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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 3 – Rosa (Joana Christo e Kleber Akama) 

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: 

 

➢ Acolher às mães e crianças; 

➢ Escuta ativa; 

➢ Construção de trabalho para gerar autonomia. 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Núcleo de Música: Purificação de travas energéticas de seus traumas, 

integração, relaxamento, resgate do lúdico através do movimento corporal; 

➢ Núcleo de Trabalhos Manuais: Geração de agenda para resgate e 

desenvolvimento de habilidades manuais. Através da arte pessoal, 

proporcionar autoestima; 

➢ Núcleo Terapêutico: Construção de espaços de abertura e escuta, suporte 

emocional de mãe e filho, tanto eu sua limpeza física, mental, emocional e 

espiritual (contribuição). Manutenção e promoção da saúde coletiva. 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

➢ Cronograma diário: 

9hrs – Roda matinal/ verso em meditação  

9h30/10h – Jogos 

10/12h – Trabalhos Manuais em Grupo 

12h30 – Almoço  

14h30 – Grupo terapêutico com as mães 

16h30 – Brincadeiras Musicais  

- Trabalhos Manuais 

Lanches 
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17h/18h30 – Abertura 1ª semana, com apoio do grupo música e trabalhos manuais; 

        - A partir da 2ª semana, construir um movimento que gere autonomia.  

        - Visita às famílias e crianças para conhecer, fechamento do dia do 

grupo voluntário. 

19h: Jantar 

- Contação de histórias e preparo para final. 

 

1ª semana: Missionários propõem o ritmo. Após isso, será construído com todos. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Materiais necessários: 

 

- Bolinhas                  - Papéis                                                   - Farinha de trigo 

- Fantoches                - Linha crochê                                        - Anilina 

- Panos fluidos           - Tesouras                                               - Sal 

- Linhas                     - Retalhos tecidos 

- Tesoura                   - Linha grossa para costura 

- Cola                         - Pano de fundo 

- Fita adesiva             - Linha para bordado 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

➢ Melhora nas relações entre mães e crianças e internamente; 

➢ Melhores condições de autonomia e rentabilidade para famílias;  

➢ Melhora na qualidade de vida; 

➢ Restaurar o sentido da vida através das atividades. 

 


