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O EDUCANDÁRIO
O Educandário Santa Catarina,
fundado em 1936, é uma entidade de
terceiro setor com caráter educacional
e assistencial que atende, anualmente,
450 crianças com idade entre 12 meses
e 12 anos.
Nesses 82 anos a instituição já atendeu
mais de 47 mil crianças, realizando
ações voltadas para o desenvolvimento
educacional, humano, cultural, social,
ambiental, esportivo e de lazer para
todas as crianças atendidas.

EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA
79.427.944/0001-08
Rua João Grumiché, 755 – Roçado
São José/SC – CEP: 88106-100
48 3247-0877 / 48 3247-1502
faleconosco@educandariosc.org.br
educandario.mob@gmail.com

GOVERNANÇA
O Educandário Santa Catarina conta com uma
Diretoria e Conselhos voluntários que buscam manter
seu pleno funcionamento, potencializando o trabalho
das demais equipes.
O ano de 2018 trouxe a continuidade aos ideais de
atualização e modernização do planejamento de tornar
o Educandário uma organização social com alto
impacto social, compreendendo as propostas de ação:

❖ Sustentabilidade
Visitas de apresentação , material de divulgação,
informativos sobre eventos, captação de recursos.
❖ Solidez Jurídica
Alteração de razão social, atualização de
documentação, atualização topográfica, contratação de
sistema cadastro familiar.
❖ Educação Inovadora
Contratação de consultoria pedagógica para
continuidade das atividades realizadas com as crianças.
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Palavras da Presidente
Só tenho a agradecer!
À Deus, por me dar saúde, discernimento, capacitação, fé e amor
ao próximo.
Aos parceiros, infinitos agradecimentos pelo incansável apoio em
todos os momentos, de alegria e turbulências enfrentadas pelo
Educandário no decorrer do ano.
À diretoria, bem como a todo o conselho que continuamente tem
nos apoiado e contribuído com a instituição.
À todo corpo técnico e funcionários, pela presteza com que
desenvolvem seus ofícios, corroborando com o bom
funcionamento da instituição.
Meus sinceros agradecimentos, a Prefeitura Municipal de São
José, aos voluntários e colaboradores que com sua parceria
tornam a Educação uma realidade.
Muito Obrigada à todos!

Marly Ziliotto Gomes
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MISSÃO
Prestar serviço de assistência social, educação
infantil e educação complementar às crianças da
grande Florianópolis. Oferecendo espaço
diferenciado e aprimorando a qualidade das
relações, por meio de um trabalho humanizado.

VISÃO
Ser reconhecida pela comunidade pelos serviços
prestados às crianças atendidas e pela valorização
dos seus colaboradores e parceiros.

VALORES
Transparência
Eficiência
Qualidade
Comprometimento
Organização
Inovação
Disciplina
Solidariedade
Ética
Honestidade
Respeito
Empatia
Perseverança
Diversidade
Consciência Sócia Ambiental
Valorização das pessoas

NOSSO TRABALHO
Em 2018 atendeu 431 crianças, sendo que destas, 351 com idade entre 1 e 5 anos que
permanecem em período integral na Creche e Educação Infantil e 80 crianças entre 6 e 12
anos, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no contra turno escolar. Em
aspectos pedagógicos o Educandário vem buscando atualizar suas diretrizes, bem como
estrutura e práticas referenciando nosso principal foco: Primeira Infância.
Um trabalho visando promover o desenvolvimento integral das crianças atendidas,
respeitando suas individualidades e garantindo a cada uma delas o acesso a processos de
construção de conhecimentos, o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à
dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças.

A primeira infância é a principal fase da formação humana.
Nos três primeiros anos de vida da criança se moldam 40%
das habilidades mentais do futuro adulto.

Educação Infantil
O desenvolvimento na educação infantil depende das oportunidades de
aprendizagem oferecidas pelo mundo que as cerca. Dispor diferentes materiais
para as crianças é uma maneira de ampliar as possibilidades de expressão e
contemplar as inúmeras linguagens que comumente surgem diante das
propostas pedagógicas. Buscando constantemente a qualidade educacional,
desempenhamos com responsabilidade o caminhar da autonomia na infância
na faixa etária entre 01 e 06 anos, garantindo os direitos de aprendizados e
desenvolvimento na educação infantil, conforme a BNCC.

DESTAQUE 2018

Inauguração de um novo espaço, com
duas salas reformadas, equipadas com
banheiros adaptados com trocadores e
espaço para banho, mobílias, jogos,
livros, camas empilháveis, mini palco,
escaninhos para organização dos
materiais por criança, circuitos em
madeira, materiais pedagógicos como
tintas, papéis, entre outros, atendendo
um total de 50 crianças.
O espaço foi pensado no sentido de
propiciar a interação da criança
livremente em meio a diversos desafios
sob a intencionalidade pedagógica,
consequentemente
para
que
a
observação pelo qual todo esse
processo é permeado, pudesse ser
registrado.

As novas salas oferecem ambientes propositores, fazendo com que a criança possa se posicionar como
protagonista de sua aprendizagem, e que possa desempenhar um papel ativo em ambientes que as
convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los. Um ambiente interessante provoca
a curiosidade e o espírito pesquisador dos pequenos, oportunizando descobertas, vivências e novas
experiências provocadas pela novidade e pelo desconhecido, portanto, o professor precisa estar sempre
atento e ser provocador dessas situações, para assim ampliar o universo de experiência para as crianças.
Evidenciamos que em todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, buscamos continuamente respeitar
o desenvolvimento das crianças de maneira individualizada e não padronizada, propondo de forma
significativa a segurança afetiva e o movimento livre.

PROJETO: ESPAÇO DE DESCOBERTAS E CONSTRUÇÃO DE NOVOS SABERES
Realização em parceria com a FAMÍLIA RAMOS GOMES em 10.08.2018.

DEPOIMENTO DE FAMÍLIA:
“Foi com imensa alegria que fomos apresentados a nova
sala do nosso filho. Fomos convidados pela coordenadora
Wania para fazermos uma visita antes de nossos
pequenos inaugurá-la. A mesma nos explicou que ali
estava introduzindo uma metodologia que dificilmente
iremos ver em outras creches. Quando observei toda a
sala, senti que tudo tinha sido feito com amor e carinho,
pensando exclusivamente no desenvolvimento de nossos
filhos para que sejam cidadãos, homens, mulheres
melhores no futuro. Enfim, só temos a agradecer a
instituição, por proporcionar um ambiente de qualidade
e saudável para meu filho, e as professoras que ensinam
e orientam com tanta paciência e dedicação e isso
notamos todos os dias no progresso de nosso filho.
Obrigada ao Educandário.
André Matos (pai do Gabriel)

PROJETO: DESFILE FASHION LUXO
Realizada uma conscientização geral sobre a preservação do meio ambiente em que todo o
Educandário participou, esteve contida a confecção de trajes a partir de materiais reciclados. Estes
registros fotográficos mostram o que as crianças vestiram no DESFILE FASHION LUXO como
parte integrante das estratégias de desenvolvimento do tema na Educação Infantil. Os trajes foram
confeccionados em parceria entre as professoras e as famílias, com participação das crianças. A
diversão e a criatividade estiveram soltas e muito presentes!

PROJETO: COPA DO MUNDO
Uma volta ao mundo através da copa de futebol 2018

Criado para atender todas as crianças do
Educandário, visamos possibilitar que os
pequenos ampliassem conhecimentos
sobre o Brasil e outros países envolvidos
no grande evento internacional que é a
copa do mundo, contextualizando-a e
investindo a temática como pluralidade
cultural. A principal estratégia foi
realizar pesquisas por turma sobre a
cultura dos países e a socialização desse
conhecimento aos demais grupos.

PROJETO: A ÁRVORE DA AMIZADE
Este projeto foi inspirado pelo desejo de fomentar possibilidades de qualificar as relações entre as crianças,
visando a formação de um grupo que se preocupa com o bem-estar do próximo, participando com diversas
ações de solidariedade, ajudando-se mutuamente da melhor forma possível, e posteriormente, passando
esse exemplo para outros grupos de crianças do Educandário e familiares das crianças. Pretendemos tornar
o ambiente educacional agradável para as crianças e principalmente, preparar uma boa acolhida as demais
que se integrarem ao grupo durante o ano letivo.

ACOLHER, EDUCAR E TRANSFORMAR
O Educandário é um lugar de acolhimento e
entendemos o valor que isto representa na
vida daqueles que passam por aqui.
2018 nos trouxe a resposta de que educar é
um ato de cuidado e amor e acompanhar o
resultado
de
nossa
dedicação,
é
compensador.
A Mariane, que está na foto ao lado, foi
aluna do Educandário e anos depois
retornou, após finalizar sua faculdade de
odontologia e receber , no dia da formatura,
muitas honras por sua trajetória. Hoje ela
está como voluntária, orientando a
prevenção da saúde bucal das crianças
juntamente aos familiares.

ASSISTÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de alunos matriculados Educação
Infantil
Bolsas integrais da Lei nº 12.101/2009

QUANTIDADE

VALORES

351

100% gratuito

72

100% gratuito

279

100% gratuito

Bolsas integrais para alunos com deficiência
Bolsas integrais e em tempo integral – outras crianças
atendidas gratuitamente
Outros tipos de bolsas integrais (especificar)
Bolsas parciais 50% da Lei nº12.101/2009
Benefícios (especificar o tipo)

*O atendimento é 100% gratuito a todas as crianças atendidas.
**A listagem com as informações dos bolsistas esta em arquivo na instituição.

COMPOSIÇÃO DE RENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Lei 12.101/2009, diz em que:
Art. 13.
§ 7o As entidades de educação que prestam serviços integralmente gratuitos deverão garantir a observância da
proporção de, no mínimo, 1 (um) aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de um saláriomínimo e meio para cada 5 (cinco) alunos matriculados.
Para concordância com este inciso, o Educandário Santa Catarina, no momento da matricula, faz o levantamento de
renda familiar . Em 2018, nosso quadro socioeconômico estava composto da seguinte forma:
275 famílias apresentaram comprovação de renda familiar mensal inferior ao valor de um salário-mínimo e meio.
19 famílias apresentaram comprovação de renda familiar mensal superior ao valor de um salário-mínimo e meio.
57 famílias apresentaram documentação incompleta ou sem comprovação de renda familiar.

*Salário-mínimo 2018 – R$ 954,00
*Um salário-mínimo e meio – R$ 1.431,00

Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo
A proposta inicial traz os valores morais como principais norteadores para o trabalho com as crianças e
adolescentes do SCFV. No intuito de ajudar a criança a reconhecer, avaliar e lidar com seus próprios
sentimentos e relações com os outros, buscamos promover o desenvolvimento da empatia, o respeito mútuo,
oportunizar a resolução de pequenos conflitos, gerar participação e envolvimento efetivo baseado no diálogo
e na reflexão crítica. Ao perceber a dimensão e a importância deste trabalho, a equipe do SCFV promoveu
diversas ações visando um aprendizado prazeroso e significativo para as crianças e adolescentes, levando em
consideração os seguintes propósitos:
- Respeito as diferenças;
- Compreender o que é e o que causa o Bullying;
- Gerar empatia;
- Fortalecer autoestima;
- Praticar a gentileza;
- Contribuir para gerar e manter a paz;
- Compreender a função e gerar comprometimento;
- Cooperar.

OFICINAS: CAPOEIRA
Essa modalidade atende a todos os usuários do SCFV e é
mediada pelo professor e Mestre Senzala Djair. Entre os
objetivos está desenvolver fundamentos dessa arte, estimular a
prática de atividade física, ampliar os conhecimentos quanto a
história da capoeira, desenvolver o controle corporal e
emocional, e promover a afetividade e a socialização dos
usuários em resgate dos valores humanos. Em novembro, as
crianças e adolescentes participantes da oficina participaram da
TROCA DE CORDA juntamente a jogadores de outras
comunidades no Educandário. Neste dia, todo o esforço e
dedicação ao longo do ano foram recompensados.

OFICINAS: FOTOGRAFIA
Participaram 24 crianças e adolescentes do SCFV no período
matutino e vespertino. A proposta fundamental foi desenvolver
a sensibilidade e o fortalecimento da autoestima destas
crianças a partir do universo de novas possibilidades de ser, que
já existe dentro delas, mas que vem à tona conforme se dá o
processo de aprendizagem e participação na oficina. Dessa
forma, pode ser facilmente observado o potencial artístico e
produtivo que até então nem elas sabiam que poderiam
desempenhar. Técnicas fotográficas foram essenciais para o
resultado das obras que as crianças produzem e se deparam,
mas sem dúvida, é a subjetividade de cada uma delas que está
à nossa vista, em primeiro plano a ser promovida.
Temas foram escolhidos previamente e nortearam as saídas
guiadas, os registros posteriormente foram transformados em
livros, tal como, participações em exposições fotográficas com
outros artistas, também fazem parte das estratégias desse
segmento.

PROJETO DE MÃOS DADAS PELA PAZ
Realizado em parceria com a Central de Penas e Medidas
Alternativas de São José, realizamos uma alusão ao Dia
Internacional da Paz, comemorada no dia 20 de setembro.
As crianças refletiram sobre o tema, produziram
mensagens, poesias com a colaboração das famílias, e essas
foram entregues as pessoas que tem sua liberdade privada.
O tema abordado foi “Onde falta educação, sobra
violência” e o emblema escolhido foi a pipa,
simbolizando a liberdade e a possibilidade de alcançar
novos voos.

PROJETO ESCOLA EFICIENTE: LIXO ZERO
A organização não-governamental Engenheiros Sem Fronteiras
visa um movimento internacional de ações e projetos baseados
em engenharia, realizando projetos com finalidades sociais e
ambientais no objetivo de despertar uma consciência crítica na
população e as graves questões ambientais do país. Um dos
projetos locais promovidos pela ONG foi o Projeto Escola
Eficiente – Escola Sustentável desenvolvido no Educandário
sobre a Fauna e a preservação da vida animal.
A ONG trouxe também o projeto Lixo Zero para desenvolver no
Educandário em parceria com SESC/Sala de Ciências uma
proposta
de
educação
ambiental,
promovendo
a
conscientização de novas práticas quanto aos tipos de resíduos,
o método correto da separação e a maneira adequada de
descartá-los.

OFICINAS EDUCANDARIO SANTA CATARINA
Transformando Realidades
Pelo mecanismo de incentivo fiscal da Lei
Rouanet, o Governo Federal abre mão de
receber parcela do imposto de renda devido
de pessoas físicas ou empresas tributadas
com base no lucro real que apoiem
financeiramente
projetos
culturais
aprovados pelo Ministério da Cultura
(MinC).

O Educandário Santa Catarina teve seu
projeto aprovado pelo MinC e publicado no
DOU 249, em 29/12/2017 e ao longo de 2018
trabalhou em prol da captação do valor
estipulado e de organizar a execução das
oficinas que é composta por atividades lúdicas
e culturais através da dança, capoeira,
fotografia e música como meio de desenvolver
a independência emocional e desenvolvimento
de habilidades práticas e a educação para a
vida.

SAÚDE
Este setor abrange os cuidados de enfermagem e nutrição do Educandário e busca assegurar o cuidado com
a saúde tanto das crianças quanto dos nossos colaboradores, visando constantemente a prevenção de
acidentes, alimentação saudável, um ambiente seguro e o bem-estar de todos.

É na infância, durante o processo de socialização que
as crianças desenvolvem a percepção para os sabores,
começam a ter preferências e desenvolvem seus
comportamentos alimentares.
Estes hábitos adquiridos, permanecem por uma vida
inteira.
A UANE (Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar)
do
Educandário,
com
acompanhamento
de
nutricionista, prepara as refeições de maneira que
possam suprir as necessidades nutricionais , dando
prioridade a alimentos não industrializados,
restringindo doces e quantidades abusivas de sódio.
Somando ao cuidado no preparo das refeições,
fazemos o acompanhamento e levantamento
nutricional de nossas crianças.
O ano de 2018 trouxe o menor índice, tanto de baixo
peso
quanto
de
obesidade,
resultado
da
conscientização de hábitos saudáveis desenvolvidos
pelo setor.

2%
4%
12%

83%

Baixo Peso

Peso Adequado

Sobre Peso

Obesidade

Em
2018
iniciamos
o
projeto
Desperdício:
Responsabilidade de Todos, que visa o combate ao
desperdício de alimentos. Pensamos maneiras de reduzir as
sobras dos pratos, englobando não somente o desperdício dentro
da UANE mas levando essa ideia para casa das crianças e dos
colaboradores. Foram lançados incentivos, com premiação, para
a turma que apresentasse o menor desperdício dentro de um
mês.
A escola é o melhor lugar para os pequenos aprenderem, desde
cedo, que o desperdício de alimentos pode levar a perdas como
poluição do meio ambiente, falta de agua, escassez de recursos
financeiros entre outros.
A avaliação deste projeto foi bem positiva. Estima-se uma
redução média de 80kg mensais, o que significa contribuir para a
diminuição da fome no mundo, ajudar a não poluir o meio
ambiente, reduzir o gasto mensal com alimentação e entender
que o alimento é essencial para a vida.

Consumo mensal
930 kg alimentos não perecíveis
640 kg carne/frango
100 bandejas de ovos (36 unidades)
1200 lt leite
120 bombonas de água (20lt)

ADMINISTRATIVO
Durante o ano de 2018 o setor administrativo
passou por processos que trouxeram mudanças
nas rotinas administrativas.
Com a alteração da razão social para Educandário
Santa Catarina, ao longo de 2018 foram realizadas
as atualizações de toda a documentação
institucional junto aos órgãos responsáveis. Assim
como as adequações necessárias ao cumprimento
de prazos e novas legislações.
Iniciamos à implantação do e-Social (sistema do
governo federal), uma nova forma de enviar ao
Governo informações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias através de um único banco de
dados na internet. O setor de recursos humanos
precisou reorganizar a documentação de pessoal e
atualizar cadastros dos funcionários e seus
dependentes para este sistema.

Melhorias foram executadas na estrutura da instituição,
ponto importantíssimo para o pleno funcionamento de
nossas atividades, como por exemplo:
- Pintura do bloco da cozinha e refeitório;
- Instalação piso cerâmico no galpão;
- Instalações grades no prédio cozinha e refeitório;
- Substituição fogões a lenha;
- Reforma de salas para desenvolvimento de um novo
projeto educacional;
- Instalação de toldos entre acessos as salas;
- Adequação do sistema anti-incêncio, conforme
solicitação Corpo de Bombeiros Militar.
Para estas melhorias contamos com a parceria de
amigos do ESC, como Sr. Cesar Bastos Gomes, Maria
Helena Ramos Gomes, João Moacir Will, Mosimann
Horn
Advogados,
Portobello,
Colormar,
Zita
Construções, Antonio Koerich e Casas da água.

Auditoria Interna
Auditoria interna é uma atividade destinada a observar, indagar,
questionar, checar e propor alterações e procedimentos. Trata-se de um
controle administrativo, cuja função é avaliar a eficiência e eficácia de
outros controles. Em 2018 realizamos a primeira auditoria interna,
executada pela empresa Matos Auditores Independentes, com Sr. Vinicius
de Matos, que realizou seu trabalho em observância aos
demais
dispositivos normativos.
Foram avaliados procedimentos contábeis e os controles internos relativos
ao período de 01/01/2017 à 31/12/2017.
Após analise, recomendou-se que o arquivamento de documentos
necessitava de melhorias quanto a forma correta de preenchimento do livro
de registro, divisão das informações de funcionários em pastas individuais.
Na parte contábil, constatou-se consistências nos lançamentos registrados,
mas algumas recomendações foram efetuadas para divisão de
determinados lançamentos específicos para empresas de Terceiro Setor.
Como conclusão desta Auditoria, foi registrado que o Educandário mantém
adequadamente o gerenciamento de suas contas contábeis e que possui
controles internos satisfatórios, indo de encontro a transparência que a
instituição preza.

Mobilização Recursos
A mobilização de recursos é uma atividade ou área organizacional que requer
constância e ritmo de trabalho, não podendo ocorrer nos momentos vagos
e/ou sem planejamento e controle. O Educandário já desenvolve um trabalho
de mobilização de recursos para momentos pontuais (eventos), onde fica
claro a compreensão de objetivos e metas
Em 2018 o setor contou com a consultoria do Sr. Marcos Molinari, que
realizou um diagnóstico situacional para poder compreender quais as
dificuldades e potencialidades da instituição. Este, apontou o quão a atual
gestão possui boa rede de contatos e articulação social, o que facilita a
mobilização dos recursos, porém ainda é bastante deficitário em termos de
comunicação externa.

Foi destacado o material de trabalho suficiente que a instituição possui para
gerar pautas de comunicação e recomendou-se possíveis fontes de recursos,
listando algumas possibilidades e caminhos a serem seguidos para aumentar
a arrecadação e a comunicação externa da instituição.

As
orientações
recebidas
nesta
consultoria com Sr. Marcos Molinari
foram colocadas em prática com a
campanha
do
troco
solidário.
Distribuímos
caixas
coletoras
em
estabelecimentos da região e em quase 3
meses arrecadamos cerca de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais). Este
resultado
nos
fez
evidenciar
a
necessidade de continuidade desta
campanha em 2019 e de buscar novos
estabelecimentos.

Outra ação, esta referenciando nosso
planejamento de governança, trouxe resultado
já em 2018. Recebemos empresários da região
de São José para um café saboroso e uma
visita para apresentarmos o Educandário.
Foram realizados 3 cafés, e em um destes,
oferecido para AEMFLO/CDL em retribuição
ao espaço cedido por eles para o ESC,
firmamos uma parceria financeira com
doações mensais para o ano de 2019, o que irá
nos auxiliar no cumprimento das atividades
propostas para o ano que está iniciando.

ORIGEM DOS RECURSOS
❑Mensalidades Contribuintes;
❑Doações espontâneas (financeira, alimentos,
móveis e equipamentos);
❑Subvenções de órgãos públicos;

❑Convênios com instituições públicas e
privadas;
❑Eventos Beneficentes;
❑Campanhas (Troco Solidário... );
❑Vendas diversas ( Bazar, brechó... ).

RECURSOS RECEBIDOS
Prefeitura Municipal de São José - Educação
Doações Avulsas (Pessoas Físicas e Jurídicas)
Aluguéis
SESI - Serviço Social da Indústria
Prefeitura Municipal de São José - Assist. Social
Carnês Contribuintes
Justiça Federal
Doação de Alimentos
Vendas Diversas
Doação Produtos/Equip
Doação para eventos
Receitas Financeiras
Outras Receitas - (conta de energia)
Mão de Obra

R$

%

1.689.459,92
316.152,80
196.176,12
84.000,00
151.008,00
20.355,00
52.169,96
10.883,94
19.154,79
32.652,90
8.897,46
23.570,50
1.020,00
103.895,40

62,36
11,67
7,24
3,10
5,57
0,75
1,93
0,40
0,71
1,21
0,33
0,87
0,04
3,83

2.709.396,79

100

*Além dos valores descritos acima, em 2018, o Projeto da Lei Rouanet repassou para o Educandário um
valor de R$ 50.000,00 referente a coordenação e captação de recursos para este, executado pela instituição.

DESPESAS
Pessoal
Alimentação
Contrato Prestação de Serviço
Luz/Água
Outras Despesas
Vale Transporte
Higiene/Limpeza
Desp. Bancárias/Financeiras
Comunicação
Operac/Manut Veículo
Gás
Demais Despesas

R$

%

2.395.654,69
157.892,53
57.937,17
83.665,10
49.030,42
25.567,23
10.944,47
9.009,83
5.921,92
14.498,00
272.814,17

77,71
5,12
1,88
2,71
0,00
1,59
0,83
0,36
0,29
0,19
0,47
8,85

3.082.935,53

100

*Além dos valores descritos acima, em 2018, o foi realizado um levantamento de custo referente ao
serviço da Diretoria Voluntária, que totalizou R$ 103.000,00.

EVENTOS

RECEITA

DESPESA

RESULTADO

Educandário Fest

223.590,58

58.333,14

165.257,44

Festa Julina

24.914,50

6.421,00

18.493,50

Feijoada

145.122,55

11.006,00

134.116,55

Chá das azaleias

20.924,00

-

20.924,00

338.791,49
*Os eventos realizados pela instituição ao longo do ano já são tradição e muito esperados pela
comunidade local. São promovidos pelos funcionários e voluntários em prol de arrecadação de
verba para poder manter o Educandário funcionando. Podemos observar que sem estes,
muitas de nossas atividades não aconteceriam ou, aconteceriam em menor proporção.

Como Ajudar
Precisamos da sua doação, mas também
queremos contar com sua presença.
Acompanhe o trabalho desenvolvido
pelo ESC e saiba como e onde sua
doação é investida.

Amigo
Contribuinte

Dados Bancários
Banco do Brasil
Agência 2638-7
Conta 100563-4
Caixa Econômica Federal
Agência 1875
Op. 003
Conta 1844-4

Participando
dos eventos.

sendo
voluntário

Doação
alimentos

EQUIPE
Para fazer a administração geral e pedagógica da instituição, o Educandário é dividido de
acordo com suas atividades fim e meio.
As atividades fins estão divididas em pedagógico e assistência. E as atividades meio, estão
concentradas no setor administrativo.

COORDENAÇÃO EXECUTIVA:

EQUIPE TÉCNICA:

Direção Geral
Cléa Duarte Raitz

Serviço Social: Liliane Ferreira Martins
Mirela Eufrasio Chagas

Coordenadora Colibris
Wânia Batista

Nutrição: Maria Lúcia Luna

Coordenadora Crescer
Jane Ferreira Martins
Coordenadora Ser. de Convivência
Salete Martins
Coordenadora Compras
Patricia Hames
Serviços de Manutenção
Geancarlos Silveira

Assistente Financeiro: Crisleide B. da Rosa
Mobilização de Recursos: Patricia Mendonça
Recursos Humanos: Angelita Pickler de Souza
Secretária: Ana Paula da Rosa

Recepcionista: Mariana Glasenapp Galhardi
Paola Warmling
Técnica de Saúde: Lucimara Cruz dos Santos

PROFESSORES:
Adir Momm Vieira
Amanda Costa Zanetta
Amanda Sampaio Gonçalves
Ana Paula da Silva
Cheila da Luz Gonçalves
Claudia Zilma de Souza Serafim
Cleci Adler Silva
Djair José Rodrigues
Elisiane de Souza Fontella
Franciele Zulmira Serafim
Hilda Luana Ribeiro Botega Magagnin
Isabel Cristina Tibolla Szadura
Joice Sant'ana Peixoto
Josiane dos Santos
Juliana Aparecida Vieira Custodio
Juliana Mendes Souza
Leomar de Souza Paiva
Lucilene Lopes de Almeida
Lucineia Pinheiro Buratto
Michelle de Campos
Nilva Scheidt
Sabrina Maria da Silva
Suzana Raquel Lima de Oliveira
Terezinha Ap. Koerich Gelsleuchter

AUXILIARES DE SALA:
Adriana do Nascimento Batista
Nascimento
Agueda Paula Hibert Rodrigues
Alexandra Felipe
Aline Gonçalves Batista
Aline Schweitzer
Ana Cristina Duarte
Ana Paula Cardoso
Andréia Aliny Nunes de Andrade
de Oliveira
Andréia Marinho Minelli
Bruna da Silva Gonçalves
Bruna de Moura Cordeiro
Bruna Fabiana Schmidt
Caroline Krum Alves
Cleusa Maria Garcia Pinto
Deise Elise Fidelis
Gleize Rodrigues Laguna
Isabel Cristina Gonçalves Trevisol
Jessica Tais Machado Soares
Jesuita Carvalho de Souza
Julia Dutra Valcanaia
Leni Rosalina de Campos
Maria Rozemarta Pereira
Marilia Back Miranda

Midan Alves de Lima
Rubia Vigano Jaques
Sara Conrado
Vanessa Izabel de Souza
Vanusa Ana de Souza

SERVIÇOS GERAIS, COPA E COZINHA:
Ana Paula Pelegrino
Andresa Patricio da Rosa
Angelita Zulmira Serafim
Antonio Humberto Rasviller
Ari Altair Ribeiro Correia
Cineide dos Passos Eufrasio
Cleidenice de Fatima Pereira
Cleonara da Silva Anhaia
Destin Deronvil
Ednei Nilton Serafim
Eliane Maria Felles
Felipe Marafigo Martins
Fernanda Serpa Batista
Igor Batista Silvano
Joana Rosa da Silva
Juliana Januário da Silva
Kátia Maria Garcia de Castro
Luiz Fernando Gonçalves
Luzia Maria da Costa

Maria Aparecida Patricio da Rosa
Maria Gema da Silva
Marina dos Santos Pedro
Patricia Cristina da Silva
Salete Jose Graciki
Silvane Emiliano Pereira
Silvia Emiliano Pereira
Taise Ariane dos Santos Correia

Mensagem Final
Neste ano, seguindo o plano de governança,
procuramos em todas as ações fortalecer o
objetivo do Educandário. Para este
fortalecimento buscamos a contratação de
uma Auditoria que nos permitiu dar ao
nosso público alvo e parceiros, a
confiabilidade
necessária,
impactando
nosso trabalho com ações baseadas nestas
recomendações.

Na área de Mobilização de Recursos foi
contratado a Imagine Conhecer, que
durante
7
meses,
diagnosticou
o
Educandário e recomendou ao Educandário
o exercício de tratar a mobilização de
recursos como rotina institucional; da
mesma forma que as rotinas pedagógicas e
ou administrativas existentes na instituição
e são cumpridas, tratamento igualo deve ser
Tivemos também a finalização da conferido à captação de recursos.
consultoria do ICON (2017/2018), que
propôs um modelo de governança que nos
levou a traçar caminhos claros e que
vislumbrou a continuidade da Instituição.

“Implantar ações impactantes para seu púbico, colher resultados (e demonstra-los de
uma forma que, de fato fique claro que o seu trabalho muda realidades), prestar contas
e agir com profissionalismo e transparência são alguns dos pontos essenciais.”
(Revista Rede Filantropia)

Acreditamos em nosso trabalho e
reconhecemos o engajamento, e sem vocês,
nossos apoiadores, parceiros, voluntários,
funcionários não teríamos força para
continuar Transformando Realidades.

Muito obrigada e que Deus continue a dirigir
nosso pensar e agir.

Cléa Duarte Raitz
Diretora Geral

