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CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

Produto do Seminário de Educação em Situações de Emergência e Respostas 

Humanitárias realizado pela Fraternidade – Missões Humanitárias Internacionais em 

parceria com a Equipe Brasileira da Pedagogia de Emergência, na Comunidade-Luz 

Figueira situada em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, entre os dias 30 de outubro e 3 

de novembro de 2019. 
 

 

 

 

CÉLULA DE DEBATE: Célula 1 – “Raio Branco da Paz” (Anália Calmon e Ana 

Lúcia Amaral) 

Situação-problema: 

 

Cúcuta/Colômbia: 20 dias com crianças refugiados oriundas da Venezuela, de zero 

a três anos, cujas mães estão desempregadas e os pais saem para procurar 

emprego - estão vivendo em um ginásio. 

1. Objetivo geral: 

 

Promover por meio de missão humanitária o acompanhamento de crianças de zero 

a três anos e suas famílias, no contexto de refúgio e vulnerabilidade social, gerando 

valores humanos. 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Criar banco de dados com informações sobre a rede de apoio local, produtos 

e materiais disponíveis para atender público alvo; 

➢ Realizar levantamento de necessidades das famílias; 

➢ Adaptar e ambientar espaços de acolhimento, estimulação e proteção de 

crianças de zero a três anos; 

➢ Estimular amamentação e adaptação nutricional; 

➢ Realizar escuta ativa de mães/mulheres e fortalecer a maternagem 

coletiva; 

➢ Mediar rodas de conversa com os pais/homens para fortalecimento 

individual e de grupo; 

➢ Fomentar canal permanente de diálogo individual e grupal; 

➢ Estimular ações empreendedoras, sustentáveis, com espírito cooperativo; 

➢ Ressignificar a participação dos pais nas tarefas de cuidado e proteção das 

crianças; 

➢ Identificar potenciais multiplicadores das estratégias construídas 

coletivamente; 

➢ Fomentar protagonismo e autonomia em todas as ações coletivas; 

➢ Elaborar o banco de talentos, currículos e orientações sobre trabalho. 
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3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

 
  
 

➢ Antes da chegada, apresentar banco de dados; 

➢ Fazer reconhecimento do grupo e lugar; 

➢ Apresentação da equipe e proposta de trabalho; 

➢ Colocar mesas para triagem com preenchimento de dados pessoais; 

➢ Solicitar divisão dos grupos em rodas de conversa para levantamento das 

necessidades das famílias: grupos de pais e grupos de mães (diversos e 

pequenos grupos); 

➢ Ações simultâneas: 

- Acompanhamento e observação das ações das mães junto às crianças: trocar 

fraldas, amamentação/alimentação, banho/higiene; 

- Identificar e organizar espaços tentando criar réplica do lar gerando segurança e 

aconchego; 

- A importância de momentos de silêncio, contação de histórias, brincadeiras, 

amamentação, atividades artísticas; 

- Ir identificando e mapeando talentos locais; 

- Avaliação e troca da equipe ao final do dia para realinhamento das ações 

seguintes; 

- Fazer o possível levantamento de soluções e relatos dos problemas mais 

emergentes. 

➢ Ritmo diário: 

- Café da manhã preparado pela equipe com colaboração voluntária das mães; 

- Listar tarefas do dia em quadro branco para a equipe; 

- Reconectando o grupo: 

Auxiliar nos afazeres com as crianças; 

Higiene, massagens no bebê; 

Amamentação; 

Momento de serenidade; 

Brincadeiras; 

Contação de histórias; 

Organizar alimentação diariamente (café da manhã, almoço e janta). 

- Momento grupal: 

Oficinas - para as crianças, os pais e as mães; 

Trabalhar valores através de jogos cooperativos, dança circular e música; 

Organizar e manter o espaço permanente de escuta fraterna individual (refugiados 

e equipe); 

Avaliações diárias ao final do dia pela equipe para realinhamento energético da 

equipe. 

➢ Trabalho com valores:  
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- 1ª Semana: Paz / Não Violência; 

- 2ª Semana: Amor / Esperança; 

- 3ª Semana: Verdade / Retidão. 

➢ Ações de apoio e logísticas antes e durante a missão: 

1. Contatar e listar rede de apoio local, formando banco de dados com nome, 

endereço e possíveis contatos, compartilhamento na equipe; 

2. Listar materiais disponíveis - o que levaremos e o que temos no local; 

3. Buscar materiais, utensílios e alimentos; 

4. Agregar valor com possíveis doações, que poderão ser arrecadadas, 

compradas ou enviadas; e reconhecer recursos naturais; 

5. O que precisamos a mais, foco na alimentação, frutas nativas e locais, 

verduras, legumes; 

6. Cuidando de quem cuida: o que precisamos para realinhamento da equipe 

e escuta permanente entre nós. 

 

4.  Materiais necessários: 

 

➢ Quadro branco; 

➢ Canetas coloridas; 

➢ Papel A4; 

➢ Fichas impressas; 

➢ Rádio para comunicação; 

➢ Notebook, Celular e internet; 

➢ Kit Básico de emergências curativas, kit de remédios básicos; 

➢ Kit harmonia (óleo essencial); 

➢ Kit alimento SOS (frutas secas e barra de cereal); 

➢ Kit higiene (Lenço umedecido, sabonete líquido, papel higiênico, 

antissépticos); 

➢ Kit utensílios (fósforo, corda, lona, fita adesiva, fita isolante, lanterna, 

ferramentas, luvas, pilhas, repelente, instrumento musical); 

➢ Sacos de dormir e colchonetes; 

➢ Tenda: linhas para tecer, agulhas, tricô de dedo, crochê, jogos didáticos e 

lúdicos para crianças, lápis de cera, pincel, fita adesiva, fitas coloridas; 

➢ Banheira e mantas para bebês, fraldas, mamadeiras e leite em pó; 

➢ Kit de limpeza e higiene do local / tatames; 

➢ Caixas de papelão (tamanhos diversos). 

 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

Efetivar o acolhimento de forma que as famílias possam receber este apoio e ao 

mesmo tempo desenvolver uma confiança nas famílias e esperança de 

transformação nas vidas. 
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