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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 4 - Azul escuro – “Pode Contar Comigo” (Irmã 

Maria de Lourdes e Jacqueline Baumgratz)  

Situação-problema: 

 

Roraima – Boa Vista: seis meses com adolescentes migrantes venezuelanos 

indígenas, de 13 a 22 anos, em situação de uso de drogas, vivendo em abrigos. 

Sinais de rejeição, violência e falta de oportunidade, desnutrição / alimentação 

precária; 

1. Objetivo geral: 

 

➢ Minimizar a situação de uso de drogas em adolescentes migrantes 

venezuelanos indígenas vivendo em abrigos em Boa Vista - Roraima, 

através do resgate da consciência de paz, dos laços familiares e afetivos e 

da possibilidade de vivência saudável e fraterna dentro do próprio espaço 

de convivência. 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Identificar as situações problemas causadoras do uso de drogas, as 

dificuldades e necessidades de grupo; 

➢ Realizar trabalhos de instrução e conscientização sobre os danos causados 

pelo uso de drogas; 

➢ Propiciar a reaproximação familiar; 

➢ Desenvolver atividades esportivas; 

➢ Realizar oficinas de estimulação criativa e linguagens culturais de curtos 

períodos, 3 a 4 encontros; 

➢ Buscar possibilidade de formação profissional. 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

➢ Realizar escutas individuais e coletivas para reconhecimento do grupo, 

suas dificuldades, seus potenciais, interesses e sonhos; 

➢ Realizar rodas de conversa sobre temas diversos, de interesse dos 

adolescentes; 

➢ Trabalhar os conceitos da cultura de paz, através de aulas informativas e 

dinâmicas; 
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➢ Proporcionar momentos de palestras e instrução, sobre temas acerca do uso 

de drogas; 

➢ Propiciar a aproximação de pais e filhos, estimular a relação amorosa e 

fraterna dos mesmos, através de vivências terapêuticas, rodas de conversa, 

brincadeiras e dinâmicas; 

➢ Realizar oficinas de dança, música, desenho e pintura; 

➢ Buscar parceria com instituições privadas e governamentais, para 

formação profissional de adolescentes que tenham interesse em ingressar 

no mercado de trabalho.  

 

4. Materiais necessários: 

 

➢ Notebook 

➢ Caixa de som 

➢ Mesas 

➢ Cadeiras 

➢ Folha sulfite 

➢ Folhas para desenho 

➢ Lápis de escrever 

➢ Lápis de cor 

➢ Borracha 

➢ Réguas 30 cm 

➢ Compassos para desenho 

➢ Giz de cera 

➢ Caneta esferográfica  

➢ Tinta Guache 

➢ Tinta Acrílica para artesanato 

➢ Pincéis para pintura, diversos tamanhos 

➢ Telas para pintura 

➢ Tecido de seda, várias cores 

➢ 2 violões 

➢ 5 pandeiros 

➢ 10 flautas doces soprano 

➢ Bolas de vôlei 

➢ Bolas de futebol 

➢ Rede de vôlei 

➢ Alimento para coffee break, para confraternização mensal com adolescentes 

e pais. 

 

 

 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 
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➢ Ampliação dos interesses dos jovens, através do reconhecimento de dons e 

potencialidades; 

➢ Melhora na relação familiar; 

➢ Desenvolvimento de autonomia, e reconhecimento da capacidade de 

aprendizado e de criação;  

➢ Resgate da alegria de viver e SER. 

 


