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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 6 – Verde Escuro “Anidar” (Rufino, Bruna 

Kadletz) 

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: 

 

Realizar uma intervenção humanitária com 30 crianças de 0 a 3 anos e 30 mães. 

2. Objetivos específicos: 

 

1. Identificar as necessidades imediatas e talentos presentes no grupo; 

2. Cuidar de quem cuida; 

3. Garantir a proteção e o bem-estar das crianças; 

4. Participar da rede de organizações atuantes na resposta humanitária local. 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

1. Escuta coletiva e individual das mães: cadastro / identificação das 

lideranças, talentos, necessidades, encaminhamentos médicos etc. (1ª 

semana); 

2. Rodas de conversa e fortalecimento: 3x por semana, um grupo pela manhã 

e outro pela tarde – 2h de duração; 

➢ Oficina de sling e massagem para as mães: final da 1ª semana; 

➢ Atividade corporal: alongamento, relaxamento – 2x por semana, 2 

grupos, duração 15-20min; 

➢ Criar tempo/espaço para as mães - banho individual e descanso; 

3. Criar o espaço seguro dentro do ginásio: brinquedoteca (com recicláveis), 

cantinho para ninar e engatinhar, fraldário; 

➢ Bebês até 18 meses: dormir, alimentação, trocar fraldas, massagem 

shantala – atividade diária, várias vezes; 

➢ Crianças de 18-36 meses: brincar livre e experimental, atividades 

lúdicas (pintura, desenho aquarela, música, exploração do espaço) – 
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mães apoiam umas às outras, no cuidado e na execução das atividades 

– diário; 

4. Participação de reuniões da rede de acolhimento: identificar os recursos e 

atendimentos existentes, falhas e faltas – semanal. 

 

4. Materiais necessários: 

 

➢ Caixa de primeiros socorros; 

➢ Material reciclável para oficinas manuais de brinquedos; 

➢ Óleo para massagem, pano de sacaria para o sling; 

➢ Colchonetes/tatames para forrar o espaço seguro; 

➢ Lápis aquarelado, giz de cera, papel, pincéis; 

➢ Mesas e cadeiras. 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

1. Fortalecimento do senso de comunidade e colaboração dos residentes; 

2. Atendimento das necessidades básicas: alimentos, medicação, segurança, 

fraldas e outros; 

3. Ambiente mais organizado e pacífico. 

 


