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Relatório de Ações durante Pandemia COVID-19
A Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo de Santo André para
manter e zelar pela vida humana, respeitando os decretos do Estado de São
Paulo e da cidade de Santo André e acatando as orientações da Organização
Mundial de Saúde permanece com ações pontuais com eventual interrupção
em atividades presenciais com crianças e adolescentes.
Desde o dia 23/03/2020, nossa equipe não deixou nenhum momento de ofertar
de maneira digna o serviço aos atendidos e suas famílias, pensando de que
maneira poderíamos minimizar o sofrimento que todos estão enfrentando nesta
pandemia.
Tivemos que nos adequar ao novo, buscar novas estratégias e se renovar ao
que nos abre imensas janelas do mundo, a tecnologia. Não temos o
atendimento presencial, mas não deixamos que nossa missão como
educadores se esfalecesse em meio às crises, mas sim, nos tornamo-os mais
vivas, em busca de saberes, aprendendo, inovando para trabalhar o
fortalecimento de vínculos com educadores e principalmente familiares, mesmo
estando distantes, e quando voltarmos com o atendimento presencial, poder
oferecer toda grandeza dos novos conhecimentos aos atendidos e seus
familiares.
As ações emergenciais são ofertadas às 150 famílias cadastradas atendendo
assim as 204 crianças e adolescentes inscritas no Serviço, ainda sempre que
possível atendemos famílias que fazem parte da comunidade e que não estão
inscritas na Associação. Essas ações em sua finalidade e na recente Pandemia
Global COVID-19 (coronavírus), são a forma de colaborar com as famílias nas
questões sociais mais emergentes, como a alimentação, kits higiene e limpeza,
marmitex, de forma que dependemos de diversas doações e parceiros.
Nossos parceiros como Salvador Arena, CRAISA, SESI, pessoas doadores da
comunidade, com quem contamos imensuravelmente neste momento que
estamos vivendo para que tais ações aconteçam.
Nestas ações de distribuição, contamos com o atendimento da Assistente
Social nos contatos com as famílias, orientações como se proteger do covid-19,
esclarecimentos sobre auxílio emergencial, e atendimentos e acolhimentos que
acontecem recorrentes as demandas que chegam na instituição.
Na organização de trabalho, a equipe técnica seguindo os decretos e
orientações da OMS, está do dia 23/03/2020 até o atual momento com seu
operacional( 2 Cozinheiras, 1 Serviços Gerais) em regime de escala, seguindo
a necessidade de atendimento do núcleo, quando reduzido números de
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pessoas presenciais, há um revezamento e para aquele que fica em casa, há
um pedido de pesquisas que contribuam para o núcleo, inclusive no Drive
consta vídeos do operacional fazendo tutorial de receitas caseiras de comida e
produtos de limpeza. Todas as anotações estão registradas no caderno Home
Office.
Os voluntários, como sempre dispostos a trabalhar em prol da melhoria desta
casa, sempre com muita alegria e fervor, estão necessariamente em forma de
revezamento para evitar aglomerações na instituição, e os presentes sempre
orientados aos cuidados e higiene para se protegerem contra o covid-19( uso
de máscaras e higiene das mãos, distanciamento social no refeitório e nas
salas para todos os presentes).
Os educadores, que no momento estamos com sete profissionais, estes em
regime de escala presencial e trabalho Home Office.
No Home Office eles fazem pesquisas, leituras de livros, textos, cursos online,
formações, produções de vídeos para enviar para os atendidos pelas mídias
sociais e arquivar no Drive. Continuam preparando seus relatórios mensais e
registram o Trabalho Home Office em um instrumental de Plano de Trabalho
Home Office entregue mensalmente desde a data do dia 23/03/2020.
Em acordo da equipe técnica, é solicitado a explanação e resumo de textos,
livros e filmes, em momentos oportunos, para que os educadores relatem seus
aprendizados e como será repassado os mesmos aos atendidos quando
retornarmos com o atendimento presencial.
Nos Trabalhos presenciais em regime de escala, os educadores organizam
material pedagógico, preparam atividades para serem postadas para os
atendidos, colaboram nas montagens de cestas básicas, kits higiene, preparam
homenagens para enviar junto com o que está sendo ofertado, como na
páscoa, dia das mães, confeccionando coelhos, frases, rosas para enviar para
as famílias como um representativo de nosso singelo sentimento de carinho e
apoio.
As atividades pedagógicas são pensadas e trabalhadas sempre no vínculo
entre educadores x atendidos x famílias. Neste período percebemos que as
famílias estão participativas, e nos organizamos a cada dia desde a quarentena
para que pudéssemos através das redes sociais, orientar as famílias, mas
principalmente colaborar com atividades que ajudasse no entretenimento,
diversão, e principalmente nos sorrisos, nas alegrias. (emocional).
As atividades de músicas, danças, leituras, contação de histórias, brincadeiras
com material reciclável e artesanato, vídeos que oriente sobre cuidados com a
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saúde, receitas de comidas, receitas de produto de limpeza caseiro, entre
outros, estão disponíveis no Drive, no facebook, e no grupo de atividade do
Núcleo para que todas as famílias e comunidade acompanhem.
Temos plena consciência que pelas mídias sociais não conseguiremos chegar
em todos, assim lançamos também atividades impressas e entregamos para
algumas crianças, porém não tivemos o retorno das atividades, mas temos a
certeza que ao entregar tal atividade incluímos esta criança no que se refere a
importância que é o serviço e o real motivo que estamos aqui, simplesmente o
respeitar a vida.
A Equipe técnica está engajada neste trabalho, em meio a tantos obstáculos
que uma pandemia pode causar, ofertar a qualidade do serviço e o olhar para
o outro não cessará, o desejo de manter essa casa com sua manutenção
excelente, ofertar um serviço de qualidade as crianças e adolescentes,
colaborar humanamente com as famílias está cada vez mais forte.
Cuidar de quem cuida também faz parte da preocupação desta equipe, assim
pensamos que nas paradas pedagógicas, seguindo o distanciamento social e
todas as orientações da OMS, investir em formações e momentos de cuidados
com os funcionários e voluntários fará que o retorno seja mais leve para o
enfrentamento da nova realidade e todas as demandas que virão. Nas reuniões
online, presenciais, pelo wathsaap, estamos nos avaliando, para sempre
melhorar. Estamos seguindo os temas e tentando na medida do possível dar
continuidade ao Plano de trabalho 2020. Continuemos firmes em nossa
missão, assim como São Jerônimo, juntos somos mais fortes, isso nos
fortalece em nossa obra, trazendo melhorias para a casa, coberturas para as
famílias e atendidos e apoio para todos que fazem parte desta missão.
Vai passar!
Atenciosamente,
Equipe Técnica.

Pe. Aluisio da Silva

Priscila Zeferino

Márcia O. Galácio

Segue Link de atividades desenvolvidas.
https://drive.google.com/drive/folders/1bwyg5t3nF3sO7WXy5rL9f1W2ovSdNd3p

