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SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E 

RESPOSTAS HUMANITÁRIAS 

- PROJETOS DAS CÉLULAS DE DEBATE –  

 

 
Este documento traz um dos produtos construídos ao longo do Seminário de 

Educação em Emergências e Respostas Humanitárias, realizado pela Fraternidade 

– Missões Humanitárias Internacionais em parceria com a equipe brasileira da 

Pedagogia de Emergência, na Comunidade-Luz Figueira, Carmo da Cachoeira – 

Minas Gerais, entre 30 de outubro e 3 de novembro de 2019. 

Além de mesas redondas, conferências e oficinas, os participantes tiveram a 

oportunidade de vivenciarem uma simulação que possibilitou reflexões sobre os 

diversos aspectos de uma intervenção em situações de emergência. Frente a uma 

situação-problema apresentada, vivenciada por grupos missionários da Fraternidade 

– Missões Humanitárias Internacionais ou pela equipe da Pedagogia de Emergência 

em diferentes partes do mundo, foi possível se colocar de maneira ativa, buscando 

soluções e fazendo dos desafios oportunidades de superação. 

Os participantes se dividiram em 15 células de debate e cada uma recebeu 

uma das cinco situações-problemas disponíveis. A partir disso, foram construídos os 

projetos de intervenção apresentados a seguir. 
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CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

 

CÉLULA DE DEBATE: Célula 1 – “Raio Branco da Paz” (Anália Calmon e Ana 

Lúcia Amaral) 

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: 

 

Promover por meio de missão humanitária o acompanhamento de crianças de zero 

a três anos e suas famílias, no contexto de refúgio e vulnerabilidade social, gerando 

valores humanos. 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Criar banco de dados com informações sobre a rede de apoio local, produtos 

e materiais disponíveis para atender público alvo; 

➢ Realizar levantamento de necessidades das famílias; 

➢ Adaptar e ambientar espaços de acolhimento, estimulação e proteção de 

crianças de zero a três anos; 

➢ Estimular amamentação e adaptação nutricional; 

➢ Realizar escuta ativa de mães/mulheres e fortalecer a maternagem 

coletiva; 

➢ Mediar rodas de conversa com os pais/homens para fortalecimento 

individual e de grupo; 

➢ Fomentar canal permanente de diálogo individual e grupal; 

➢ Estimular ações empreendedoras, sustentáveis, com espírito cooperativo; 

➢ Ressignificar a participação dos pais nas tarefas de cuidado e proteção das 

crianças; 

➢ Identificar potenciais multiplicadores das estratégias construídas 

coletivamente; 

➢ Fomentar protagonismo e autonomia em todas as ações coletivas; 

➢ Elaborar o banco de talentos, currículos e orientações sobre trabalho. 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

➢ Antes da chegada, apresentar banco de dados; 

➢ Fazer reconhecimento do grupo e lugar; 

➢ Apresentação da equipe e proposta de trabalho; 

➢ Colocar mesas para triagem com preenchimento de dados pessoais; 
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➢ Solicitar divisão dos grupos em rodas de conversa para levantamento das 

necessidades das famílias: grupos de pais e grupos de mães (diversos e 

pequenos grupos); 

➢ Ações simultâneas: 

- Acompanhamento e observação das ações das mães junto às crianças: trocar 

fraldas, amamentação/alimentação, banho/higiene; 

- Identificar e organizar espaços tentando criar réplica do lar gerando segurança e 

aconchego; 

- A importância de momentos de silêncio, contação de histórias, brincadeiras, 

amamentação, atividades artísticas; 

- Ir identificando e mapeando talentos locais; 

- Avaliação e troca da equipe ao final do dia para realinhamento das ações 

seguintes; 

- Fazer o possível levantamento de soluções e relatos dos problemas mais 

emergentes. 

➢ Ritmo diário: 

- Café da manhã preparado pela equipe com colaboração voluntária das mães; 

- Listar tarefas do dia em quadro branco para a equipe; 

- Reconectando o grupo: 

Auxiliar nos afazeres com as crianças; 

Higiene, massagens no bebê; 

Amamentação; 

Momento de serenidade; 

Brincadeiras; 

Contação de histórias; 

Organizar alimentação diariamente (café da manhã, almoço e janta). 

- Momento grupal: 

Oficinas - para as crianças, os pais e as mães; 

Trabalhar valores através de jogos cooperativos, dança circular e música; 

Organizar e manter o espaço permanente de escuta fraterna individual (refugiados 

e equipe); 

Avaliações diárias ao final do dia pela equipe para realinhamento energético da 

equipe. 

➢ Trabalho com valores:  

- 1ª Semana: Paz / Não Violência; 

- 2ª Semana: Amor / Esperança; 

- 3ª Semana: Verdade / Retidão. 

➢ Ações de apoio e logísticas antes e durante a missão: 

1. Contatar e listar rede de apoio local, formando banco de dados com nome, 

endereço e possíveis contatos, compartilhamento na equipe; 

2. Listar materiais disponíveis - o que levaremos e o que temos no local; 

3. Buscar materiais, utensílios e alimentos; 

4. Agregar valor com possíveis doações, que poderão ser arrecadadas, 

compradas ou enviadas; e reconhecer recursos naturais; 
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5. O que precisamos a mais, foco na alimentação, frutas nativas e locais, 

verduras, legumes; 

6. Cuidando de quem cuida: o que precisamos para realinhamento da equipe 

e escuta permanente entre nós. 

 

4.  Materiais necessários: 

 

➢ Quadro branco; 

➢ Canetas coloridas; 

➢ Papel A4; 

➢ Fichas impressas; 

➢ Rádio para comunicação; 

➢ Notebook, Celular e internet; 

➢ Kit Básico de emergências curativas, kit de remédios básicos; 

➢ Kit harmonia (óleo essencial); 

➢ Kit alimento SOS (frutas secas e barra de cereal); 

➢ Kit higiene (Lenço umedecido, sabonete líquido, papel higiênico, 

antissépticos); 

➢ Kit utensílios (fósforo, corda, lona, fita adesiva, fita isolante, lanterna, 

ferramentas, luvas, pilhas, repelente, instrumento musical); 

➢ Sacos de dormir e colchonetes; 

➢ Tenda: linhas para tecer, agulhas, tricô de dedo, crochê, jogos didáticos e 

lúdicos para crianças, lápis de cera, pincel, fita adesiva, fitas coloridas; 

➢ Banheira e mantas para bebês, fraldas, mamadeiras e leite em pó; 

➢ Kit de limpeza e higiene do local / tatames; 

➢ Caixas de papelão (tamanhos diversos). 

 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

Efetivar o acolhimento de forma que as famílias possam receber este apoio e ao 

mesmo tempo desenvolver uma confiança nas famílias e esperança de 

transformação nas vidas. 
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CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

CÉLULA DE DEBATE: Célula 2 – Dourada “Equipe Sol Dourado” (Reinaldo 

Nascimento e Maria do Carmo) 

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: 

 Objetivo geral: Realizar escuta ativa para favorecer o acolhimento, a 

atenção e o cuidado às crianças, familiares e profissionais de saúde. 

 

2. Objetivos específicos: 

➢ Incentivar a alegria e a interação entre os envolvidos, através de dinâmicas 

específicas; 

➢ Mediar uma comunicação harmoniosa entre os atores (crianças, cuidadores 

e profissionais de saúde);  

➢ Estimular o autocuidado e a autoestima entre esses autores; 

➢ Minimizar a dor e o sofrimento gerado pelo contexto da hospitalização 

crônica. 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 
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Para a operacionalização da missão, foi feita a divisão do grupo em 3 

equipes: 1) Liderança do grupo; 2) Equipe pedagógica e 3) Equipe de saúde, cada 

uma com suas responsabilidades discutidas, respeitando o saber, os desejos, as 

possibilidades e os limites de cada membro. 

A equipe “Liderança do grupo” assumiu o cuidado em todas as etapas da 

missão, desde a compra das passagens, contato com o hotel, contato com o hospital, 

verificação da situação de mobilidade na cidade, verificação das condições de 

alimentação, hidratação e manutenção da saúde de todos os que farão a viagem. 

Os membros que optaram por não viajar e acompanhar a missão no Brasil, por 

meio de assistência jurídica, orações e organização da recepção no retorno da 

viagem também ficaram amparados pelo cuidado dessa equipe. 

A “Equipe Pedagógica” ficou responsável por organizar materiais 

pedagógicos, jogos, brincadeiras para favorecer o brincar junto às crianças 

internadas e todos os que convivem no contexto hospitalar. Atividades como dança, 

teatro de sombras e fantoches, confecção desses fantoches, yoga do riso, trabalho 

com massinhas de modelar e pintura estão previstas. Também está prevista a 

aquisição dos materiais necessários para levar para a missão, adaptados ao 

contexto hospitalar, respeitando a necessidade de higienização e mitigação de 

riscos. 

A “Equipe de Saúde” ficou responsável por mediar a comunicação (verbal, 

visual, sinestésica) entre os profissionais de saúde, crianças e familiares no sentido 

de somar às intervenções, humanizando o cuidado. A proposta de realização de 

massagens e Do In com óleos essenciais foi sugerida. Esta equipe também ficará 

responsável por cuidar de todos os membros do grupo antes da viagem, no sentido 

de garantir a manutenção da saúde de todos.  

Cronograma (o cronograma diário ficará em sintonia ao horário permitido 

pelo hospital, devido à especificidade de atendimento médico terapêutico e a rotina 

hospitalar de cada criança): 

➢ 1º dia: Apresentação e reconhecimento do local. Escuta pela equipe das 

reais necessidades; 

➢  2º ao 9º dia: Desenvolvimento das atividades sob a coordenação de cada 

equipe específica; 

➢ 10º dia: Avaliação e encerramento. 
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4. Materiais necessários: 

➢ Confecção de pranchas com símbolos para comunicação; 

➢ Óleos essências para massagens e Do in; 

➢ Tecidos para o teatro de sombras e fantoches; 

➢ Tesouras, colas, papel cartão, canetas coloridas, cordões e cordas, papel 

crepom, papel kraft, novelos de lã, materiais com diferentes texturas para 

experiências táteis; 

➢ Instrumentos musicais (de acordo com a liberação pelo hospital); 

➢ Tintas não tóxicas variadas e massinhas de modelar 

(prevendo as especificidades de cuidado com cada criança); 

➢ Equipamento de som; 

➢ Seleção de músicas regionais; 

➢ Fantasias inseridas no contexto cultural e local. 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

Interação harmoniosa entre os atores, com alegria gerada pelas vivências, 

além da percepção de conforto e acolhimento entre os participantes.  

Vivência amorosa!   

 

 

 

 

 

 

CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

 

CÉLULA DE DEBATE: Célula 3 – Rosa (Joana Christo e Kleber Akama) 

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: 

 

➢ Acolher às mães e crianças; 

➢ Escuta ativa; 

➢ Construção de trabalho para gerar autonomia. 

2. Objetivos específicos: 
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➢ Núcleo de Música: Purificação de travas energéticas de seus traumas, 

integração, relaxamento, resgate do lúdico através do movimento corporal; 

➢ Núcleo de Trabalhos Manuais: Geração de agenda para resgate e 

desenvolvimento de habilidades manuais. Através da arte pessoal, 

proporcionar autoestima; 

➢ Núcleo Terapêutico: Construção de espaços de abertura e escuta, suporte 

emocional de mãe e filho, tanto eu sua limpeza física, mental, emocional e 

espiritual (contribuição). Manutenção e promoção da saúde coletiva. 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

➢ Cronograma diário: 

9hrs – Roda matinal/ verso em meditação  

9h30/10h – Jogos 

10/12h – Trabalhos Manuais em Grupo 

12h30 – Almoço  

14h30 – Grupo terapêutico com as mães 

16h30 – Brincadeiras Musicais  

- Trabalhos Manuais 

Lanches 

17h/18h30 – Abertura 1ª semana, com apoio do grupo música e trabalhos manuais; 

        - A partir da 2ª semana, construir um movimento que gere autonomia.  

        - Visita às famílias e crianças para conhecer, fechamento do dia do 

grupo voluntário. 

19h: Jantar 

- Contação de histórias e preparo para final. 

 

1ª semana: Missionários propõem o ritmo. Após isso, será construído com todos. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Materiais necessários: 

 

- Bolinhas                  - Papéis                                                   - Farinha de trigo 

- Fantoches                - Linha crochê                                        - Anilina 

- Panos fluidos           - Tesouras                                               - Sal 

- Linhas                     - Retalhos tecidos 

- Tesoura                   - Linha grossa para costura 

- Cola                         - Pano de fundo 

- Fita adesiva             - Linha para bordado 
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5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

➢ Melhora nas relações entre mães e crianças e internamente; 

➢ Melhores condições de autonomia e rentabilidade para famílias;  

➢ Melhora na qualidade de vida; 

➢ Restaurar o sentido da vida através das atividades. 

 
 

 
 

CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

 

CÉLULA DE DEBATE: Célula 4 - Azul escuro – “Pode Contar Comigo” (Irmã 

Maria de Lourdes e Jacqueline Baumgratz)  

Situação-problema: 

 

Roraima – Boa Vista: seis meses com adolescentes migrantes venezuelanos 

indígenas, de 13 a 22 anos, em situação de uso de drogas, vivendo em abrigos. 

Sinais de rejeição, violência e falta de oportunidade, desnutrição / alimentação 

precária; 

1. Objetivo geral: 
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➢ Minimizar a situação de uso de drogas em adolescentes migrantes 

venezuelanos indígenas vivendo em abrigos em Boa Vista - Roraima, 

através do resgate da consciência de paz, dos laços familiares e afetivos e 

da possibilidade de vivência saudável e fraterna dentro do próprio espaço 

de convivência. 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Identificar as situações problemas causadoras do uso de drogas, as 

dificuldades e necessidades de grupo; 

➢ Realizar trabalhos de instrução e conscientização sobre os danos causados 

pelo uso de drogas; 

➢ Propiciar a reaproximação familiar; 

➢ Desenvolver atividades esportivas; 

➢ Realizar oficinas de estimulação criativa e linguagens culturais de curtos 

períodos, 3 a 4 encontros; 

➢ Buscar possibilidade de formação profissional. 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

➢ Realizar escutas individuais e coletivas para reconhecimento do grupo, 

suas dificuldades, seus potenciais, interesses e sonhos; 

➢ Realizar rodas de conversa sobre temas diversos, de interesse dos 

adolescentes; 

➢ Trabalhar os conceitos da cultura de paz, através de aulas informativas e 

dinâmicas; 

➢ Proporcionar momentos de palestras e instrução, sobre temas acerca do uso 

de drogas; 

➢ Propiciar a aproximação de pais e filhos, estimular a relação amorosa e 

fraterna dos mesmos, através de vivências terapêuticas, rodas de conversa, 

brincadeiras e dinâmicas; 

➢ Realizar oficinas de dança, música, desenho e pintura; 

➢ Buscar parceria com instituições privadas e governamentais, para 

formação profissional de adolescentes que tenham interesse em ingressar 

no mercado de trabalho.  

 

4. Materiais necessários: 
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➢ Notebook 

➢ Caixa de som 

➢ Mesas 

➢ Cadeiras 

➢ Folha sulfite 

➢ Folhas para desenho 

➢ Lápis de escrever 

➢ Lápis de cor 

➢ Borracha 

➢ Réguas 30 cm 

➢ Compassos para desenho 

➢ Giz de cera 

➢ Caneta esferográfica  

➢ Tinta Guache 

➢ Tinta Acrílica para artesanato 

➢ Pincéis para pintura, diversos tamanhos 

➢ Telas para pintura 

➢ Tecido de seda, várias cores 

➢ 2 violões 

➢ 5 pandeiros 

➢ 10 flautas doces soprano 

➢ Bolas de vôlei 

➢ Bolas de futebol 

➢ Rede de vôlei 

➢ Alimento para coffee break, para confraternização mensal com adolescentes 

e pais. 

 

 

 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

➢ Ampliação dos interesses dos jovens, através do reconhecimento de dons e 

potencialidades; 

➢ Melhora na relação familiar; 

➢ Desenvolvimento de autonomia, e reconhecimento da capacidade de 

aprendizado e de criação;  

➢ Resgate da alegria de viver e SER. 

CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

 

CÉLULA DE DEBATE: Célula 5 - Roxa “Pode contar comigo” (Irmã Maria de la 

Compasión e Pama)  
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Situação-problema: 

 

Istambul - Turquia: língua árabe. 7 dias com crianças de 6 a 10 anos em sala 

de centro de atendimento, onde elas e as famílias passam o dia. Sintomas pós-

traumáticos da guerra (enurese, pesadelo, falta de ritmo, regressão no 

desenvolvimento, dificuldade para se alimentar). 

1. Objetivo geral: 

 

Buscar o alívio do sofrimento e amenizar os traumas.  

 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Criar harmonia na criança e, a partir dela, no núcleo familiar; 

➢ Resgate da confiança na relação com os adultos;  

➢ Resgate de sentimentos de alegria; 

➢ Resgate da esperança nas relações com os adultos, melhorando capacidade 

de se relacionar; 

➢ Impulsionar retomada do desenvolvimento pleno, saúde física, emocional e 

mental; 

➢ Acolher a singularidade de cada ser. 

 

 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

1. Contatar os responsáveis pela área, identificar pormenores; 

2. Análise do ambiente físico disponível; 

3. Organização física do campo de trabalho, criando núcleos de atividades; 

4. Receber e acolher as crianças; 

5. Contar, brincar e descontrair. 

 

4. Materiais necessários: 

 

➢ Uniforme, tênis e medicamentos para missionários; 

➢ Tinta guache, aquarela e linha; 

➢ Papel, agulha tricô, crochê; 

➢ Pincel, tecido, tesouras (sem ponta); 

➢ Lã, feltro, cola, tecido e papel. 

5. Impacto após a primeira resposta humanitária: 

 

Estejam as crianças calmas nas relações e interações humanas, expressando, 

brincando e mostrando receptividade nos contatos. 
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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) – 

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: 
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➢ 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. 
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CÉLULA DE DEBATE: Célula 7 - Amarela (Irmã Juana de la Cruz e Adriana 

Peniche) 

Situação-problema: 

 

Turquia – Istambul: Crianças com sintomas pós-traumáticos de guerra.  

1. Objetivo geral: 

 

Proporcionar alívio e conforto aos refugiados. 

 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Resgate da alegria, autoestima, energia corporal; 

➢ Cuidar dos processos físicos das crianças;  

➢ Manutenção, harmonização e embelezamento do espaço físico;  

➢ Resgate da cultura e desenvolvimento de valores, resgate do ser.  

 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 
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➢ Identificação do espaço, necessidades (ASSAM); 

➢ Roda inicial com música; 

➢ Divisão de grupo e encaminhamento para as diferentes oficinas e 

atividades: 

        - Terapêuticas: massagem, reiki, euritmia, florais, aromaterapia, pedilúvio, 

compressas. 

        - Brincadeiras e jogos: teatro, brincadeiras de roda, cama de gato, pular corda, 

jogos com bola, malabares etc; 

        - Artes manuais: tear, costura, desenho livre, mandalas, filtro dos sonhos, 

olho divino, colar. 

 

4. Materiais necessários: 

 

➢ Bola, corda, cola, papel, tesoura, lápis de cor, tecidos, aquarela, fios, 

agulhas, palitos de madeira, materiais de primeiros socorros, massinha, 

espelhos, instrumentos musicais. 

 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

Espera – se minimizar os danos causados pelos traumas vividos, trazendo conforto, 

amparo e alívio através de uma presença amorosa e atenta às necessidades das 

crianças.  

 

 

CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

 

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! 
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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; 

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 
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- 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. 

 

 

 

 
  

 

CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

 

CÉLULA DE DEBATE: Célula 9 - Azul Claro (Irmã Rosa de la Paz e Iza 

Vasconcellos) 

Situação-problema: 
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Missão em hospital na Etiópia – Adis Abeba 

1. Objetivo geral: 

 

Oferecer uma presença que testemunhe a fraternidade, a solidariedade e a 

vivência humanitária intercambiando as experiências possíveis por meio do 

atendimento às crianças. 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Acolher e conhecer as necessidades da equipe e das crianças em questão 

para atender às mais emergenciais, devido ao tempo disponível; 

➢ NUTRIR como o elemento mais importante do momento, a partir de todas 

as propostas terapêuticas, em todos os sentidos: o corpo, o espírito, 

oferecendo todo o possível nas 4 áreas de disponibilidade; 

➢ Ofertar materiais de fácil portabilidade e pouco peso, a ser transportado na 

viagem, como: termômetro, bolsa de água quente, aparelho de pressão, 

aparelho de ozônio; cloreto de magnésio, florais, óleos essenciais etc, depois 

de verificar se a oferta é bem-vinda; 

➢ Ofertar serviços que possam ser assumidos pela equipe local, como: 

- Reiki; 

- Compostagem e lixo orgânico como propostas de sustentabilidade e 

saúde; 

- Banhos terapêuticos; 

- Arrastar, limpar, trocar as camas de lugar. 

➢ Promover ideias e contatos de continuidade contatando Escola Waldorf e 

lideranças locais conhecidas; 

➢ Dar particular atenção aos momentos de desencarne; 

➢ Oferecer alegria por meio de atividades artísticas e música; 

➢ Aceitar todas as tarefas demandadas e destinar tempo e disponibilidade 

para atender às que surgirem no cumprimento das elencadas acima. 

 

OBS: antes de cada atividade proposta, verificar se é bem-vinda, se é viável, se 

está de acordo com a cultura local e se é do desejo dos atendidos e da equipe 

hospitalar. 

 

 

 

 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 
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➢ 4 áreas de responsabilidade:  

- Alimento; 

- Saúde/higiene; 

- Harmonização; 

- Arte/terapia; 

4. Materiais necessários: 

 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

 

 

 
CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

 

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: 
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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. 

 

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: 
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- 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. 
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CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

 

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.   

 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 
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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.     

 

 

CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 
 

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. 
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3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

➢ Oficinas: 

Arte:  

- Artes plásticas, pintura e artesanato; 

- Artes cênicas: teatro, circo e dança; 

- Música: coral e instrumental. 

 

➢ 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. 
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Saiba mais em: www.fraterinternacional.org/educacao-emergencia 

 

CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

 

CÉLULA DE DEBATE: Célula 13 – Laranja “Poran Tereí”* (Mira e William 

Boudakian) 

* Muito bom 

Situação-problema: 

 

Boa Vista – Roraima: atendimento por 6 meses com cerca de 300 adolescentes e 

jovens de povos originários da Venezuela, de 13 a 21 anos, em situação de uso de 

drogas e alimentação precária. 

1. Objetivo geral: 

 

Empoderar e fortalecer adolescentes membros dos povos originários, criando 

espaços de auto expressão, considerando os aspectos culturais, de gênero e 

vulnerabilidade social, por meio do desenvolvimento de atividades esportivas, 

jogos e brincadeiras, arte e cultura.  

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Desenvolver a Pedagogia da Flor: Estratégia criada pelo grupo Célula 

Alaranjada para:  

- Atrair, Acolher, Escutar, Nutrir e Frutificar ações que possam alcançar 

esses jovens nas suas especificidades, sejam significativas de impacto e 

promovam mudança nas suas realidades, tanto quanto possível, diante das 

situações que eles vivem.  

 

➢ As estratégias criadas pelo grupo através da Pedagogia da Flor são:  

 

- Assim como uma flor emana seu perfume, sua beleza e sua doçura, a 

primeira estratégia é a atração.  

Atrair: Por meio da mágica, futebol, arte, dança, música, artesanato, jogos 

tradicionais, cordas e outras atividades que despertem do jovem o 

interesse em interagir e seja um canal de comunicação de criação de 

vínculo com o grupo.  

- A escuta é aquele momento em que a Flor acolhe e é acolhida no seu cálice, 

sente e é sentida, cria um vínculo e cumplicidade.  

- Escutar requer descobrir as histórias individuais, entender como 

funcionam as relações naquele grupo, o que eles gostam de fazer, o que eles 

comem, como se dão as relações de poder, como são passados os 

conhecimentos, a cultura.   
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- Assim como uma flor, nutre com seu pólen, seu mel, com intuito de ser 

fecundada, para então produzir seu fruto - a Pedagogia da Flor nutre, 

criando um ambiente fecundo.  

- Nutrir: Nutrir é a base desse trabalho: criação de ritmo, respeitar faixas 

etárias, relações de gênero, organizar alimentação, saúde, cuidados 

médicos, espaço e expressão da espiritualidade, oficinas de expressão 

artística, oficinas esportivas, oficina resgate cultural, oficina de língua 

portuguesa, incluso educacional, oficina de permacultura, oficina de 

preparação e encaminhamento para o mundo do trabalho. 

- O fruto é o resultado dessa cumplicidade que se estabeleceu, desta relação 

amorosa de troca - sentir e ser sentido, dar e receber, ver e ser visto, incluir 

e ser incluído.  

- Frutificar: Feira de troca, almoço, apresentações culturais, criar místicas, 

avaliação de impacto.  

Aqui o fruto é o resultado dessa relação: somente há frutificação se houve 

uma conversa profunda, uma cumplicidade visceral, onde nutrir e ser 

nutrido passa ser uma coisa só. Também quem gerou o fruto se 

transformou.  

 

 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

Neste trabalho, o mais importante é a concepção da ideia e a forma da interação. 

As atividades são mapeadas após o contato e diagnóstico. Levantamento de 

necessidades e recursos no local.  

 

4. Materiais necessários: 

 

Vide item 3.  

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 
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Os impactos esperados são geração de pertencimento, fortalecimento dos vínculos 

e sentimento de confiança. 

Por se tratar de uma proposta que leva em consideração a identidade cultural e os 

valores humanos, acreditamos que os jovens atendidos pelo projeto serão capazes 

de se perceberem de forma diferente à medida que eles também sejam olhados e 

percebidos na sua individualidade, e também no seu contexto coletivo e histórico-

cultural.  

 

Também na equipe esse impacto deverá ser percebido de forma muito positiva, 

pois a madureza do grupo em se deixar ser conhecido e percebido é uma via de mão 

dupla, onde não há expectador, todos estão se construindo, vendo e sendo vistos, 

ajudando e sendo ajudados. 

 

 

CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

 

CÉLULA DE DEBATE: Célula 14 - Azul – “Amor e Acolhimento” (Irmã Maria 

Auxiliadora e Soledad Garzón Peire) 

Situação-problema: 

➢ Istambul – Turquia – Centro de convivência (de atendimento); 

➢ 7 dias com 70 crianças; 

➢ Xixi na cama – pesadelo. Falta de ritmo; 

➢ Regressão no desenvolvimento – dificuldade para se alimentar. 

1. Objetivo geral: 

 

Proporcionar vivências que amenizem traumas gerados pela guerra. 

 

2. Objetivos específicos: 

 

1. Contribuir para o restauro do ritmo; 

2. Proporcionar ambientes emocionalmente seguros; 

3. Estimular a criatividade, valorizando a identidade cultural; 

4. Proporcionar a beleza e a alegria no ambiente. 

 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 
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➢ Ritmo dos Missionários 

- 5h30 – Despertar 

- 6h00 – Oração 

- 7h00 – Dejejum 

- 7h30 – Saída para o centro de convívio 

- 8h às 9h – Dejejum do centro de atendimento 

- 9h às 12h – Atividades 

- 12h às 13h30 – Almoço 

- 13h30 às 16h00 – Atividades 

- 16h às 17h00 – Merenda/ pausa 

- 17h às 19h00 – Encerramento 

- 19h30 - Retorno  

- 20h00 – Reunião/ Oração 

- 21h00 – Recolhimento 

 

➢ Centro de Atendimento 

Manhã: Bola, corda, expressão corporal e dança, circuito/gincana, 

bolinha de sabão, mímica, caça ao tesouro, confecção de pão; 

 

Tarde: Mágica, fantoche, contação de estória, teatro, mosaico, 

artesanato, jogos de tabuleiro, mímica, paisagismo, massinha caseira, 

pintura; 

 

Atividades Extras: Chá, descanso, relaxamento. 

 

4 Materiais necessários: 

Kit Missionário                      Kit Atividades                 Kit de Aquisição 

- Lanterna                          - Bola                                   - Tesoura 

- Primeiros socorros           - Corda                                 - Arame 

- Uniforme                          - Giz de cor                          - Farinha/fermento 

- Roupa de inverno             - Giz de cera                         - Folhas para desenho 

- Mochila/calçados               - Hidrocor                            - Agulhas 

- Higiene Pessoal                - Cartolina  

                                         - Cola 

                                         - Folha 

                                                    - Kit de mágica 

                                                    - Sanfona 

                                                    - Óleo vegetal 

                                                    - Linhas 

                                                    - Tinta guache         

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 



 
Saiba mais em: www.fraterinternacional.org/educacao-emergencia 

 

 

➢ Melhora nos ritmos vitais, alimentação, sono; 

➢ Aumento da disposição para brincar, socializar e se expressar. 

 

 

 
 

CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

 

CÉLULA DE DEBATE: Célula 15 – Rosa Claro (Laerte Willmann e Laura) 

Situação-problema: 

 

Furacão em Maputo, Moçambique – Famílias e crianças de todas as idades num 

abrigo. Duração 2 semanas. 

1. Objetivo geral: 

 

Estabelecer o ritmo e a harmonia da vida cotidiana para minimizar o impacto do 

trauma vivenciado. 

2. Objetivos específicos: 



 
Saiba mais em: www.fraterinternacional.org/educacao-emergencia 

 

 

➢ Criar conexão entre missionários, atingidos e agências confiantes; 

➢ Compreender as necessidades imediatas dos afetados; 

➢ Criar um ambiente seguro e alegre; 

➢ Minimizar os traumas utilizando a Pedagogia de Emergência; 

➢ Formar monitores pertencentes à comunidade afetada.  

 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

Começar as atividades com música/ritmo, para posteriormente fazer a triagem e 

formação de grupos por necessidades similares. Fornecer espaços adequados para 

realização das atividades, sendo que essas serão desenvolvidas coletivamente. 

Serão desenvolvidas atividades como: jogos, rodas de conversas/escuta, contação 

de histórias, artesanato, música e relaxamento.   

4. Materiais necessários: 

 

Brinquedos, cordas, tintas, papéis, lápis, mesas, cadeiras, pincel, bolas, massinha, 

tesoura, régua, cola, fita adesiva, barbante, linhas coloridas e instrumentos 

musicais. 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

O ritmo e a harmonia foram estabelecidos. 

 

 

 


