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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 12 – Lilás – “Semillas de Luz” (Sheila e José 

Vasquez). 

Situação-problema: 

 

Roraima – Boa vista – 6 meses com adolescentes migrantes venezuelanos indígenas 

de 13 a 22 anos; situação de uso de drogas, vivendo em abrigos, problemas com 

violência e desnutrição. 

1. Objetivo geral: 

 

Desenvolver a confiança e o fortalecimento pessoal trabalhando vínculos internos, a 

conexão entre os adolescentes e jovens atendidos, e uma melhor integração com a 

comunidade brasileira. 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Trabalhar para resgatar a dignidade de cada ser; 

➢ Agir com base nas causas das situações apresentadas; 

➢ Tomar conhecimento do repertório, da cultura, dos saberes, das expectativas 

e das competências do grupo atendido; 

➢ Compartilhar normas de convivência; 

➢ Promover a integração desses jovens com a comunidade local; 

➢ Detectar situações críticas; 

➢ Encaminhar aos órgãos competentes as necessidades de atendimentos 

específicos. 

 

 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

➢ Oficinas: 

Arte:  

- Artes plásticas, pintura e artesanato; 

- Artes cênicas: teatro, circo e dança; 

- Música: coral e instrumental. 
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➢ Práticas corporais: danças, esportes, jogos, brincadeiras e ginásticas de 

consciência corporal; 

 

➢ Línguas: português, inglês e espanhol; 

 

➢ Mostra Cultural na praça: partilha dos trabalhos artísticos (mensalmente); 

 

➢ Práticas psicoterapêuticas: 

- Rodas de escuta; 

- Encontros terapêuticos comunitários; 

- Rodas de escuta de grupos específicos;  

- Psicoterapia individual breve. 

4. Materiais necessários: 

 

Para as oficinas de arte conseguiremos apoio de instituições e pessoas físicas para 

doações de tintas, pincéis, papéis, retalhos de tecido, cola, tesouras, linhas etc. 

Utilizaremos materiais provenientes da natureza como a palha, casca de coco etc. 

Para as oficinas de práticas corporais - materiais esportivos, jogos, bambolês, cordas 

etc, a partir de parcerias e captação de doações. 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

Diminuição no consumo de drogas e atos de violência, melhor integração interna, 

maior adaptação à comunidade brasileira e crescimento da oportunidade nos campos 

da educação e do trabalho. 

 

 


