
Relatório Anual Pastoral da Criança – 2017 

A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
com atuação em nível nacional e internacional.  

Tem como objetivo o desenvolvimento integral das crianças entre 0 até 6 anos de idade e 
acompanhamento à gestantes no desenvolvimento do bebê, identificando possíveis situações de 
risco.  

O acompanhamento das crianças se dá através de visitas domiciliares mensais e Celebração da Vida 
com pesagem. Durante as visitas trabalha-se a conscientização das famílias sobre seus direitos e 
deveres, sobre desenvolvimento infantil, aleitamento materno e orientações sobre ações básicas: 
saúde, higiene, educação, cidadania, vacinação, nutrição, saneamento básico, prevenção e 
tratamento da diarreia e de infecções respiratórias. 

Contamos com três comunidades sendo elas: São Jorge, Nossa Senhora dos Anjos e Califórnia l e ll. 

Nesse ano de 2017 acompanhamos 57 crianças e 10 gestantes na Comunidade São Jorge, 78 crianças 
e 14 gestantes na Comunidade Califórnia l e ll, 50 crianças e 15 gestantes na Comunidade Nossa 
Senhora dos Anjos. 

Tivemos uma formação para coordenadores de Ramo e Área no Centro de Formação Rainha da Paz 
nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2016. 

Foram capacitadas pela Srª Elizabeth Santos Derkach quatro líderes para atuarem na Comunidade 
Califórnia l e ll, com uma carga horária total de 54 horas. 

Tivemos um curso de atualização para doze líderes, referente ao Guia do Líder 2015, nos dias 11 e 17 
de outubro sendo quatro horas diárias, curso esse também ministrado pela Srª Elizabeth. 

Conseguimos uma parceria com os agentes comunitários de saúde, lotados na Unidade Básica de 
Saúde Romulo Pazinato, sendo que os mesmos participam ativamente nos encontros mensais para a 
Celebração da Vida. Algumas de suas atividades estão relacionadas com realização de palestras, sendo 
que estas últimas tratam de temas como aleitamento materno, higiene, vacinas, puericultura e outros. 
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