
Produção: Assessoria de Comunicação | Gerência ILBJ

Cassiano Costa 

INFORMATIVO
Aracaju/SE | Março de 2020 www.ilbj.org.br@ilbjse /@_ilbj| |

ILBJ realiza ação de conscientização
 com jovens do Conectando com a Vida

A pandemia do Covid-19, popularmente conhecido como Coronavírus, fez com que o Instituto 
Luciano Barreto Júnior (ILBJ), responsabilidade social da Construtora Celi, interrompesse as 
aulas. No entanto o contato e o trabalho com os adolescentes e jovens não foram interrompidos.
“A decretação de situação de emergência na saúde pública é uma medida compreensível e 
cabível diante da pandemia que se instalou de modo tão veloz em nossas e na vida das outras 
pessoas. O ILBJ coaduna com tais medidas e afastou todos os adolescentes e jovens do 
compromisso de estar no Conectando com a Vida. Isolamento físico, distanciamento social não 
quer dizer ausência, continuamos presentes no cotidiano dos nossos adolescentes e jovens 
através de um plano de ação voltado exclusivamente para as práticas de cidadania que 
compreendemos ser fundamental”, ressaltou a gerente e coordenadora pedagógica, Valéria 
Freire. 
Como estratégia de aproximar e não deixar os adolescentes e jovens sem um direcionamento 
sobre as informações da pandemia, foi montado grupos no aplicativo de mensagem WhatsApp 
para cada módulo – Português, Matemática, Cidadania & Trabalho e Informática – a fim de 
disseminar informações seguras e verdadeiras, além de tirar as dúvidas sobre os acontecimentos 
recentes. 
“Neste sentido, foi formada uma equipe com educadores, coordenação pedagógica e assessoria 
de comunicação para a conscientização acerca dos cuidados necessários para se precaver da 
enfermidade, além do que colocamos em prática, o conceito de alfabetização informacional - 
trabalhado em nosso dia a dia - como princípio básico para obtenção de informação segura de 
fontes confiáveis. O Instituto Luciano Barreto Júnior a partir dessa iniciativa põe em ação os 
princípios e valores que orientam seu projeto institucional/pedagógico”, concluiu Valéria 
Freire.
Para a educadora social de Libras, Gilmara Menezes, o trabalho de conscientização dos 
adolescentes e jovens é de extrema importância neste momento de pandemia. “Levar 
informações corretas e verdadeiras para conscientizar os jovens sem deixá-los em pânico é o 
nosso maior objetivo. São muitas reportagens, mensagens e notícias a todo momento, sendo que 
muitas delas não são verdadeiras e aí que está o nosso trabalho: pesquisar, mostrar e tirar as 
possíveis duvidas que vão surgindo a todo momento. Estamos usando todos os recursos 
pedagógicos e tecnológicos (vídeos, whatsapp, cards, debates, Lives, informativos...) tudo que 
é possível para alcançar o maior número de jovens. São alguns recursos que estamos utilizando 
para não parar as nossas atividades e ao mesmo tempo ficarmos “próximos” dos nossos jovens 
neste momento de isolamento e distanciamento social”, relatou Gilmara Menezes.

E você está se cuidando?

Neste momento de quarentena é essencial 
que fiquemos em nossas casas com o 
mínimo contato com outras pessoas, mas 
se não é possível o isolamento social, 
algumas precauções devem ser seguidas. 
Para evitar a proliferação do vírus, o 
Ministério da Saúde recomenda medidas 
básicas de higiene, como lavar bem as 
mãos (dedos, unhas, punho, palma e 
dorso)  com água  e  sabão ,  e ,  de 
preferência, utilizar toalhas de papel para 
secá-las. Além do sabão, outro produto 
indicado para higienizar as mãos é o 
álcool gel, que também serve para limpar 
objetos como telefones, teclados, 
cadeiras, maçanetas, etc. 
Para a limpeza doméstica recomenda-se a 
utilização dos produtos usuais, dando 
preferência para o uso da água sanitária 
(em uma solução de uma parte de água 
sanitária para 9 partes de água) para 
desinfetar superfícies. Utilizar lenço 
descartável para higiene nasal é outra 
medida de prevenção importante. Deve-se 
cobrir o nariz e a boca com um lenço de 
papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo 
no lixo. Também é necessário evitar tocar 
olhos, nariz e boca sem que as mãos 
estejam limpas.


