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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 8 - Vermelha – “Consciência da unidade na 

diversidade” (Mariandja e Ariane Castro) 

 

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: 

 

Servir e deixar o local melhor do que encontramos ao chegar, elevando a condição 

do local como facilitadores; caridade de mãos dadas com humildade! 

 

2. Objetivos específicos: 

 

1. Organizar o voluntariado local e capacitar estas pessoas; 

2. Agir na organização da limpeza; 

3. Agir na organização dos medicamentos e materiais; 

4. Auxiliar na cozinha e capacitar voluntários locais no preparo de alimentos 

adequados para cada faixa etária e organizar doações de alimentos; 

5. Ajudar as crianças através da ARTE. 

 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

1º Dia: Apresentação do grupo para o diretor do hospital; visita ao local do 

trabalho; contato com a Madre Superior da Caridade Madre T. Calcutá; 

identificação e alocação do alojamento e troca de moeda; conversa de alinhamento 

grupal; 

2º Dia: Atuação dos subgrupos nos locais determinados; 

3º Dia: Idem; 

4º Dia: Relocação dos subgrupos de acordo com as necessidades; 

5º Dia: Idem; mais repetir as atividades “eleitas” pelas crianças; compra de 

suprimentos necessários; 
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6º/7º/8º/9º Dia: Idem acima; 

10º Dia: Reunião final de fechamento com os coordenadores locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Materiais necessários: 

 

Kit Missionário 

- Máscara                                          - Violão 

- Avental colorido                              - Flauta 

- Protetor de calçados                       - Etiquetas 

- Luvas descartáveis                         - Caixas de Papelão 

- Touca colorida                                 - Canetas 

- Fitas coloridas                                 - Pincel 

- Bonequinhos para fantoche             - Fitas adesivas 

- Luvas para fantoche                        - Pano 

- Tinta para pele                                - Álcool Gel 

- Caixa Térmica                                                                                                                                                    

- Caixa primeiros socorros 

- Avental para cozinha 

- Panos para limpeza 

- Materiais de limpeza 

 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

Observar a melhora psíquica da criança, os ambientes trabalhados mais 

harmoniosos. Mais recursos materiais no hospital e ampliação do voluntariado 

capacitado. 

 

 


