Entrevista com Maria José Martiniano –
Aplicativo da Pastoral
Desde sua fundação, em 1983, a Pastoral da
Criança tem atuado pela promoção do
desenvolvimento integral das crianças, desde a
gestação até 6 anos de idade, e em função delas,
oportunizando às famílias e comunidades serem
agentes de sua própria transformação. Para
aprimorar suas ações, desenvolveu o aplicativo
Pastoral da Criança + Gestante, como forma de
inovar e, como sempre, oferecer orientações
atualizadas, com fontes científicas em uma
linguagem acessível a todos.
O aplicativo tem como objetivo auxiliar as famílias
no cuidado com seus filhos sobre temas de saúde,
nutrição, educação e desenvolvimento infantil em
seu ambiente familiar e comunitário. Além disso,
também é utilizado pelos voluntários da Pastoral da
Criança para acompanhar mensalmente famílias vulneráveis oferecendo
orientações e informações importantes a respeito de cada fase de gestação e
idade das crianças.
Para falar mais sobre o aplicativo Pastoral da Criança + Gestante convidamos
Maria José Martiniano, pedagoga, coordenadora estadual da Pastoral da Criança
em Alagoas e assessora técnica da equipe nacional.

ENTREVISTA COM: Maria José Martiniano, pedagoga,
coordenadora estadual da Pastoral da Criança em Alagoas
e assessora técnica da equipe nacional.
Qual é o objetivo do aplicativo da Pastoral? Por que ele foi
criado?
O aplicativo tem como objetivo auxiliar as famílias no cuidado com seus filhos
sobre temas de saúde, nutrição, educação e desenvolvimento infantil. Ele foi

criado para promover o desenvolvimento integral das crianças desde sua
concepção até 6 anos de idade, em seu ambiente familiar e comunitário e uma de
suas facilidades é seu uso offline, ou seja, não precisa estar conectado à Internet
para utilizá-lo. Além disso, também é utilizado pelos voluntários da Pastoral da
Criança para acompanhar mensalmente famílias vulneráveis em todo o Brasil.

Quem pode baixar e usar o aplicativo?
Todos podem baixar. As gestantes e famílias com crianças menores de 6 anos,
profissionais de saúde, da educação infantil e todos que tenham interesse em
conhecer. Especialmente as famílias e toda a rede que envolve a família, que são
os principais responsáveis pelo cuidado nesse início da vida para a promoção do
desenvolvimento integral.

Como faz para baixar o aplicativo?
Como ele está disponível na plataforma Google para todos, basta acessar a Play
Store do celular e pesquisar por Pastoral da Criança + Gestante, instalar e depois
preencher o cadastro com os dados pessoais, localização, perfil: se uso
particular, família acompanhada quando esta é acompanhada pela Pastoral da
Criança e se for líder voluntário cadastrar como líder. Ou seja, é muito prático e
intuitivo.

Como a família pode acompanhar o desenvolvimento da
criança pelo aplicativo?
Basta realizar o cadastro da criança no aplicativo e assim fazer o
acompanhamento mensal no campo de visita domiciliar, que irá trazer perguntas
relacionadas a idade da criança e informações importantes para cada faixa etária,
assim como orientações sobre cada assunto (saúde, alimentação, vacinas,
higiene, desenvolvimento infantil, etc.). O mesmo acontece com a gestante, que
faz o próprio cadastro e o da gestação e acompanha mensalmente todo o
pré-natal pelo aplicativo. No caso das crianças também é possível colocar as
vacinas que a criança já tomou e verificar o estado nutricional.

Como é possível acompanhar o estado nutricional da
criança?
Basta a mãe, pai ou responsável inserir as medidas de peso e altura da criança
no espaço de acompanhamento nutricional e o aplicativo apresenta na hora o
estado nutricional e ainda mostra uma e-Cartela com as orientações nutricionais
específicas sobre cada caso, assim é possível identificar se a criança está
desenvolvendo o seu máximo potencial e crescendo de uma maneira saudável.

O que mais o aplicativo tem?
Tem as e-Capacitações, sobre diversos assuntos, que são materiais muito
interessantes e informativos e que, ao concluir, recebe certificado.

Quais são as e-Capacitações disponíveis no aplicativo?
Temos o e-Guia, que oferece informações sobre os cuidados com a criança
desde a concepção até os seis anos, com temas sobre saúde, nutrição,
cidadania, educação e desenvolvimento infantil.
O e-Alimentação orienta sobre como fazer horta caseira e estimula a alimentação
saudável seguindo o Guia Alimentar para a População Brasileira. Nele tem muitas
dicas e receitas fáceis, acessíveis e saborosas.
O e-Brinquedos e Brincadeiras, trata sobre o direito e a necessidade do brincar
para o desenvolvimento infantil e com muitas dicas de brinquedos e brincadeiras
com os bebês e crianças.
O e-Combate ao Coronavírus tem assuntos atualizados e com fontes científicas
sobre a pandemia. Além destes, tem muitos outros temas que também vale muito
a pena conhecer.

Quais os benefícios em baixar, usar e socializar o
aplicativo?
O conjunto de cuidados deve amparar a criança na Primeira Infância. Estudos
científicos de diversas áreas têm revelado que cada vez mais a importância de
aproveitar essa fase e oferecer oportunidades e experiências positivas com
potencial de impulsionar o desenvolvimento da criança.
A criança que tem condições adequadas de crescimento, de nutrição, de cuidado
e de estimulação nos primeiros anos de vida será um adulto mais saudável, mais
produtivo e mais inteligente. E o aplicativo vai de encontro a esse cuidado,
portanto quando todos, família, comunidade e diferentes áreas, como a saúde, a
educação, a assistência social, entre outros, baixam, usam e compartilham o
aplicativo, estamos gerando impactos positivos na vida das crianças.

(MENSAGEM) Irmã Veneranda da Silva Alencar,
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança.
Como o aplicativo da Pastoral pode ajudar os líderes na
visita domiciliar?
O aplicativo da Pastoral é um instrumento muito útil no trabalho do líder. Na visita
domiciliar, a primeira coisa que o líder deve fazer é dar atenção à família, escutar a
família, ver o que ela está passando, como está a situação dela e em que a
Pastoral da Criança pode ajudar. E para poder ajudar, o líder precisa de todas as
informações que tem na mão. O aplicativo da Pastoral ajuda a fazer isso. É um
instrumento importantíssimo hoje em dia e facilita muito a nossa vida. O aplicativo
é uma ferramenta muito simples utilizada através do celular em qualquer lugar do
país. E olha só que interessante: quando o líder não tem uma informação que
precisa naquele momento, dentro do próprio aplicativo já tem um espaço para ele
perguntar. Ele pergunta e vai receber as respostas de suas perguntas na hora,
porque existem pessoas permanentemente ligadas para responder e tirar todas as
dúvidas e oferecer soluções para que o trabalho da Pastoral da Criança seja feito
sempre com mais eficiência. Baixe também o aplicativo e descubra quantas
coisas boas você pode ter em suas mãos

(TESTEMUNHO) Antônia de Jesus, da Pastoral da Criança
de Arari, Diocese de Coroatá, Estado do Maranhão.
Que contribuição traz o aplicativo da Pastoral para o
trabalho do líder?
Uma grande contribuição. Temos percebido que o aplicativo tem ajudado
bastante no trabalho do líder por facilitar em fazer a visita domiciliar. Lá tem a
própria possibilidade de encontrar as páginas do Guia. Tem outras orientações
que ficam bem mais fáceis do líder encontrar no aplicativo, encontrar os dados e
assim poder melhor orientar a mãe e a família.

(MENSAGEM) Padre Fábio Antunes do Nascimento, do
clero da Diocese de Coxim, trabalha na CNBB Oeste 1,
Mato Grosso do Sul. O Padre Fábio é professor
universitário e grande colaborador da Pastoral da Criança
na criação e divulgação do aplicativo da Pastoral.
Qual a importância da família usar o aplicativo da Pastoral?
Eu queria falar da importância do projeto piloto que estamos desenvolvendo em
Campo Grande, de implementação do aplicativo da Pastoral no acompanhamento
das gestantes e das crianças acompanhadas na visita domiciliar. Esse aplicativo
facilitou muito o trabalho desenvolvido já há muito tempo pela Pastoral da Criança

e mais ainda trouxe todos os saberes, todo o conhecimento da Pastoral da
Criança acumulado nessas décadas de trabalho para a posse das próprias mães.
Pelo aplicativo todo o material formativo está acessível às mãos das mães que
podem ali encontrar informações seguras dos mais variados temas no
desenvolvimento dos seus filhos e da sua gestação. Então, quero recomendar e
incentivar a todas as nossas comunidades a assumirem essa nova ferramenta da
Pastoral da Criança, que abrilhanta, que torna ainda mais eficiente o trabalho
dessa pastoral tão importante no Brasil, sempre naquela perspectiva evangélica
de que nós defendemos que todos tenham vida e vida em abundância, em
especial a vida para as crianças e gestantes, especialmente onde ela é mais
ameaçada, mais frágil, mais vulnerável. Então, que cada vez mais as nossas
comunidades assumam este desafio.
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