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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 10 – Verde Água “Doadores da Esperança” (Aline 

Rezende e Irmã Maria de la Alegria). 

Situação-problema: 

 

Maputo - Moçambique: 2 dias após o furacão que deixou mais de 2 milhões de 

desabrigados.  Passaremos dois meses acolhendo crianças de todas as idades, junto 

com as mães e famílias. 

1. Objetivo geral: 

 

Minimizar os impactos ocasionados pelo furacão - físicos, materiais e emocionais, 

nas crianças e famílias. 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Atender às necessidades básicas imediatas; 

➢ Fazer o acolhimento; 

➢ Elaborar ações de proteção e de aprendizagem para as crianças; 

➢ Proporcionar condições para o desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos 

dentro do abrigo. 

 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

  

A partir da 1 ª semana: 

➢ Criar equipes de limpeza, alimentação, saúde, recepção e triagem; 

➢ Triagem dos recursos materiais;  

➢ Organização dos espaços;  

➢ Triagem das famílias e crianças do alojamento; 

➢ Reconhecimento de necessidades específicas quanto à saúde, alimentação e 

atendimento emergencial;  

➢ Oficinas de jogos e brincadeiras, música, contação de histórias, confecção 

de brinquedos e pintura, organizadas a partir das faixas etárias. 

 

A partir da 2ª semana: 

➢ Oficinas de vivências lúdicas com os pais;  

➢ Roda de terapia comunitária integrativa com adultos. 
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A partir da 3ª semana: 

➢ Criação de um espaço protegido que possibilite a locomoção e exploração do 

ambiente pelas crianças de 0 a 3 anos; 

➢ Preparo de alimentos específicos para as crianças pequenas; 

➢ Práticas terapêuticas (pedilúvio com as mães, massagem para bebês) com 

os responsáveis das crianças pequenas.  

 

 

 

 

 

4. Materiais necessários: 

- Barbante                           - bambolês                - pastas 

- Jornal                                - óleo essencial         - tesoura 

- Papel (vários tipos)          - bexigas                   - régua 

- Lápis de cera                    - violão                     - apontador 

- Tintas                                - cola                        - borracha 

- Bolas                                  - revista                   - kit primeiros socorros  

- Cordas                               - lápis e caneta 

- Bacias                                - grampeador 

 

 

 

 

 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

Esperamos impactar na qualidade de vida das crianças no abrigo por meio da 

melhoria dos ritmos das atividades cotidianas e convivência das famílias, 

resolução e encaminhamentos das demandas identificadas, ressignificação das 

memórias das crianças e familiares e proteção da primeira infância. 

 

 


