
RELATÓRIO 

PANDEMIA 

COVID-19 



No dia 16 de março, conforme orientação do Governo do 

Estado de São Paulo, aderimos oficialmente à quarentena, 

como medida de proteção e contenção do surto epidêmico. 

Reconhecemos o impacto disso na nossa atuação e nas rotinas 

dos beneficiários, mas a saúde e a segurança de todos está 

sempre em primeiro lugar 

 

 

Como organização da sociedade civil, estamos enfrentando 

grandes desafios durante a pandemia do COVID-19. Por um 

lado, tivemos que alterar e adaptar grande parte das nossas 

ações, visto que as atividades presenciais eram a principal 

forma de intervenção e manutenção dos vínculos com as 

famílias e indivíduos atendidos.  

 

Por outro, sabemos que é justamente neste cenário em que o 

nosso trabalho se faz ainda mais necessário, frente às 

vulnerabilidades que aumentam diariamente. Apesar de 

difícil para toda a população, o coronavírus escancara a 

desigualdade e se torna um fator ainda mais sério nas 

periferias, como no caso dos territórios em que estamos 

inseridos aqui em Osasco. 

 

Diante disso, temos dedicado esforços incansáveis para 

orientar as famílias, minimizar os efeitos socioeconômico e 

garantir acesso à educação, cultura e saúde. Não é fácil, 

mas não podemos parar! 

INÍCIO DA 

QUARENTENA 
 

NOSSA 

ATUAÇÃO 



QUADRO DE  

COLABORADORES 
 

 

 

Devido à suspensão das ações presenciais, nossos colaboradores passaram a 

fazer trabalho remoto, “homeoffice”.   

 

Definimos novos fluxos de trabalho, capacitamos a equipe para novas 

ferramentas virtuais, garantimos que todos tivessem acesso aos equipamentos 

eletrônicos e fizemos também da internet um espaço de troca e reflexão e 

entre nós.  

 

Mesmo com as incertezas que assombram todas as instituições, estamos 

focados em garantir ao máximo a permanência do nosso quadro de 

funcionários e evitar 

que todos sejam ainda mais afetados. 

 



FORTALECENDO  

A COMUNIDADE 
 

 

 

Para definir uma estratégia de atuação mais eficaz e apontar prioridades, 

decidimos fazer o que realmente importa: escutar as famílias atendidas. 

Através de uma pesquisa por telefone, nossos voluntários puderam mapear as 

principais necessidades, medos e situações enfrentadas pelo nosso público.  

Apesar de termos conhecimento prévio do perfil socioeconômico, tivemos 

mais insumos para entender os efeitos da pandemia nas questões de 

trabalho, renda, moradia e saúde.  

 

 

Pesquisa com as família 
 

 

 

Doações de alimentos e produtos de higiene 
 

 

 

Para responder às demandas emergenciais do nosso público, mobilizamos 

doações de alimentos e produtos de higiene desde o início da quarentena. 

Sabemos que a maior parte das famílias atendidas está desempregada ou 

não ocupa postos de trabalho formal, o que tornam as necessidades ainda 

latentes nesse momento.  

 

As famílias puderam retirar as doações na nossa sede, com agendamento de 

horários e seguindo os devidos protocolos de distância e higienização.  

 



FORTALECENDO  

A COMUNIDADE 
 

 

 

+3,0 toneladas de alimentos 

cestas básicas, chester, salsicha, legumes, frutas, pão de queijo e salgados diversos doados pelo Programa Mesa Brasil, 

Supermercado Barbosa e pessoas físicas 
 

 

 

+3.000 produtos de higiene 

álcool, água sanitária, detergente e sabonetes 
 

 

 

+120 ovos de páscoa doados pela Cacau Show Tamboré 

Essa páscoa não foi como as outras, mas pudemos garantir a alegria das crianças com muito chocolate. As famílias 

retiraram seus presentes, respeitando as medidas de proteção.  

 
 

 

 



FORTALECENDO  

A COMUNIDADE 
 

 

 



FORTALECENDO  

A COMUNIDADE 
 

 

 



ATENDIMENTO 

SOCIOASSISTENCIAL 

Apesar do bombardeio de notícias, percebemos que a maior parte das famílias não têm acesso ou não compreende os dados 

recebidos. Nossa equipe multidisciplinar está criando conteúdos e buscando dar orientações e esclarecimentos para todos os 

atendidos e seus familiares, mantemos um canal aberto de plantão de dúvidas sobre o COVID-19.  Percebemos que o público 

atendido tem encontrado em nosso trabalho um lugar de apoio e referência para suas dúvidas e necessidades diárias.  

 

 

+440  Atendimentos Diretos semanais          

+50    Atendimento para suporte ao cadastro do PicPay 

+70        Suportes para o Auxílio Emergencial do Governo Federal 

+100 Ligações com famílias atendidas e dezenas de conversas diárias por Whatsapp 



DOAÇÃO DE  

MÁSCARAS 

+700  
máscaras doadas para outras organizações sociais 

pelo Brasil  

 

+500  
máscaras doadas para as nossas famílias atendidas 



ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS ONLINE 

Para nos manter mais próximos dos educandos, 

retomamos a maioria das aulas à distância.  

 

Algumas são realizadas em plataformas de vídeo ao vivo, 

outros são exercícios enviados por Whatsapp e até mesmo 

ligações por telefone.  

 

Os conteúdos foram adaptados e nossa prioridade agora 

é manter contato e acompanhar a rotina das crianças e 

adolescentes. 

 

Projetos em andamento: 

 

● Jovem Aprendiz 

● Prepara e Encaminha  

● Música  

● Programa Mentes Notáveis 

 



ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS ONLINE 

Ensaios da Orquestra online  



EDUCAÇÃO  

DIGITAL 

Campanha de doação de eletrônicos 

Ainda que estejamos trabalhando intensamente para oferecer ao nosso 

público oportunidades online, enfrentamos o desafio da inclusão digital.  

 

Das 120 crianças atendidas, 43 não tinham acesso a equipamentos 

eletrônicos. Para garantir acesso às aulas remotas, iniciamos uma 

campanha de doação de celulares e tablets para o Centro Social 

Carisma, que serão emprestados às famílias durante a quarentena e 

depois, usados nas atividades pedagógicas. 

 

+10 equipamentos já recebidos de doação 

+15 equipamentos emprestados às crianças e adolescentes e 

uma rede de solidariedade sendo criada 

 



NOS  

REINVENTAMOS 

Confecção de máscaras 

Neste período, também iniciamos uma frente de 

confecção de máscaras de tecido. Devido à 

falta de equipamentos de proteção individual, o 

uso de máscaras caseiras 

se tornou uma solução acessível para prevenção 

ao coronavírus.  

 

Os produtos são produzidos por participantes da 

Oficina do Bem, um projeto nosso voltado à 

formação de mulheres em corte e costura. 

Através dessa iniciativa, mais de 16 pessoas 

geraram renda nas suas casas.  

 

Além das doações realizadas, as máscaras estão 

sendo vendidas por R$6 e todo valor é destinado 

para a manutenção dos nosso programas. 

 



BAZAR 

ONLINE 

Como estratégia de captação de recursos, criamos um bazar 

online. Devido ao fechamento do nosso espaço físico, 

apostamos na solução digital como uma maneira de reduzir o 

impacto negativo no orçamento da nossa organização.  

 

Os produtos foram fotografados e postados no Instagram, e 

nossa equipe de trabalho do Bazar está trabalhando 

remotamente no atendimento dos clientes por Whatsapp.. Os 

produtos novos são vendidos a preços acessíveis e entregues em 

casa, seguindo o protocolo de higienização.  

 

Para conhecer, acesse o perfil do Instagram 

@bazarsocialcarisma. 

 

 



VOLUNTARIADO 

ONLINE 

Como o voluntariado é essencial para nós, seguimos 

contando com apoio de voluntários para ações online. 

Algumas empresas também redesenharam seus 

programas de voluntariado corporativo e estão atuando 

conosco.  

 

Temos pessoas engajadas nas frentes de nota fiscal, 

mídias sociais, pesquisas online, produção de conteúdos, 

etc. Juntos somos mais fortes! 

 



ESTAMOS DE CARA NOVA NAS REDES! 

Nesse tempo, aproveitamos para renovar todas as nossas mídias. Lançamos um site novinho em folha e 

estamos produzindo conteúdos diários para o Facebook e Instagram. Mais do que nunca, essa é a 

hora de nos manter super conectados! 

secretaria@centrosocialcarisma.org www.centrosocialcarisma.org 

centrosocialcarisma /centrosocial_carisma 

mailto:secretaria@centrosocialcarisma.org
http://www.centrosocialcarisma.org


E AGRADECENDO SEMPRE! 

Queridos amigos, 

 

Durante a  pandemia do COVID-19, nosso compromisso 

com o desenvolvimento das crianças, adolescentes e 

suas famílias do nosso território se torna mais latente. 

Diante da crise humanitária que enfrentamos, a garantia 

de direitos básicos é nosso dever e também combustível 

para nos reinventarmos, criarmos novas maneiras de 

estar presente, de nos relacionar e apoiar a 

comunidade. 

 

Agradecemos a equipe, parceiros, voluntários e às 

famílias pelas contribuições e pela confiança no nosso 

trabalho. Precisamos nos fortalecer ainda mais nesse 

momento difícil. Vamos juntos sair dessa!  

 

Um abraço, 

Celina Prado  

Gestora do Centro Social Carisma 

 


