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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O contexto da pandemia com as famílias em isolamento social e escolas sem funcionar,
aumenta a vulnerabilidade das crianças para as violências. Tal contexto motivou o projeto de extensão
“Autoproteção de Crianças no Contexto da Pandemia” a deﬁnir como seu objetivo geral disseminar a
estratégia de autoproteção de crianças na primeira infância (de 0 a 6 anos de idade) enquanto
prevenção a violência no contexto da pandemia provocada pela Covid 19 e por objetivos especíﬁcos:
Promover momentos formativos sobre autoproteção de crianças com os/as trabalhadores/as do CMEI
Professor Paulo Rosas, estudantes da graduação em Serviço Social e Pedagogia da UFPE; Inserir no
Projeto Político Pedagógico do CMEI a prevenção a violência por meio de metodologias de
autoproteção de crianças e contextos de emergência; Produzir material informativo para as famílias do
CMEI sobre prevenção as violências contra crianças no contexto da pandemia; Produzir um
instrumental para elaborar o perﬁl das famílias das crianças do CMEI e Implementar um Sistema de
PMAS do projeto de extensão. A metodologia privilegia ações formativas, de produção de documentos
e de instrumental técnico voltados para educação infantil. A equipe de execução é do Grupo de Estudos,
Pesquisas e Extensões no campo da Política da Criança e do Adolescente, do Laboratório de Práticas em
Serviço Social Araceli Cabrera Crespo e do CENDHEC. O público é formado por professoras e estudantes
de Serviço Social e Pedagogia. Será desenvolvido em ambiente virtual e em salas de aula do CCSA/UFPE.

