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A PANDEMIA FEZ COM QUE
NOS REINVENTÁSSEMOS
Em 2020, a inesperada pandemia de coronavírus
obrigou a humanidade a mudar a forma de viver.
Atividades, até então comuns, tiveram restrições:
adotou-se o distanciamento e muitas outras regras
foram necessárias para evitar a Covid-19.
Desafiador, o ano foi de superação para o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
José Luiz de Medeiros Ramos, mantido pelo Centro
Cultural Espírita Jardelino Ramos.
Com união, a equipe se reinventou e ainda ampliou
ações para manter o projeto social e continuar
oferecendo proteção básica e fortalecendo o vínculo
comunitário a mais de 80 famílias em situação de
vulnerabilidade.
No turno inverso à escola, o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos manteve seu atendimento
a 120 crianças e adolescentes, dos 6 aos 15 anos,
em situação de vulnerabilidade e risco social.
Entramos em 2021 com ainda mais dedicação, alegria
e amor, cuidando dessa garotada e prestando
assistência às famílias.

NESSA EDIÇÃO,
VOCÊ LERÁ SOBRE:

Superação para seguir atendendo
aos objetivos do serviço
Novas formas para manter
atividades com distanciamento
Doações de cestas básicas
e kits às famílias atendidas
Trabalho que garantiu
celebrações de datas tradicionais

JANEIRO E FEVEREIRO
O ano se iniciou em período de férias escolares,
de 17/12/2019 a 10/02/2020, o que implicou na
redução dos atendimentos no Serviço de
Convivência e Fortalecimento.
Assim, nossos educadores propuseram
A garotada iniciou 2020

atividades lúdicas, mais livres e em conjunto,

com muitas atividades

com brincadeiras, esporte e lazer.

lúdicas, livres e em grupos,

Nossas crianças e adolescentes participaram

com brincadeiras. Os

dos Círculos de Paz e das Rodas de Conversas, e

Círculos de Paz e a

também aprenderam sobre cidadania, leitura e

cidadania também foram

interpretação de texto.

trabalhados.
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O terceiro mês do ano foi marcado por ações na
promoção da saúde e da alimentação. No dia 12

MARÇO

de março, as crianças, os adolescentes e os
educadores assistiram a uma palestra sobre
pneumologia e cuidados básicos de higiene com
a Dra. Flávia Pauleski.
Devido à pandemia, às restrições e à suspensão
das atividades presenciais, intensificou-se o

Com o surgimento da

auxílio às famílias das crianças e adolescentes

pandemia, a equipe do

do SCFV

Serviço de Convivência e

Foi o período em que se iniciou uma ação com

Fortalecimento de

padrinhos e voluntários, para arrecadação de

Vínculos intensificou a

alimentos e montagem de cestas para
atendimento de 100% das famílias beneficiadas.

distribuição de cestas
básicas, o que ocorreu
durante todo o ano.

ABRIL

A pandemia não impediu que o Serviço de
Convivência e Fortalecimento desse atenção às
famílias, crianças e adolescentes na época da
Páscoa. No dia 8, os responsáveis foram até o
serviço para retirar cestas de páscoa para as
crianças e cestas básicas para a família,.
No dia 20, os voluntários da casa se reuniram

A celebração da Páscoa, a

para organizar mais cestas básicas, com

acolhida dos pais e filhos e

alimentos recebidos em campanhas e outras

o repasse de informações

ações beneficentes.

sobre prevenção ao

Dois dias depois, os mantimentos foram

coronavírus marcaram o

repassados às famílias. O momento foi propício

quarto mês de 2020.
.

para fazer uma acolhida das famílias,
verificando como estavam diante da pandemia
e repassar orientações com relação aos
cuidados com o coronavírus. As famílias
ganharam kit de livros da Paulus Livraria, com
atividades para fazer em casa.

Em maio, continuaram as entregas de cestas

MAIO

básicas. As crianças e adolescentes também
receberam material de higiene e escolar, e
máscaras de proteção.
A equipe do serviço aproveitou para promover
mais um momento de acolhida e aplicar às
famílias um questionário sobre acesso à
internet. Para facilitar a comunicação foi

Criação de grupo de

criado um grupo de WhatsApp, incluindo a

Whatsapp para

equipe e os responsáveis pelas crianças e

comunicação entre

adolescentes.

educadoras e famílias foi

Novas atividades elaboradas pelas educadoras

providenciado para

foram entregues aos beneficiados, que
devolveram a elas atividades anteriores feitas
em casa. Assim, elas puderam programar novos
trabalhos a distância.

facilitar a comunicação e o
trabalho durante a
pandemia.

JUNHO

A pandemia não impediu que o Serviço de
Convivência celebrasse datas tradicionais. No dia
15 foram entregues cestas básicas e kits de São
João, para que as crianças e adolescentes pudessem
realizar suas festas juninas em casa. As fotos das
festas caseiras foram compartilhadas no grupo de
WhatsApp das famílias.

A celebração de São João

Os usuários entregaram trabalhos de interpretação

não ficou de fora da

após lerem os livros “Construindo a Convivência” e

programação. Com

“Objetivo: ler e Interpretar”.

criatividade e mantendo o

Foi elaborado um caderno de atividades com

distanciamento, o SCFV

questionários, solicitando a criação de um folder e

promoveu a tradicional
Festa Junina.

de maquetes do bairro onde residem.
Nas atividades foi possível propiciar o
desenvolvimento de potencialidades motoras,
disciplina e reflexão sobre pandemia.
O grupo de WhatsApp possibilitou uma maior
proximidade com as famílias e auxiliou nos
atendimentos.

No mês de julho, a equipe do SCFV

JULHO

intensificou a atenção às famílias das
crianças e dos alescentes para saber dos
reflexos da pandemia nos lares,
principalmente devido à suspensão das
atividades presenciais.
Foi aplicado um questionário online, que
atingiu 72 famílias , o que corresponde a 89%

O SCFV fez levantamento

das atendidas. Foram constatadas as

das necessidades das

principais necessidades e desenvolvidas

famílias agravadas pela

estratégias para seguir atendendo às famílias.

pandemia. Houve doações

Foram entregues cestas básicas, outros

de alimentos e roupas, e

alimentos complementares, roupas de
inverno, kits de limpeza e calçados.
As crianças e os adolescentes tiveram
atividades de interpretação de livros e
atividades envolvendo seus familiares e seus
nomes.

atividades em casa para a
garotada.

AGOSTO

As crianças e os adolescentes fizeram redações
sobre temas pertinentes como pandemia,
preconceito, desemprego e isolamento social.
Também produziram diários, com registros do
cotidiano, sugestões, vivências, sonhos, letras
de músicas, receitas e outros temas.
A equipe técnica e a coordenação

O planejamento de
atividades à distáncia e de

desenvolveram um questionário sobre a
possibilidade de retomada das atividades

elaboração do Plano de

presenciais, com o objetivo de quantificar o

Contigência Interno foi

número de crianças que retornaria

uma preocupação do SCFV.

presencialmente ao serviço.

Para isso, houve aplicação
de questionário às
famílias.

A pesquisa foi aplicada de forma online,
atingindo 85% dos usuários, evidenciando a
participação das famílias e da equipe.
Com o resultado, pensou-se no Plano de
Contingência Interno. Foram levados em conta
distanciamento, uso de máscara e álcool gel e
aquisição de tapetes sanitizantes.

O mês começou com a entrega de mais 84

SETEMBRO

cestas básicas e kits de limpeza às famílias.
Mantendo a tradição de celebrar datas
importantes, as crianças e adolescentes
receberam atividades referentes à Semana
Farroupilha e o 20 de Setembro, o Dia do
Gaúcho, com o tema “Amor pelo Rio Grande”.
As educadoras repassaram uma poesia sobre o

No Mês do Gaúcho, o SCFV

Rio Grande do Sul e trabalhos para colorir. Foi

trabalhou a paixão pelo

solicitada a confecção de uma cuia com

Rio Grande. Também teve

material fornecido, a pintura de um gaúcho

distribuição de

com seus trajes típicos e a criação de um poema
sobre o gaúcho.
Também teve Festa Farroupilha, com
distribuição de arroz carreteiro, prato típico
gaúcho, para celebrarem em casa.

mantimentos e adoção de
protocolo de prevenção da
Covid-19.

OUTUBRO

O mês foi das crianças. No dia 11 de outubro foi
realizada a entrega de kits alusivos ao dia das
crianças, com brinquedos e doces.
A garotada também curtiu a tradicional Festa
de Halloween, participando de concurso das
três abóboras mais criativas. Elas decoraram
caveiras e ganharam kits com guloseimas.

A tradicional Festa de

A equipe do SCFV organizou reuniões por

Halloween mostrou a

ciclos, para que os familiares assinassem

criatividade das crianças e

termos liberando a garotada para atividades

adolescentes. Também foi

presenciais.

mês de entrega de cestas

A cada 15 dias, a equipe entregou hortifrutis

básicas, hortifrutis e
reuniões de ciclos.

recebidos do Banco de Alimentos. No mês,
foram repassadas 90 cestas básicas às famílias.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de

NOVEMBRO

Vínculos percebeu a efetividade de
participação dos responsáveis pelas crianças e
adolescentes nas reuniões online e a utilização
do WhatsApp, que resultou em maior
envolvimento das famílias.
Também foi mês de entrega de cestas básicas,
produtos de limpeza e outras ações sociais em
benefício das crianças e adolescentes
atendidos pela instituição.

A equip de SCFV avaliou a
participação dos
responsáveis nas reniões
online e a importância do
uso do Whatsapp na
comunicação com as
famílias.

DEZEMBRO

O mês foi natalino no SCFV. As crianças
estiveram na sede para retirar um presente:
brinquedos arrecadados em campanhas, e um
kit com guloseimas. Elas foram fotografadas
com o Papai Noel, juntas ao mural de Natal.
As famílias ganharam cestas básicas,
oferecidas pelo Clube de Mães, e panetone,

O Papai Noel presentou a

doado pelo Esporte Clube Juventude.

criançada com brinquedos

No dia 22, houve entrega às famílias de 60

e guloseimas. Para a ceia,

sacolas de hortifrutis e suco de uva oferecidos

as famílias ganharam

pelo Banco de Alimentos.

panetone, assados e outros

A Polícia Rodoviária Federal doou cestas

alimentos.

básicas para serem repassadas às pessoas
atendidas pelo serviço.

MOMENTOS

O ano de 2020 foi
desafiador para toda a
humanidade, mas também
serviu para mostrar ao
mundo o quanto a
esperança deve estar ainda
presente. Apesar das
dificuldades impostas pelo
coronavírus, registramos
bons momentos de nossa
equipe, das crianças, dos
adolescentes e suas
famílias. Agradecemos a
todos que colaboram.

