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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 2 – Dourada “Equipe Sol Dourado” (Reinaldo 

Nascimento e Maria do Carmo) 

Situação-problema: 

ADIS – Abeba/ Etiópia: 10 dias – com crianças de 0 a 10 anos. Só falam Amárico, 

vivendo em hospital, acamadas, algumas com deficiência motora/mental. 

1. Objetivo geral: 

 Objetivo geral: Realizar escuta ativa para favorecer o acolhimento, a 

atenção e o cuidado às crianças, familiares e profissionais de saúde. 

 

2. Objetivos específicos: 

➢ Incentivar a alegria e a interação entre os envolvidos, através de dinâmicas 

específicas; 

➢ Mediar uma comunicação harmoniosa entre os atores (crianças, cuidadores 

e profissionais de saúde);  

➢ Estimular o autocuidado e a autoestima entre esses autores; 

➢ Minimizar a dor e o sofrimento gerado pelo contexto da hospitalização 

crônica. 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

Para a operacionalização da missão, foi feita a divisão do grupo em 3 

equipes: 1) Liderança do grupo; 2) Equipe pedagógica e 3) Equipe de saúde, cada 

uma com suas responsabilidades discutidas, respeitando o saber, os desejos, as 

possibilidades e os limites de cada membro. 

A equipe “Liderança do grupo” assumiu o cuidado em todas as etapas da 

missão, desde a compra das passagens, contato com o hotel, contato com o hospital, 

verificação da situação de mobilidade na cidade, verificação das condições de 

alimentação, hidratação e manutenção da saúde de todos os que farão a viagem. 

Os membros que optaram por não viajar e acompanhar a missão no Brasil, por 
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meio de assistência jurídica, orações e organização da recepção no retorno da 

viagem também ficaram amparados pelo cuidado dessa equipe. 

A “Equipe Pedagógica” ficou responsável por organizar materiais 

pedagógicos, jogos, brincadeiras para favorecer o brincar junto às crianças 

internadas e todos os que convivem no contexto hospitalar. Atividades como dança, 

teatro de sombras e fantoches, confecção desses fantoches, yoga do riso, trabalho 

com massinhas de modelar e pintura estão previstas. Também está prevista a 

aquisição dos materiais necessários para levar para a missão, adaptados ao 

contexto hospitalar, respeitando a necessidade de higienização e mitigação de 

riscos. 

A “Equipe de Saúde” ficou responsável por mediar a comunicação (verbal, 

visual, sinestésica) entre os profissionais de saúde, crianças e familiares no sentido 

de somar às intervenções, humanizando o cuidado. A proposta de realização de 

massagens e Do In com óleos essenciais foi sugerida. Esta equipe também ficará 

responsável por cuidar de todos os membros do grupo antes da viagem, no sentido 

de garantir a manutenção da saúde de todos.  

Cronograma (o cronograma diário ficará em sintonia ao horário permitido 

pelo hospital, devido à especificidade de atendimento médico terapêutico e a rotina 

hospitalar de cada criança): 

➢ 1º dia: Apresentação e reconhecimento do local. Escuta pela equipe das 

reais necessidades; 

➢  2º ao 9º dia: Desenvolvimento das atividades sob a coordenação de cada 

equipe específica; 

➢ 10º dia: Avaliação e encerramento. 

4. Materiais necessários: 

➢ Confecção de pranchas com símbolos para comunicação; 

➢ Óleos essências para massagens e Do in; 

➢ Tecidos para o teatro de sombras e fantoches; 

➢ Tesouras, colas, papel cartão, canetas coloridas, cordões e cordas, papel 

crepom, papel kraft, novelos de lã, materiais com diferentes texturas para 

experiências táteis; 

➢ Instrumentos musicais (de acordo com a liberação pelo hospital); 

➢ Tintas não tóxicas variadas e massinhas de modelar 

(prevendo as especificidades de cuidado com cada criança); 
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➢ Equipamento de som; 

➢ Seleção de músicas regionais; 

➢ Fantasias inseridas no contexto cultural e local. 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

Interação harmoniosa entre os atores, com alegria gerada pelas vivências, 

além da percepção de conforto e acolhimento entre os participantes.  

Vivência amorosa!   

 

 

 

 


