO 

No ano de 2020, após a necessidade de readequação do Plano de Trabalho originalmente 

aprovado devido ao contexto da pandemia do COVID-19, direcionamos nossa atuação a 

familiares de pessoas em situação de privação de liberdade atendidas pelo Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) Jardim Novo Ângulo, localizado no município de Hortolândia/SP. O 

enfoque da atuação ficou circunscrito às dificuldades de sociabilidade dessas famílias com a 

Comunidade, devido à condição de privação de liberdade de seus familiares. Considerando o 

estabelecimento inicial de vínculos com o público-alvo, o objetivo geral da proposta de Projeto 

de Extensão aqui apresentada é desenvolver ações visando à reflexão, ao diálogo, à construção 

e ao compartilhamento coletivos de experiências e conhecimentos sobre Direitos Humanos que 

contribuam para melhorar a sociabilidade das famílias de pessoas presas pertencentes ao 

território de atuação do CRAS Jardim Novo Ângulo, em Hortolândia/SP. Uma parte do público-

alvo são familiares de pessoas privadas de liberdade atendidos pelos CRAS Jd. Novo Ângulo no 

município de Hortolândia/SP, nosso espaço de atuação. Pelas características do encarceramento 

em massa e dos atendimentos do CRAS, nosso trabalho será realizado principalmente com 

mulheres – esposas, mães e irmãs – e seus filhos – crianças e adolescentes. A outra parte é 

composta pelos gestores, técnicos, demais servidores e profissionais que atendem a essas 

famílias. 
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RESUMO 

A facilidade de acesso à Internet potencializou a possibilidade de produção e publicação de 

conteúdos no meio digital, principalmente entre o público jovem. Com o domínio de dispositivos 

móveis, como o aparelho celular e acesso às redes sociais, os jovens têm a disponibilidade de 

criar e compartilhar seus conhecimentos, saberes e opiniões em sites, blogs, podcasts, entre 

outras versões digitais. Este projeto tem como objetivo fortalecer e valorizar a participação 

social dos jovens nas comunidades onde residem por meio da visibilidade de sua voz, que 

expressa vivências, conhecimentos, habilidades e competências. Também tem como objetivo 

fomentar a reflexão dos jovens sobre a produção e o compartilhamento de seus saberes nas 

redes sociais. Com metodologias ativas sustentadas pelos fundamentos da educomunicação e 

da Comunicação Não-Violenta, o projeto pretende construir e compartilhar, de forma coletiva, 

produtos de comunicação digital, sobre assuntos de interesse do grupo e questões relacionadas 

à cidade de Campinas e região. Os jovens envolvidos no projeto produzirão materiais de 

comunicação, como podcast, que serão divulgados no meio digital. As ações extensionistas – de 

forma presencial e remota – acontecerão por meio de encontros que utilizarão oficinas, rodas 

de conversas e dinâmicas de grupos.  
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