Projeto Quarentena em Movimento
O Projeto Quarentena em Movimento visa o acompanhamento à distância de 150
crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos, e 105 famílias, através de atividades lúdicas,
interativas, com o objetivo de garantir proteção, prevenção, saúde física e emocional
durante o período de quarentena imposto pelo Governo do Estado de São Paulo desde o
dia 23/03/2020 devido a Proliferação do Coronavírus – COVID-19.
Promovendo diálogo com as crianças, adolescentes e famílias via WhatsApp,
videoconferências via ZOOM, ligações e visitas domiciliares em casos específicos. O
objetivo é manutenção da comunicação entre todos os atendidos e a equipe do Programa
Arte & Vida.

Parcerias que fazem acontecer!

O Quarentena em Movimento desenvolve as seguintes ações:
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Observações:
O Projeto Quarentena em Movimento está avançando a cada semana. Começamos com
30% das famílias interagindo e agora estamos com 70%.

PATROCINADOR
1ª Atividade
O que você
está sentindo?

3ª Atividade
Faça parte do meu mundo

Relato de uma mãe:
“Diante da situação em que se encontra a humanidade, se fez
necessário a readaptação no atendimento às crianças do programa.
Readaptação essa que veio muito a calhar, pois o Quarentena em
Movimento está fazendo um bem muito grande às famílias. A
interação com os filhos está sendo maravilhosa, coisas que não
fazíamos juntos há muito tempo, agora temos a oportunidade de fazer.
Foi uma ideia muito bacana e está proporcionando aos pais tempo
proveitoso e de qualidade com os filhos. Deus abençoe! ”
Gildênia, mãe de uma criança e um adolescente que fazem parte do
Programa Arte & Vida.
https://photos.app.goo.gl/dSeGuaK6kMjb7xhZA

PATROCINADORES

1ª Atividade
Alongamentos

IDEALIZADORA E PATROCINADORA - ANDREA
NASCIMENTO

Foram distribuídos kits costura: tecidos com diversas estampas, linha de costura, agulhas
e fita métrica para 05 mães que irão confeccionar máscaras. Com objetivo de produzir,
aproximadamente, 450 máscaras.
A proposta é que 10% da produção das máscaras do primeiro mês sejam doadas para o
Programa Reconstruir, que acolhe famílias em situação de refúgio. Os 90% restantes da
produção serão vendidos e o valor arrecadado deverá ser direcionado à aquisição de
insumos a fim de aumentar a renda mensal.
Valor de venda R$5,00 cada. Total previsto R$2.025,00.

PATROCINADOR

1 - Videoconferência pelo ZOOM, envio de atividades pelo WhatsApp, ligações
telefônicas para o acompanhamento das famílias.

1º Reunião com os Atendidos – 36 famílias
2º Reunião com Pais ou Responsáveis – 28 famílias

Desafios
Dificuldade de manuseio da plataforma utilizada
Solução: mensagem contendo o passo a passo, via WhatsApp;
Incompatibilidade de horário
Solução: fazer duas reuniões de acordo com a disponibilidade de horário.

2 - Ações para o fortalecimento da saúde e do bem-estar da família

PATROCINADORES - ANDREA NASCIMENTO

- Kits de higiene pessoal e limpeza para 15% das famílias mais vulneráveis por quatro
meses.

- Doação de cestas básicas para as famílias do Programa Arte & Vida no período de
Quarentena.

3 - Dia de Oração pelas famílias
Proteção para a família / Emprego / Saúde / Paciência para cuidar das crianças e
adolescentes.

Depoimentos após o início dos acompanhamentos.





Um pai estava desempregado há alguns meses, pediu oração e já começou a
trabalhar;
Uma mãe entrou em contato agradecendo as orações, pois conseguiu um
emprego e já começou a trabalhar;
Algumas avós têm agradecido as ligações, pois estavam angustiadas e
sentiram se aliviadas;
Alguns pais têm agradecido a iniciativa e o envio de jogos e atividades físicas,
pois estão vivenciando um novo tempo em família.

“Por causa da opressão do necessitado e do gemido
do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor.
Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam.”
Sl 12.5
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Inclusão digital de 100% das famílias atendidas

Possibilitou que 11 Famílias em situação de vulnerabilidade social sem acesso à internet
recebessem a recarga dos celulares (crédito/3G), para que os atendidos possam
participar das atividades. Como também, o acompanhamento semanal das famílias, via
WhatsApp, ligações e videoconferências pelo Zoom, proporcionando a inclusão digital.

