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PROJETO SOCIAL DA II GESTÃO DO 
GRANDE BETHEL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Pessoas com Deficiência (PcDs): 
a inclusão na sociedade e nas Filhas de Jó 

 

1. Apresentação 

A Campanha Anual da II Gestão do Grande Bethel de São Paulo terá como 

temática a inclusão, tanto em nossa sociedade quanto nas Filhas de Jó. O tema 

abordado será “Pessoas com Deficiência (PcDs): a inclusão na sociedade e nas 

Filhas de Jó”. Este tema foi escolhido com o objetivo de conscientizar a respeito da 

inclusão social de um grupo de pessoas historicamente menosprezadas. 

Sabemos que, em nossa comunidade, há diversos grupos que precisam de 

atenção. Porém, entendemos que ao unirmos esforços pontuais e nos 

concentrarmos em uma minoria social a cada ano, desenvolveremos uma campanha 

verdadeiramente expressiva. Assim, resolvemos dar continuidade ao tema da 

Campanha Filantrópica da I Gestão, consistente na inclusão das pessoas com 

deficiência motora e visual na sociedade e nas Filhas de Jó, tendo em vista que os 

trabalhos foram suspensos em virtude da pandemia do COVID-19.  

É importante explicar que nós, membros do Grande Bethel do Estado de São 

Paulo, compreendemos que há um leque de deficiências físicas que poderíamos 

trazer para discussão ao longo da campanha anual, mas, para termos um melhor 

direcionamento, optamos em concentrarmos nas pessoas com deficiência motora e 

visual. 

Para desenvolvermos essa Campanha, pensamos em atividades com o 

propósito de estimular os Bethéis paulistas a trabalharem e refletirem sobre a 
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temática da inclusão através de debates, pesquisas, lives etc. Tais atividades 

comporão os desafios mensais do Jogo do GB e foram idealizadas a fim de gerar 

experiências positivas que influenciem na empatia que nós precisamos desenvolver 

em relação às pessoas com deficiência.  

Outra proposta é a disseminação da cultura da acessibilidade nas redes 

sociais, tendo por princípio a Audiodescrição de imagens para as pessoas com 

deficiência visual poderem apreciar. Esta Audiodescrição trata-se de uma tradução 

da imagem transformando-a em palavras. Então, nós do Grande Bethel de São 

Paulo, propomos aos bethéis paulistas que comecem a trabalhar com as hashtag 

#PraTodosVerem ou #ParaTodosVerem ou #PraCegoVer em seus posts diários nas 

redes sociais. Serão disponibilizados artigos e documentos científicos que abordam 

o assunto, de forma a auxilia-las na produção destas legendas. 

A realização desta Campanha anual se dará através das páginas oficiais do 

Grande Bethel do Estado de São Paulo nas redes sociais, onde serão divulgadas 

todas as informações relativas aos Projetos Sociais e às atividades propostas. Para 

o seu Bethel entregar as atividades, serão disponibilizados formulários que deverão 

ser preenchidos.  

E fiquem atentas: algumas das atividades contarão pontos para o Programa 

de Pontos do Grande Bethel do Estado de São Paulo!  

A Campanha Anual será fechada com chave de ouro pelos Bethéis, através 

da elaboração de uma ritualística inclusiva, tanto em formato de texto quanto em 

vídeo, a qual servirá como base para futuras discussões a respeito da inclusão de 

pessoas com deficiência motora ou visual nas Filhas de Jó Internacional. 

Além disso, através da Campanha também impulsionaremos uma 

arrecadação filantrópica, destinada às instituições locais das cidades de cada Bethel 

participante. 
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Vale ressaltar que todo o material produzido no decorrer desta Campanha 

será disponibilizado de forma gratuita e digital a todos que desejarem ter acesso aos 

conhecimentos trabalhados. 

A seguir, vocês encontrarão o cronograma das atividades da Campanha 

Anual, as quais serão desenvolvidas no decorrer da II Gestão Administrativa do 

Grande Bethel do Estado de São Paulo. Essas atividades irão englobar pesquisas, 

debates, dinâmicas, conversas com especialistas etc.; tudo isso com o intuito de 

despertar um senso crítico nos membros dos Bethéis da jurisdição paulista. 

 

2. Cronograma 
 
 

 JULHO/2020 

Lançamento da Campanha Anual “Pessoas com deficiência (PcDs): a inclusão 

na sociedade e nas Filhas de Jó” no dia 26/07/2020. 

 

 AGOSTO/2020 

A partir do lançamento da Campanha anual, introduzir a temática nos Bethéis 

paulistas, gerando debates e, por fim, concluindo-se com respostas em um 

formulário. 

 

 SETEMBRO/2020 

A proposta é pesquisar na Constituição Federal da República do Brasil (CF/88) e na 

Constituição das Filhas de Jó Internacional, a respeito da inclusão social de pessoas 

com deficiência motora e/ou visual, gerando um questionamento principal: Há algum 

artigo, emenda, inciso ou parágrafo que trata deste tema? 

 

 

http://www.filhasdejosp.org/


 

4 

                                    
www.filhasdejosp.org | @fdjsaopaulo | filhasdejosp@gmail.com 

 OUTUBRO/2020 

A proposta é assistir a um filme com os membros do Bethel que retrate uma pessoa 

com deficiência motora e, em seguida, elaborar uma análise crítica da obra tendo 

como foco a deficiência abordada. 

 

 NOVEMBRO/2020 

A proposta é assistir a um filme com os membros do Bethel que retrate uma pessoa 

com deficiência visual e, em seguida, elaborar uma análise crítica da obra tendo 

como foco a deficiência abordada. 

 

 DEZEMBRO/2020 

A proposta é realizar um debate virtual entre dois Bethéis, com o objetivo de gerar 

interação e discussão a respeito da inclusão social de pessoas com deficiência 

motora e/ou visual. 

 

 JANEIRO/2021 

A proposta é fazer uma pesquisa sobre a vida de uma pessoa famosa com 

deficiência motora, elaborando uma biografia que retrate a deficiência e os processos 

de inclusão que o indivíduo, em questão, passou durante sua vida. 

 

 FEVEREIRO/2021 

A proposta é fazer uma pesquisa sobre a vida de uma pessoa famosa com 

deficiência visual, elaborando uma biografia que retrate a deficiência e os processos 

de inclusão que o indivíduo, em questão, passou durante sua vida. 

 

 MARÇO/2021 

A proposta é que o Bethel deverá formular uma Cerimônia que seja possível incluir 

membros com deficiência motora e/ou visual, fazendo as adaptações necessárias. 

Por fim, deverá produzir um documento ou um vídeo. 
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 ABRIL/2021 

A proposta é realizar uma análise crítica do seu ambiente escolar, bem como da rua 

onde mora, tendo como foco principal a pergunta: Uma pessoa com deficiência 

motora ou visual consegue ter acesso neste local/ambiente?  

Esta atividade será desenvolvida por meio de um vídeo curto e terá como nome “TIK 

TOK: INCLUSÃO CHECK”. 

 MAIO/2021 

A proposta é gerar um debate a respeito do bullying que as pessoas com deficiência 

motora e/ou visual sofrem no meio social. 

 

 JUNHO/2021 

A proposta é que os Bethéis paulistas visitem uma instituição local que trabalhe com 

pessoas com deficiência motora ou visual, vendo quais são suas necessidades, e, 

se possível, fazer uma arrecadação filantrópica. 

 

 JULHO/2021 

A proposta é que os Bethéis paulistas façam um post em suas redes sociais de 

conscientização sobre o tema que foi trabalhado durante todo o ano, marcando o 

Grande Bethel em suas postagens e utilizando o logo da Campanha. 
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