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O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID19 NO 
FUNCIONAMENTO E INFRAESTRUTURA DA 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PEQUENO PRÍNCIPE

• A pesar da sensação de inseguridade, temor pela saúde de pessoas de grupos 

de risco na associação, temor pelo contagio e inclusive casos de contágio entre 

os colaboradores e colaboradoras, fomos pró ativos e começamos a 

desenvolver  novas estratégias para manter o contato e continuar atendendo

nosso público alvo. De certa forma a crise nos fortaleceu, pois nossa reação

nos tornou ainda mais conhecidos. Também tivemos a oportunidade de 

conhecer novos perfis e novas demandas. Exemplo: comunidades indígenas, lar 

de idosos, e periferias em situação de extrema pobreza. 



IMPACTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA

• O impacto na captação de recursos também foi ambíguo, visto que antes da 

pandemia nossa associação já estava prevendo uma crise finaceira por redução

de verba, o plano era lançar uma campanha para doadores pessoas físicas, para 

o custeio da associação porém tivemos que mudar o foco  da campanha , 

buscando fundos para distribuir  cestas básicas.  Nossas entradas de custeio

sofreram um decrescímo de 21,37%  em moeda estrangeira,  de janeiro até 

agosto de 2020,  em junho de 2021 estaremos com 50% menos de nossa

principal fonte de recursos. 



NOVAS AÇÕES PARA O FUTURO

• Para um futuro próximo, nos sentimos um pouco pessimistas.  Estamos 
prevendo um aumento significativo de demanda de serviços socioassistenciais
e  um cambio significativo no perfil do público alvo atendido  e uma diminuição
relativa  dos serviços socioeducativos principalmente pela insegurança que 
sentem as  familias em trazer as crianças de volta nas atividades presenciais.

• Nossa tendencia  será  nos preparar junto com a comunidade, para o colapso  
do capitalismo, apostando   nos projetos socioambientais, promovendo a 
agricultura familiar, reciclagem, desenvolvimento de habilidades práticas
(cozinha, costura, marcenaria, bioconstrução, terapias integrativas) 
permacultura, formação de comunidades intencionais e grupos de apoio, 
sustentabilidade e economia viva. 



RESULTADOS DA  
PESQUISA 

514

Famílias 
responderam ao 

formulário

274

Familias Já tinham  
renda familiar abaixo 
de 1000 reais antes 

da pandemia 

88

Famílias não tem 
acesso a alimentação 
mesmo recebendo 

auxilios de terceiros

52

Familias sofreram um 
grande impacto na 

renda, não têm 
auxilio emergencial e 

não participan do 
programa social

Diagnóstico 
familiar 

emergencial 

Indicadores  

DIAGNÓSTICO FAMILIAR



ATIVIDADES EM TEMPOS DE 
QUARENTENA

Captação e distribuição de cestas de alimentos

produtos de higiene, limpeza e outros itens

Total de cestas arrecadadas:          1441

Cestas montadas com doações em 

dinheiro: 590

Cestas distribuídas 2516

Nº de bairros atendidos 20
(distritos e Parelheiros, Marsilac

E aldeias indígenas da região)

Nº total de doadores

- Pessoas físicas 92

- Pessoas jurídicas 04
* Dados até agosto2020

Aproximadamente 10.000 pessoas atendidas, sendo 1/3 deste total crianças. 



ATIV IDADES EM TEMPOS DE  QUARENTENA

Campanha Pão&Amor

Preparação e distribuição de pão integral

para as familias das crianças atendidas e pessoas

carentes da comunidade. 

Distribuição semanal.

Especial atenção aos 50 idosos da Casa Cantinho da terceira

idade e 35 idosos no Residencial Allegro 

Confecção de colchas de retalhos

- Para pessoas em situação de pobreza extrema, incluido 

moradores de rua.  



ATIVIDADES EM TEMPOS DE 
QUARENTENA

✓ Confecção de máscaras 

✓ Manutenção do espaço

✓ Atividades de horticultura (Agricultura Biodinâmica)

✓ Administração e Gestão



ATIVIDADES EM TEMPOS DE QUARENTENA

Apoio Psicológico – SOS Emocional

Conversas Individuais : Ligações para famílias com escuta acolhedora e amorosa 

Dicas para o 1º Setênio:
Como trabalhar com as crianças nesses dias. Como manter um ritmo integrado  no dia a dia de 

cada família.

Quais atividades da casa a criança deveria ser convidada a participar. 

Dicas para o 2º Setênio:
Atividades  semanais práticas, lúdicas e desafios .

Quais  atividades podem  ser feitas em casa.

Proposta para uma rotina de estudos. 

Por telefone:



ATIVIDADES EM TEMPOS DE QUARENTENA

LIVEs:



AT I V I DA D E S E M  T E M P O S D E  Q UA R E N T E N A

Cursos online:



VIDEO AULAS

Luciana ensinando uma brincadeira chamada Amarelinha Africana Ciléia ensinado uns exercícios de condicionamento

Físico para crianças.



RETORNO PARCIAL DAS ATIVIDADES


