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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 11 - Verde-Limão “Anjos da Alegria” (Irmã 

Inmaculada e Marians). 

Situação-problema: 

 

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

pessoas desabrigadas no país. Atuação de 2 meses em abrigo que está alojando 

famílias de um bairro da capital, cujas casas e escolas foram destruídas. Crianças 

de todas as idades falam idioma português e viram toda a tragédia acontecendo. 

Tiveram que fugir das zonas mais afetadas para se salvar. 

 

1. Objetivo geral: 

 

Disponibilizar todos os recursos possíveis para acolher as pessoas do abrigo em 

suas necessidades humanas básicas, priorizando os mais vulneráveis como 

crianças, adolescentes, idosos, gestantes e feridos, possibilitando o resgate das 

perspectivas de vida por meio de ações que trabalhem a autoestima, a alegria e a 

construção de uma imagem positiva de si e da natureza.   

 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Incentivar a solidariedade entre todos, empatia e fraternidade; 

➢ Formar grupo de escuta sensível para o levantamento das necessidades e 

demandas dos atingidos (abrigados); 

➢ Identificar potenciais líderes entre os abrigados;  

➢ Identificar e recorrer aos órgãos competentes governamentais, ONG’S e 

privadas para auxiliar no trabalho e na aquisição de materiais; 

➢ Contribuir para a harmonização do espaço e na promoção da saúde coletiva; 

➢ Formar grupos para atuar na educação em situações de emergência e 

respostas humanitárias e montar oficinas; 

➢ Providenciar avaliações médica e psicológica para os abrigados; 

➢ Incentivar a expressão da cultura local; 

➢ Organizar infraestrutura do local de acordo com as necessidades 

identificadas; 

➢ Autocuidado, zelar pela saúde integral (física, emocional, mental, 

espiritual) dos cuidadores.   
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3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

1ª Semana: 

➢ Dinâmica e interação de convívio; 

 

2ª Semana: 

➢ Conscientização da organização e harmonização do espaço; 

 

3ª Semana:  

➢ Triagem e atendimento por faixa etária e situação específica; 

 

4ª Semana:  

➢ Confecção de instrumentos regionais; 

 

5ª Semana: 

➢ Atividades teatrais, musicais, artesanais, brincadeiras e infraestrutura 

sustentável; 

➢ Divulgação de toda intervenção para conscientização de possíveis parcerias; 

 

6ª Semana: 

➢ Construir uma proposta de uma apresentação (teatral, musical etc.); 

➢ Consolidação do grupo de liderança; 

 

7ª Semana: 

➢ Prática da apresentação;  

 

8ª Semana: 

➢ Apresentação final. 

 

4. Materiais necessários: 

 

1. Itens de infraestrutura e de acomodação; 

2. Higiene pessoal e coletiva; 

3. Primeiros socorros – medicamentos; 

4. Mantimentos; 

5. Materiais pedagógicos; 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 
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Os trabalhos e as atividades desenvolvidas permitiram que os abrigados em 

situação de maior vulnerabilidade tivessem as suas necessidades humanas básicas 

atendidas. 

Acreditamos que as oficinas que valorizavam a cultura consolidaram aspectos da 

autoestima. A alegria foi quesito importante para que de maneira lúdica, 

permitisse que as feridas fossem aliviadas/minimizadas. 

O local foi reorganizado de acordo com as necessidades observadas e os recursos 

disponíveis. 

Líderes entre os abrigos foram identificados e auxiliados para dar sequência ao 

trabalho. 

Valores como solidariedade e fraternidade foram cultivados.     

 

 


