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PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL – COVID-19
NOVO HORIZONTE E SANTA GERTRUDES
(Atividades realizadas durante o período de Isolamento Social - COVID-19)
Trabalho infantil como enfrentar? Combater o trabalho infantil é um dever de
todos. O sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, tem um papel
fundamental no enfrentamento à violação, assim como o poder público. A sociedade
civil também pode contribuir, pois acreditamos que a informação e a mobilização são
ferramentas essenciais à promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Entenda
os possíveis caminhos de combate ao trabalho infantil e abrace essa causa.
O sistema de garantia de direitos da criança e adolescente (SGDCA) surgiu
em 2006, para assegurar e fortalecer a implementação do Estatuto da Criança e
Adolescente (ECA), marco legal que notifica os direitos fundamentais da infância e da
adolescência. As causas que levam meninos e meninas às ruas e ao trabalho são
muitas, mas o engajamento da sociedade no combate é essencial. Proteger as
crianças e os adolescentes é um dever de todos.
É preciso desconstruir mitos e estereótipos sobre trabalho infantil. Fortalecer
políticas públicas para crianças e adolescentes. Houve redução do trabalho infantil no
Brasil, nas últimas duas décadas, mas é importante destacar que se trata de uma
redução bruta e que ainda há milhões de crianças e adolescentes em situação de
trabalho infantil (1,7 milhões).
É urgente garantir o cumprimento da legislação vigente de proteção integral
das crianças e adolescentes de proibição do trabalho infantil. O direito à formação
profissional dos adolescentes; a adoção de novas ações e programas governamentais,
e da sociedade civil, priorizando recortes de residência, renda familiar e escolaridade
de crianças e adolescentes. O investimento em políticas públicas de proteção,
promoção e garantia dos direitos da infância. O comprometimento do SGDCA com o

enfrentamento ao trabalho infantil. A adoção de medidas eficazes para o
cumprimento da meta 8.7 dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) de
eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2025.
Reunião de Equipe Técnica
A equipe realizou discussões para finalizar o projeto e organizar as entregas
socioassistenciais, respeitando as normas da vigilância social para prevenção do
covid-19, através do distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel,
higienização do espaço, evitando aglomerar, tanto no território do Jardim Novo
Horizonte quanto no Jardim Santa Gertrudes.
ATIVIDADES
Atividade: SARAU
Demos continuidade a preparação para o sarau online com as crianças e
adolescentes. Eles usaram o espaço da Bom Pastor para ensaiarem, na primeira
semana do mês, e na segunda semana, eles gravaram suas apresentações e essas
foram compartilhadas nas redes sociais da Bom Pastor no dia 17 de dezembro.
O Sarau da Bom Pastor envolveu os dois territórios do Jardim Santa
Gertrudes e Jardim Novo Horizonte. Foi uma atividade coletiva, de expressão
cultural, é um espaço para música, canto, dança, poesia, teatro onde todas as
crianças, adolescentes e idosos se encontram, para expressar e manifestar
artisticamente através de atividades lúdicas e recreativas.
Houveram usuários que não quiseram participar, outros participaram mais de
uma vez. Aqueles que não quiseram se apresentar, nós incentivamos a auxiliar nas
gravações dos colegas, através da filmagem e da captação do som. As crianças
também puderam assistir a gravação dos seus colegas.
Atividade: Entrega de Natal
No mês de outubro, demos início a uma campanha de apadrinhamento. Para
isso, pedimos que as crianças, adolescentes e idosos escrevessem uma cartinha
com algumas informações pessoais: nome, idade, número de roupa e sapato, qual a
cor favorita, o que gostam de fazer ou brincar, personagem favorito, etc; e
respondessem a pergunta: o que o Natal significa para você? Em seguida, essas

cartinhas foram enviadas para nossos parceiros da sociedade civil e empresas, e
eles compraram os presentes.
Nós retiramos e recebemos os presentes na primeira e na segunda semana
do mês de dezembro. E, fizemos a entrega no dia 21 de dezembro, no Jd. Santa
Gertrudes, no dia 22 de dezembro, no Jd. Novo Horizonte. Foram contempladas 184
crianças que participaram do Projeto Conexões. Além dos presentes comprados
pelos padrinhos, recebemos doações de brinquedos de uma empresa e de uma
igreja, e estes foram destinados aos irmãos dos participantes cadastrados no
projeto. Não temos com exatidão o número que conseguimos atingir com essas
doações, mas podemos afirmar que 101 famílias foram contempladas. Também
entregamos cestas básicas, panetones e complementos para todas as famílias.
Distribuição de folderes
Realizamos a entrega dos folders nos equipamentos da região, sendo eles:
UBS, UPA, Escolas e demais instituições socioassistenciais. As entregas do material
continuarão em janeiro.
Visitas domiciliares
No mês de dezembro, não realizamos visitas domiciliares porque os
atendimentos foram realizados na instituição e remotamente, para auxiliar as
famílias através da orientação sobre benefícios assistenciais, segurança alimentar e
encaminhamentos para os equipamentos da rede pública.
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● 10/12/2021 - Reunião CMDCA
● 20/12/2021 - Reunião CMAS
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