
 

 

Inclusão e proteção das crianças 

A pandemia de Covid-19 causa estresse para todos nós. As crianças enfrentam seus próprios 
desafios: sua vida escolar foi interrompida, e, agora, elas precisam ficar em casa e lá continuar seu 
aprendizado. As interações sociais cotidianas com os colegas, que ajudam no desenvolvimento 
infantil, foram interrompidas.  

É importante que os líderes de igrejas e comunidades, bem como as organizações parceiras e os 
funcionários da Tearfund, envolvam as crianças nos processos de tomada de decisão. Isso dará às 
crianças a oportunidade de contribuir para sua comunidade e aumentará sua confiança.  

Também devemos estar cientes da forma como nos comunicamos com as crianças sobre a pandemia 
e cuidar delas adequadamente durante este período. 

O objetivo deste documento é fornecer informações e orientações claras sobre como garantir a 
participação e a proteção das crianças durante a pandemia, inclusive em situações em que houver 
medidas de distanciamento físico e quarentena comunitária em vigor. 

 

Perguntas fundamentais 

● Como podemos incluir as crianças em nossas respostas da comunidade e da igreja à 
Covid-19? 

● Como podemos garantir a proteção das crianças durante este período?  

● Como podemos nos comunicar e trabalhar adequadamente com as crianças?  

● Como podemos coletar dados em nossos programas para identificar eventuais lacunas no 
que diz respeito a alcançar as crianças mais marginalizadas e vulneráveis?  

● Como podemos ajudar as comunidades e as igrejas a adaptarem suas práticas para garantir a 
proteção e a participação das crianças no momento atual?  
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Como podemos responder? 

 

 

Esteja ciente dos princípios básicos de proteção infantil:  

● Promova os melhores interesses da criança. 

● A sobrevivência e o desenvolvimento positivo da criança são 
fundamentais. 

● Não discrimine. 

● Promova a participação infantil. 

 

 

Estabeleça metas que garantam que:  

● as meninas e os meninos estejam seguros onde vivem, aprendem e 
brincam. 

● as crianças tenham acesso às informações, tais como mensagens de 
saúde pública e mensagens sobre os principais serviços. 

● a prestação de serviços seja sensível às diferentes necessidades das 
meninas e dos meninos. 

● os riscos sejam identificados (por exemplo: saúde mental e abuso), e 
que se responda a eles. 

● os sistemas de proteção infantil sejam fortalecidos. 

 

 

Adapte-se de maneira inclusiva e positiva: 

● Garanta que as famílias com crianças tenham acesso a recursos sobre 
saúde e higiene. 

● Leve em consideração as necessidades particulares das crianças com 
deficiência física e doenças crônicas.  

● Inclua as crianças em reuniões virtuais da igreja e estudos bíblicos.  

● Garanta que haja oportunidades de dar feedback (positivo e negativo) 
sobre os desafios enfrentados pelas crianças. 
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Comunique as novas medidas de forma inclusiva: 

● Use mensagens apropriadas para as crianças, que expliquem o que as 
diferentes medidas e ajustes significam, usando informações de fontes 
confiáveis (por exemplo: a Organização Mundial da Saúde). 

● Certifique-se de que os pais e responsáveis também compreendam as 
medidas. 

● Certifique-se de que as informações possam ser compreendidas por 
diferentes pessoas, com diferentes necessidades. 

 
  

Recursos úteis 
Mindheart COVIBOOK (livro infantil sobre a Covid-19, escrito por Manuela Molina) 

GBV Guidelines: Covid-19: How to include marginalised and vulnerable people (em inglês)  

ACNUR: Protección de menores (em espanhol) 

UNICEF: Manual de seguridad y derechos del niño 

ONU: Convenção sobre os direitos da criança 

Departamento de Educação e Habilidades do Governo Irlandês: Recursos sobre Coronavírus / 
Covid-19 (inclusive cartazes apropriados para as crianças) (em inglês) 

UNICEF: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) - Todo lo que debes saber sobre el virus para 
protegerte a ti y a tu familia (em espanhol) 
 

 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_90d309886ee74ee598b0a4f81f3f3a26.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/43381/child-protection
https://www.unicef.org/csr/css/Child_Rights_and_Security_Handbook_SPANISH.pdf
https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca
https://www.education.ie/covid19
https://www.education.ie/covid19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19

