
Campanha de solidariedade curso 2020/21. Reiniciando para transformar

A INFÂNCIA E A JUVENTUDE 
EM TEMPOS DE coronavírus

Para que idade é a proposta: atividade pro-
jetada para jovens de 16 a 18 anos, embora 
possa ser adaptada a grupos de 14-16 anos 
de idade.

Objetivo da atividade: convidar a refletir so-
bre como o coronavírus nos afetou, pessoal-
mente e em nosso ambiente mais próximo. 
Investigar o que aconteceu em outros lugares 
para comparar e contrastar. Procuramos de-
senvolver a empatia e identificar as questões 
que lhes dizem respeito.

Material e tempo: devemos imprimir o núme-
ro de fichas anexas que acharmos necessário 
(FICHA GUTERRES de preferência em folha 
A3 ou em 2 folhas A4, FICHA PAÍS, em folha 
A4). A margem de tempo para a atividade é 
variável, calculamos que 2 horas possam ser 
ideais, podendo ser usado menos tempo. Po-
demos gastar metade do tempo nos pontos 2, 
3, 4 e 5 e a outra metade nos pontos 6 e 7. Con-
vém tomar cuidado para não limitar o tempo 
no ponto 7, que, embora seja o último, pode 
ser o mais interessante.

Desenvolvimento da atividade: 

A atividade é projetada para ser realizada em 
pequenos grupos de 3 a 6 pessoas.

Entregamos o Anexo “FICHA GUTERRES” e a 
“FICHA PAÍS”, que lemos e explicamos o sis-
tema de trabalho, para que durante a etapa 
2 os alunos possam começar a tomar notas.

Acessamos ao site: https://videos.un.org/
es/2020/04/16/no-olvidemos-a-los-ninos/, 
onde podemos assistir a um vídeo de Antonio 
Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas, 
intitulado “Não esqueçamos das crianças”, 
que dura 4 minutos e 9 segundos.  (O áudio 
está em inglês com legendas em espanhol). O 
vídeo dá uma descrição clara dos riscos que 
afetam as crianças e jovens nesta crise, en-
focando 4 aspectos: educação, alimentação, 
segurança e saúde.

No site: https://www.un.org/es/coronavirus/
articles/protejamos-hijos-salvaguardemos-
-bienestar podemos ter acesso à transcrição 
do vídeo em árabe, inglês, francês e espanhol.

Durante a visualização do vídeo, os estudan-
tes podem completar a primeira coluna da 
ficha com a descrição de cada um dos riscos 
descritos por Guterres. Uma vez feito isso, po-
demos compilar e debater em grupo tudo o 
que pareceu mais importante. Deve ser dado 
espaço para acrescentar aqueles outros pon-
tos importantes e que não foram comentados 

por Antonio Guterres. (Pode-se também retor-
nar a este ponto no final da atividade caso se 
tenha descoberto novos riscos)

Quando soubermos como a situação criada 
pelo coronavírus afetou muitas crianças e 
jovens, trabalharemos na “situação mais pró-
xima”. Preencheremos em grupo as seguintes 
colunas:

Na primeira coluna, discutimos e preenche-
mos uma descrição de como estamos vivendo 
a situação em nosso ambiente mais próximo, 
ou seja, com nossas famílias, amigos e escola. 
Como isso afetou nossa educação, nossa ali-
mentação, nossa segurança e nossa saúde?

Na segunda coluna, refletimos sobre como 
vemos a situação em nosso ambiente mais 
amplo. Se tivermos lido notícias ou prestado 
atenção, teremos visto como outras áreas do 
bairro, cidade ou país estão vivendo, porque 
nem todas as pessoas são afetadas da mes-
ma maneira.

 Agora é hora de escolher um país, diferente 
do país do aluno, da lista abaixo e investigar 
como a crise do coronavírus está sendo viven-
ciada lá.  (Para isso usaremos a “FICHA PAÍS”).

Bolívia, Brasil, Burkina Faso, Camarões, Costa 
do Marfim, Espanha, Filipinas, Gabão, Guiné 
Equatorial, Índia, Indonésia, México, Moçam-
bique, República Democrática do Congo, Se-
negal, e Venezuela.

Podemos procurar informações nos links que 
aparecem na ficha, ou em notícias na mídia 
na Internet:

Finalmente, passamos algum tempo tirando 
conclusões, vendo como nos sentimos depois 
de ver as diferenças nos diferentes lugares, 
preenchendo e compartilhando a seção cor-
respondente do anexo “FICHA_PAÍS”.
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