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Ações executadas no Período da Pandemia Covid-19
Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo
Mês de Março/2020
Este mês iniciamos o atendimento normalmente, até que a partir do dia
23/03/2020 deu-se início a Pandemia com isolamento social, demos início ao
trabalho remoto Home Office, a princípio com pesquisas, leituras, socialização
com as famílias, informações sobre a Pandemia, entre outros. Tivemos que
neste mês buscar novas estratégias de ações para continuar prestando o
atendimento aos atendidos e seus familiares.

Mês de Abril/2020
Dessa forma com trabalho Home Office, e por escala de funcionários nos dias
solicitados, tentamos neste momento que estamos vivendo, ofertar de maneira
digna nosso serviço às crianças e adolescentes e suas famílias. Não deixamos
até este momento de pensar em que e de que forma podemos como uma
equipe colaborar para minimizar o sofrimento que todos enfrentamos nesta
pandemia do COVID-19. Estamos todos aprendendo muitas coisas novas, e
como todo mal tem seu lado bom, esperamos que esses novos aprendizados
servirão ainda mais quando voltarmos e sim oferecer toda essa grandeza de
conhecimento aos atendidos e seus familiares.
Abaixo, envio um link onde estamos registrando todas as atividades da
instituição, e também as interações e retornos que tivemos neste período.
O facebook também está sendo muito utilizado para postagens de vídeos e
atividades, assim com whatsaap. Os educadores no trabalho Home Office
registram suas atividades em um instrumental Chamado Plano de trabalho
Home Office para arquivar na instituição, solicitado mensalmente pela
Associação e estará à disposição caso queira ver nosso trabalho. Não
esquecendo que de todas as ações citadas, a ida a UBS Jardim Irene para
uma homenagem aos profissionais da Saúde, neste momento que estamos
vivendo foi emocionante.
Agradecemos o apoio das famílias, e todos os parceiros que estão conosco
nesse momento difícil.
https://drive.google.com/drive/folders/1bwyg5t3nF3sO7WXy5rL9f1W2ovSdNd3
p
Link de atividades desenvolvidas.
Mês de Maio/2020
Dessa forma com trabalho Home Office, e por escala de funcionários nos dias
solicitados, tentamos neste momento que estamos vivendo, ofertar de maneira
digna nosso serviço às crianças e adolescentes e suas famílias. Não deixamos
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até este momento de pensar em que e de que forma podemos como uma
equipe colaborar para minimizar o sofrimento que todos enfrentamos nesta
pandemia do COVID-19. Mas para que não percamos o ritmo de trabalho de
nenhuma forma, buscamos interagir todo o tempo com as famílias e atendidos,
e não seria diferente com os nossos parceiros. Envio abaixo o drive com as
atividades que os educadores fizeram deste mês de trabalho, pois a única
diferença para nós além da perca presencial é se adequar ao novo, o trabalho
de casa, mas a convivência e o cuidado de ainda mais fortalecer o vínculo,
esse permanece. Tivemos ações com as famílias de acordo com as doações
que recebemos, foram repassados e também uma homenagem do Dia das
Mães, com um lindo mural de rosas. Em meio a uma pandemia não permitimos
perder a essência de cuidar de quem cuida. Ofertamos atividades direcionadas
pelo watsaap e também enviadas materiais para casa.
Abaixo, envio um link onde estamos registrando todas as atividades da
instituição, e também as interações e retornos que tivemos neste período.
O facebook também está sendo muito utilizado para postagens de vídeos e
atividades, assim com whatsaap. Os educadores no trabalho Home Office
registram suas atividades em um instrumental Chamado Plano de trabalho
Home Office para arquivar na instituição, solicitado mensalmente pela
Associação e estará à disposição caso queira ver nosso trabalho.
https://drive.google.com/drive/folders/1bwyg5t3nF3sO7WXy5rL9f1W2ovSdNd3
p
Link de atividades desenvolvidas.
Este mês divulgamos a live solidária, envio o link para o conhecimento.
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/live-solidaria-heygod-tribute
Link LIVE SOLIDÁRIA
Mês de Junho/2020
De acordo com o solicitado, enviamos este relatório com atividades executadas
pelos educadores em formato Home Office, por mídias sociais e escalas
presenciais para preparo de atividades. Este mês não deixamos de comemorar
nossa festa Junina com o tema Festa Raíz - Diversidade Cultural, mas
tomamos todos os cuidados necessários que são orientados pela OMS.
Pedimos que pudessem acompanhar pelo facebook e pelo link do Drive, onde
está todas as atividades e também as ações sociais. Não deixamos também de
fazer a Parada Pedagógica seguindo as orientações, pois formação é preciso
para que no retorno possamos estar preparados para receber as crianças e
adolescentes e todas suas demandas. Na Parada Pedagógica houve
dinâmicas para ofertar aos educadores momentos de reflexão, apresentações
de cursos/ oficinas realizadas pelos educadores como um momento de troca de
experiência, e a live da situação atual das Associações da Missão Somasca no
Brasil em tempos de isolamento. O Pré conforp agregou muito no
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conhecimento de toda equipe como formadores de opinião e como seres
humanos.
https://drive.google.com/drive/folders/1bwyg5t3nF3sO7WXy5rL9f1W2ovSdNd3
p
Link de atividades desenvolvidas.
Mês de Julho/2020
Este mês pensamos em atividades recreativas, como enviar as famílias e
atendidos propostas de brincadeiras para fazerem juntos. Enviamos jogos da
memória, vídeos e o jogo de trilha do Eca.
Tivemos ações sociais para as famílias dos atendidos e comunidade com as
entregas de cestas básicas, orientação e apoio ao auxilio emergencial,
atendimento psicológico voluntário, colaborando com as famílias de alguma
maneira em suas dificuldades.
Propostas e novas estratégias, formações e lives aos educadores no trabalho
remoto, em regime Home Office e escalas presenciais para organização do
espaço e dos materiais pedagógicos. Reunião pedagógica em formato
presencial. Pedimos que pudessem acompanhar pelo facebook e pelo link do
Drive, onde está todas as atividades e também as ações sociais.
https://drive.google.com/drive/folders/1bwyg5t3nF3sO7WXy5rL9f1W2ovSdNd3
p
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