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Nova Iguaçu, 04 de junho de 2020.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS VIRTUALMENTE DURANTE A
PANDEMIA AO SCFV

Casa de Renato/ Lar de Tereza – Rio de Janeiro/RJ
MAIO/2020

Em virtude da pandemia, causada pelo COVID 19, tivemos mais um mês atípico no atendimento aos
coparticipantes da Casa de Renato/Lar de Tereza. Devido a situação do Isolamento Social, o
trabalho teve que se ajustar e buscar por ferramentas e estratégias para darmos continuidade aos
atendimentos e acompanhamentos dentro do que seria possível.
Uma das maneiras que encontramos para não parar, por completo, os atendimentos aos
coparticipantes do SCFV, foi o atendimento via internet. Sabemos que isso não é garantia de
atendimento 100% aos coparticipantes, mas foi a forma que encontramos para diminuir esse
isolamento social. Desta forma, as educadoras se organizaram para que as atividades que seriam
oferecidas presencialmente antes da pandemia, chegassem até o públuco atentido, de forma virtual.
No mês de maio tivemos as seguintes atividades online

ATIVIDADES SCFV
➢

Contação de histórias

➢

Cartaz e poesia em homenagem ao Dia do Trabalho

➢

Homenagem dia da Cozinheira

➢

Caixa de músicas

➢

Brinquedos e brincadeiras

➢

Aprendendo as cores

➢

Participação no Ser Sol

➢

Reunião com Equipe do Jacaré Poió a respeito da FLIPOIÓ

Homenagem ao dia do trabalhador
1º de Maio

Cartaz em homenagem ao Dia do Trabalhador
Educadora: Participação de todas as educadoras.

Reunião com a Equipe do Jacaré Poió – TEMA: FLIPOIÓ

Durante a reunião foi feito o resgate da realização da 1º FLIPOIÓ no ano de 2019, ações/Atividades
realizadas pelas Unidades que participaram e qual a expectativa para a FLIPOIÓ 2020 perante a
situação em que estamos passando – Pandemia do COVID19 e as possíveis ações para 2020.

Homenagem ao dia da Cozinheira
No dia 10 de maio foi comemorado o dia da cozinheira, na ocasião a Educadora Rosielli junto com o
seu filho Danilo, que faz parte do grupo de SCFV da Unidade, preparou com carinho um vídeo em
homenagem a todas as cozinheiras do Lar Fabiano de Cristo e em especial as da Casa de Renato. O
vídeo foi postado no grupo Do WhatsApp ESPAÇOS CRIATIVOS, onde diversos profissionais do
LFC estão participando.

Brinquedos e brincadeiras

Dentre as atividades tivemos os vídeos sobre brinquedos e brincadeiras, onde as educadoras
gravaram de, forma lúdica e simples, algumas opções de brinquedos e brincadeiras que os
responsáveis poderiam estar executando junto com as crianças, proporcionando assim o
fortalecimento de vinculo familiar e mantendo as crianças ativas e saudáveis nesse momento de
isolamento social.

Músicas e Movimentos
Outra forma que as educadoras encontraram para manter as crianças ativas em casa foi a gravação
de músicas e danças, coisa que as crianças adoram! Na ocasião, cada educadora, dentro de seus
limites e possibilidades, conseguiram alegrar um pouquinho o dia das crianças e familiares com
esses videos. Tivemos a alegria da tia Adriana e sua companheira de gravação Sophia – sua filha e
também faz parte do grupo de SCFV da Unidade. A referida educadora também preparou um
circuito muito legal utilizando materiais simples que temos em casa. Tivemos também, a Tia
Barbara com a Caixa Musical, onde pode relembrar para os pequenos as musiquinhas cantadas no
dia-a-dia das atividades do SCFV.

Contação de histórias
Ainda no mês de maio, trabalhamos o tema: Família. O mês de maio é lembrado pelo dia das mães,
mas sabemos que isso não é mais realidade de todos, pois nem em todas famílias existe uma mãe, ou
seja, uma família hoje é constituída de vários arranjos e precisamos valorizar e incluir essa
diversidade dentro da realidade atual. Com isso ao invés de comemorar e dar ênfase ao dia das mães,
o nosso trabalho foi de valorizar as famílias, ou quem cuida daquela criança, fortalecendo a
convivência entre elas.

SerSol 2020
IV semana do Serviço Social
O evento aconteceu nos dias 14 e 15 de maio. Um encontro onde os olhares e as atenções
estavam direcionados a um só objetivo, tornar a caminhada um pouco mais leve e equilibrada.
O momento foi único e de grande importância para que os sentimentos e pensamentos se
alinhassem e o trabalho continue a ser realizado, dentro das necessidades e possibilidades de
cada Unidade. Entrelaçar e fortalecer os laços nesse momento é uma prova de que o trabalho
feito pelo Lar Fabiano de Cristo e Parcerias, vai além das demandas do dia a dia das famílias
atendidas.
A casa de Renato teve a representatividade de algumas educadoras, a Orientadora Técnica e o
Assistente Social que conseguiu com suas palavras, relatar quais as ações estão sendo feitas
para amenizar os efeitos causados pelo isolamento social e darmos continuidade ao trabalho
com as famílias e a comunidade.

Sem mais,

Veronica de Jesus Elexias
Orientadora Técnica
Lar Fabiano de Cristo/ Lar de Tereza

