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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. 
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Palavras da Presidente 

“Eduquem as crianças e não será necessário 
castigar os homens” (Pitágoras) 

 
Acrescento, AME as crianças! 
É com este propósito que temos vivido a nossa 
missão no Educandário. 
Registro meus agradecimento a todos que 
gentilmente tem recebido, apoiado e acredita no 
nosso trabalho. 

Muito Obrigado! 
Deus abençoe. 

Marly Ziliotto Gomes 
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Apresentação 
 

É de nossa responsabilidade documentar a 
história institucional e suas principais 
atividades. Todas as informações daquilo 
que foi realizado ao longo do ano de 2017 
podem ser constatadas nesse relatório.  

A diretoria voluntária, os conselhos, as 
coordenações e o corpo docente trabalharam 
arduamente durante todo o ano, visando 
oferecer um serviço de qualidade, 
ressaltando que os recursos foram aplicados 
dentro das finalidades institucionais.  

Gostaríamos de salientar que as realizações 
e sucessos conquistados ao longo do ano, 
foram agraciadas pelo nosso bom Deus, que 
continua a nos abençoar constantemente. 
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HISTÓRIA 
  

Em 12 de dezembro de 1936, foi formada em Santa 
Catarina a Sociedade Eunice de Assistência aos Lázaros, 
com a presença do Governador do Estado Sr. Nereu de 
Oliveira Ramos e a Presidente da Federação de Assistência 
aos Lázaros, Sra. Eunice Sousa Gabi Weaver. Denominado 
Educandário Santa Catarina, a instituição teve em seus 
objetivos iniciais dar ao hanseniano uma assistência mais 
humana e às crianças nascidas com o estigma, saúde, 
assistência e atenção.  

 

Nestes 81 anos o Educandário Santa Catarina passou por 
muitas transformações: em 1979 deixou de ser internato 
para filhos sadios de hansenianos, pois, com o avanço da 
ciência, o mal de Hansen já pode ser tratado em casa sem o 
trauma da separação familiar, passando a oferecer a partir 
dos anos 80, Educação Infantil e Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, atendendo as demandas sociais. 
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SERVIÇO 
  
A Sociedade Eunice Weaver de Florianópolis, mantenedora do Educandário Santa 
Catarina, é uma instituição do Terceiro Setor, voltada para a Educação.  
Em 2017 atendeu 425 crianças, sendo que destas, 345 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.  
Um trabalho realizado 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 e a aprendizagem de diferentes 
linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças.  
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Tempo de renovar, atualizar, repensar... 
Em 2017 iniciamos uma consultoria com ICOM, que ao longo 
de todo ano auxiliou-nos na gestão pedagógica, gestão 
administrativa e patrimonial. Promoveram conversas com os 
colaboradores afim de entender o funcionamento da 
instituição e poder elaborar e nos apresentar propostas de 
ações a serem realizadas nos próximos anos.  
 
Na parte pedagógica contamos com a consultoria de Beatriz 
Ferraz,  doutora em Educação que atua na área de formação 
de professores com foco na educação infantil, para 
iniciarmos um processo de modernização na nossa ação de 
atendimento. Após acompanhar o trabalho desenvolvido 
pela equipe pedagógica, referendou nosso foco: Primeira 
Infância. 
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PROPOSTAS DE AÇÃO NO EDUCANDÁRIO SC IDENTIFICADAS COMO 
NECESSÁRIAS PELO ICOM :  

Objetivo: 
 

Tornar o Educandário Santa Catarina uma organização social com alto impacto social 
por meio da oferta de uma educação inovadora e sustentabilidade financeira de longo 
prazo. 
 
A proposta de ação compreende 3 pilares: 

Sustentabilidade financeira 

Solidez jurídica e institucional e relacionamento como sistema público 

Educação inovadora e de impacto 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA 
   

As ações desenvolvidas com as crianças tiveram como objetivo 
promover vivências lúdicas, oportunizar o conhecimento histórico, 
promover o desenvolvimento afetivo, propiciar um ambiente 
acolhedor, seguro e rico em estímulos onde a criança pode conhecer e 
viver novas experiências, expressar seus pensamentos e sentimentos 
livremente. A teoria que direciona nosso projeto político pedagógico é 
a Teoria Sociointeracionista de Vygostsky, que entende que a criança e 
seu desenvolvimento devem ser vistos por uma perspectiva 
sociocultural, baseada na interação com o meio em que está inserida. 
Esta teoria também afirma que o desenvolvimento da linguagem 
implica no desenvolvimento do pensamento, pois pelas palavras o 
pensamento ganha existência. Auxiliar no desenvolvimento da 
linguagem das crianças é de fundamental importância para que elas 
possam exercitar o pensamento. Nossos educadores procuram estar 
sempre atentos para ouvi-las e saber mediar seus pensamentos, 
auxiliando também em sua construção intelectual.  
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CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 
Atende crianças entre 1 e 5 anos, em período integral. 
 
Com o objetivo de buscar constantemente melhorar a qualidade 
educacional, acreditando que na infância é o melhor tempo de 
semear o conhecimento e de produzir o crescimento intelectual. 
Proporcionamos desafios através de projetos, atividades lúdicas e 
dirigidas que levaram a construção do saber através das 
brincadeiras, pois ela é entendida como uma atividade social da 
criança cujo os elementos são essenciais para a construção de sua 
personalidade e compreensão dos fatos que rodeiam ou esta 
inserida. Desta forma a brincadeira foi nosso ponto alto dos 
trabalhos desenvolvidos e cabe a nós profissionais da educação 
infantil estimular, proporcionar e preparar um estado fértil, 
facilitando os processos de socialização, expressão e construção do 
conhecimento. Quanto a autonomia ampliamos as oportunidades 
de desenvolver a expressão oral, corporal e a socialização junto das 
famílias com conversas individualizadas, reuniões, momentos de 
avaliação, comunicação via agenda e pesquisas com preenchimento 
de questionários. 
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1.  O meio ambiente: PRESERVAR TAMBÉM É COISA DE CRIANÇA. 
Sabe-se que a educação ambiental não deve ser tratada como algo distante das 
crianças, mas como parte de suas vidas. 
 
Atividades Propostas 
O projeto foi dividido da seguinte forma: cada turma abordou um tema relacionado 
com o meio ambiente, sendo que cada turma desenvolveu um subprojeto de 
acordo com a faixa etária. O fechamento foi realizado com a  junção, apresentação e 
exposição (porta aberta) dos temas estudados. 

PROJETOS REALIZADOS COM NOSSAS CRIANÇAS - 2017 
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2. Troca-Troca das Educadoras: Esta atividade aconteceu uma vez no ano, sendo um 
momento de grande importância, pois possibilitou as educadoras conhecerem outras 
turmas e o trabalho que está sendo desenvolvido nos outros grupos, fortalecendo 
também o vínculo entre os professores como também entre professores e crianças. 
 Atividades Propostas 
Foi organizado de uma forma em que cada professor e auxiliar realizasse uma 
proposta de atividade durante uma manhã em outra turma, sendo esta de acordo 
com o trabalho e o planejamento desenvolvido em cada grupo.  
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3. O mundo do letramento: Apresentamos e possibilitamos para as crianças um 
primeiro contato com a diversidade de letras existentes, propiciando o processo 
de associação entre elas de forma lúdica e prazerosa, valorizando a 
aprendizagem e o encantamento no contato com as letras. 
 Atividades Propostas 
Este processo aconteceu sem pressa, conforme o interesse e envolvimento de 
cada um, sempre lembrando a função da infância: interação e brincadeira. No 
inicio do ano muitas crianças não sabiam escrever seu nome mesmo com o 
auxilio do crachá, ou escreviam de forma desordenada e espelhadas. Atraves do 
trabalho desenvolvido, concluímos o ano com todas as crianças escrevendo o 
nome completo em letra caixa alta e sem auxilio do crachá e muitas já fazem 
leitura de sílabas simples e alguns aprenderam a ler.  
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4. Passaporte Literário: Trata-se de uma proposta realizada com a participação 
das famílias, com o objetivo de desenvolver o gosto pela literatura, escrita e 
arte. 
 Atividades Propostas 
Foram explorados diversas produções textuais como fonte de prazer e 
descobertas. O contato com a literatura permite que as crianças desenvolvam o 
gosto pela leitura e escrita, devido a diversidade de linguagens, riqueza artística 
e criatividade existente neste contexto. Os poemas, rimas e músicas foram de 
fundamental importância na vida social, afetiva e cognitiva das crianças.  
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 
Atende crianças entre 6 e 13 anos, em contra turno escolar. 
 
Em seus projetos pedagógicos a equipe do SCFV buscou uma 
reflexão quanto a conflitos e aflições vividos e trazidos 
diariamente pelas crianças e adolescentes oportunizando que 
possam discutir e opinar sobre suas inquietações e aspirações 
pessoais e coletivas.  
Nesse sentido, os valores cooperam nas convicções que 
fundamentam as escolhas por um modo de conduta, definidos 
como mais adequados, que guiam uma vida, atendendo não só 
nossos próprios objetivos quanto aos que estão a nossa volta. 
Esta conduta requer a adoção de princípios, fatores essenciais 
para estabilidade de qualquer sociedade, independente de 
qualquer situação ou época em que são aplicados. Motivando 
sentimentos de respeito e responsabilidade, no intuito de 
promover a construção de uma cidadania sadia, crítica, 
comparativa e consciente, formando indivíduos participativos, 
respeitosos perante os seus direitos e deveres bem como o de 
seus semelhantes.  
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Oficina de Escola Bíblica: O objetivo da oficina de Escola Bíblica é falar para as 
crianças sobre a palavra de Deus principalmente do seu amor sem direcionamento 
religioso. 
Atividades Propostas 
O projeto para esta oficina foi a “Borboleta”: Realizamos na oficina, a experiência 
da metamorfose da lagarta em borboleta, isto já trabalhou nas crianças a 
paciência, o esperar e ainda a observar o quanto Deus é incrível em tudo que Ele 
criou. Foi muito interessante e bonito acompanhar a empolgação das crianças 
diante desta experiência.   
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Oficina de Dança: Incentivar a expressividade das crianças, possibilitando a 
liberdade de criar, inventar e reinventar. 
Propostas desenvolvidas 
Alongamento e aquecimento, sequência de movimentos conforme ritmo da 
música, coordenação motora, direção e sentido, diversidade de ritmos e culturas 
regionais, formas diferentes de dançar, coreografias e músicas,  introdução as 05 
bases do ballet, abertura e elasticidade, reprodução sequência coreográfica “O 
Lago do Cisne” para apresentação em festivais, comunicação não verbal e notas 
musicais. 
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Oficina de Fotografia: Promover educação social e cultural para usuários atendidos 
pelo Educandário Santa Catarina no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos. 
Propostas desenvolvidas 
O que é fotografia, Captação da imagem/luz/isso/abertura/velocidade, criatividade 
no enquadramento da imagem, regra dos terços, foto macro e detalhes, fotografar 
Espaço do Educandário Santa Catarina, realização de exposição em empresas, na 
própria instituição, no Varal da Trajano em Florianópolis e na Feira da Freguesia no 
centro histórico em São José, saídas fotográficas.  
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Oficina de Capoeira: Desenvolver inteligências múltiplas psicomotoras, envolvidas 
na prática da capoeira, compreendê-las e utilizá-las como ferramenta para o 
desenvolvimento integral da criança. 
Propostas desenvolvidas 
Estimular o educando a prática da capoeira, direcionar os encontros para os 
desenvolvimentos fundamentos dessa arte, utilizar lúdico como estratégia para 
alcançar o conhecimento da história musicalidade e movimentos da capoeira, 
utilizar a musicalidade de forma lúdico-educativa em busca de desenvolvimento do 
ritmo e coordenação motora fina e desenvolver a afetividade e a sociabilização dos 
usuários em resgate dos valores humanos. 
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SAÚDE 

O setor de Saúde realizou diversas ações com a finalidade de assegurar o cuidado à 
saúde da criança e ao trabalhador. Visando também a prevenção e atendimento 
direto na área curativa quando necessário.  
 
Acompanhamento das cadernetas de saúde das crianças - Seguindo o calendário 
de vacinas foi possível acompanhar e orientar os responsáveis nas campanhas e nas 
datas de retorno para atualização das vacinas.  
 
Campanha H1N1 - Com a parceria da Clínica Santa Luzia o Educandário 
disponibilizou gratuitamente a vacina para todos os setores da instituição. 
 
Capacitação dos profissionais da instituição –  Na semana de capacitação de julho 
aconteceu ma capacitação sobre Primeiros Socorros, com a participação do 
voluntário do Corpo de Bombeiro Sargento Eduardo Rothstein Alves.  A capacitação 
garante a segurança aos profissionais de como agir diante de uma 
urgência/emergência e assegura a criança a integridade do cuidado. 
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Coletas Antropométricas - Assim como no ano anterior, neste ano o maior índice de 
obesidade ainda concentra-se no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos. Acreditasse que este alto índice se mantém pelo autonomia das crianças. 
Como intervenção esta área precisa ter estratégia de abordagem, conscientização e 
capacitação dos profissionais, para que tenham instrumentos na hora de intervir e 
ensinar as crianças. Juntamente com a nutricionista foi possível comprovar o quanto o 
acompanhamento e o incentivo dos profissionais fazem a diferença nas escolhas das 
crianças.  
 
POPS (Procedimento Operacional Padrão) -  “Embora seja esperado que as crianças, 
na maior parte do tempo, sejam  saudáveis, isto não impede que o risco potencial de 
transmissão de vírus, bactérias, fungos e parasitas exista”. Pensando nisto, adotamos 
algumas precauções padrão, através do POPS, um um roteiro padronizado para 
realizar uma atividade, garantindo que os resultados alcançados sejam sempre os 
mesmos, independentemente de quem está realizando a tarefa e que está sendo 
seguido no que diz respeito aos cuidados realizados na limpeza dos brinquedos e ar 
condicionado.  
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Turmas Seg Ter Qua Qui Sex  Observação 

Mt. IIA   x     x 

A higiene, dos brinquedos, das turmas em destaque será 

realizada DUAS VEZES por semana devido a faixa etária.  

Mt. IIB x     x   

Mt. IIC   x     x 

Mt. IIIA x   x     

Mt. IVA x     x   

Mt. IVB     x   x 

I P. A     x     

A higiene, dos brinquedos, das turmas em destaque será 

realizada DUAS VEZES AO MÊS  devido a faixa etária. 

I P. B       x   

I P. C   x       

II P. A x       x 

II P. B     x     

II P. C   x   x   

III P. A x           

A higiene, dos brinquedos, das turmas em destaque será 

realizada UMA VEZ   AO MÊS.  

III P. B   x       

T. mista      x     
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Ação Destaque do setor SAÚDE: 

Outubro rosa 
 
• Conquista das camisetas rosas para uso no mês de outubro. 
• Participação de uma campanha de lenços nos quais foram doados ao CEPON 

(Centro de Pesquisas Oncológicas) entregues as pessoas que lutam contra o 
câncer.  
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• Roda de conversa sobre a saúde da mulher, tendo como convidada para este 
momento Priscila Propp. Ela nos relatou sua história de superação, na luta contra 
o câncer desde 2014. Após o depoimento muitas das funcionarias (os) se 
emocionaram com o testemunho da palestrante, se pronunciaram na realização 
dos, mas recentemente na atualização de dados com a Dra Dárle J. S. Espíndola 
(médica do trabalho) constatou-se que apenas uma pequena parcela realizou os 
exames de mamografia e Papanicolau . Diante do relato da Priscila a funcionária 
Cheila teve uma atitude louvável e comovente, cortou seus cabelos doando-os ao 
Hospital para confecção de perucas. A participação masculina na palestra abre 
novas possibilidades, pois o saber é o meio de expandir conhecimento. 
Participação das crianças do SCFV na construção de cartazes. Nesta ação 
observamos o quanto foi gratificante ver a conscientização das crianças ao 
cobrarem das famílias um posicionamento. Certa mãe, nos relatou que seu filho 
ao chegar em casa questionou se ela já tinha realizado os exames, se não 
houvesse feito esse era o mês para fazer.  

34 



NUTRIÇÃO 

Setor presa pela melhoria dos hábitos alimentares das crianças atendidas e elaboração 
de cardápios acessíveis dentro da realidade do Educandário, com alimentação de 
qualidade e que suprisse as necessidades nutricionais diárias dos alunos e 
colaboradores. 
 
 Ministrado  curso capacitação sobre Boas Práticas de Manipulação e de Higiene Pessoal. 

 
 Conto da História da Lulu + espetinho de frutas: após analise de comportamento alimentar, 

algumas turmas foram escolhidas para montar seus próprios espetinhos de frutas.  
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 Oficina da Saúde (em parceria com setor de Saúde): a atividade consistia em colar em um 
prato descartável figuras dos alimentos que faziam parte do hábito alimentar de cada criança. 
Após foi iniciada uma roda de conversa para expor sobre o conteúdo nutricional destes 
alimentos e também explicar a pirâmide alimentar.  

 
 Acompanhamento hora do almoço: A escola é responsável pela alimentação e pelos horários 

das refeições das crianças durante 5 dias na semana, logo, deve oferecer alimentos de 
qualidade. 

 Avaliação Antropométrica (em parceria com setor de Saúde): Foram aferidas medidas de 
peso, altura e estrutura. 
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TOTAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS, POR SETOR, PELO ESC 
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CLASSIFICAÇÃO NUTRICIONAL MATERNAL 

38 



CLASSIFICAÇÃO NUTRICIONAL CRESCER 
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CLASSIFICAÇÃO NUTRICIONAL  SCFV 
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PSICOLOGIA 
 
Projeto Oficina de Saúde 
Responsáveis: Lucimara Santos Cunha (Tec. de Enfermagem) e Ludmila Rabelo Martins 
(Psicóloga CRP12 -07033) 
Objetivo principal: constituir um espaço de trocas de informação e experiências, visando 
incentivar hábitos saudáveis, prevenir situações de risco e revisar hábitos e práticas nocivas 
á saúde. 
 
 Turma Crianças Inicio Temas abordados 

SCFV (mat.) 

(6 a 12) 

24 

crianças 
setembro 

Pesos e medidas (março), higiene (geral), Educação 

Nutricional. 

SCFV(vesp.) 

(6 a 9 anos) 

30 

crianças 
Maio 

Pesos e medidas, Educação Nutricional, higiene (geral), 

Higiene bucal, desenvolvimento sexual, Noções do ECA. 

SCFV(vesp.) 

(10 a 12) 

24 

crianças 
Abril 

Pesos e medidas, Educação Nutricional, higiene (geral), 

Higiene bucal, Noções do ECA, auto conhecimento. 
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Projeto Momento Reflexão: é uma proposta de intervenção interdisciplinar que 
tem  como objetivo criar um “espaço” para a reflexão a respeito de situações 
difíceis  vivenciadas no cotidiano escolar. 

Turmas atendidas N. de Encontros Envolvidos 

  

MIIA, MIIB, MIIC 

MIIIA, MIVA, MIVB 

IPA, IPB, IPC, IPD 

3 por turma 

(total =30) 

Professora/auxiliar (1 por turma) 

coordenadora,  assistente social, 

psicóloga e tec. enfermagem. 

IIPA,IIPB,IIPC, Turma 

Mista,       IIPA e IIIPB 

3 por turma        

  (total= 12) 

Professora/auxiliar (1 por turma) 

coordenadora,  assistente social, 

psicóloga e tec. enfermagem 

                    TOTAL 
42 encontros  (realizados ao longo 

de aproximadamente 9 manhãs) 40 (profissionais de sala especialistas) 
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Atendimento á demanda: Observações em sala  (Obs.)  
  Atendimentos realizados pela psicóloga  (At.) ;                             

 Atendimentos multidisciplinares  (At.(Multi.) 
            Elaboração documentos, encaminhamentos, e  
 comunicados ao conselho tutelar  (Relat.) 
 Faltas  não informadas a atendimentos.  (Falta)  

Maternais II, III, IV e I Períodos  

Turma Obs. At. At.(Multi) Relat. Falta 

MIIA 6 5 0 0 0 

MIIB 12 5 2  0  0 

MIIC 13 6 0 0 0 

MIIIA 11 2  0 0  2 

MIVA 10 8 2 2 0 

MIVB 14 12  0 4 1 

IPA 13 8 2 1 0 

IPB 8 5 0 0 0 

IPC 10 7 0 0 0 

IPD 8 2 0 0 0 

TOTAL 105 60 6 6 3 

II e III Períodos e turma Mista 

Turma 
OB

S 
At. 

At.(Mul

ti) 
Relat. Falta 

IIPA 25 11 1 5 1 

IIPB 9 1 1 1 0 

IIPC 13 7 0 1 0 

MISTA 11 9 2 1 0 

IIIPA 14 10 2 0 0 

IIIPB 7 1 1 0 0 

TOTAL 79 39 7 8 1 

Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos (6 a 12 anos) 

Turma OBS At. 
At.(Multi

) 
Relat. Falta 

SCFV (mat) 13 6 1 1 1 

SCFV (vesp1) 25 14 8 0 1 

SCFV (vesp2) 9 12 4 1 0 

 TOTAL 47 32 13 2 2 
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SERVIÇO SOCIAL 
 
Os objetivos estabelecidos para o ano de 2017 
• Atuar pautado no campo da garantia dos direitos, na perspectiva emancipatória e 

guiado pela projeto ético e político da profissão.    
• Monitorar e participar da implantação do sistema de banco de dados referente as 

identificações das famílias, facilitando assim os diagnósticos. 
• Dar continuidade aos projetos já existentes no setor. 
• Parcerias para formação técnica e processo de supervisão de campo. 
• Acompanhamento do Programa Centrais de Penas e Medidas alternativas 
Resultados obtidos 
• o ano de 2017 foi realmente diferente e isto muito se deve a participação no Projeto de 

Extensão promovido pela UFSC e Conselho Regional de Serviço Social,  do qual fazemos 
parte a mais de um ano. É um processo onde se busca construir uma nova modalidade 
de atuação profissional. Ter a possibilidade de estar perto da academia e das reflexões 
teóricas da profissão tem auxiliado a entender e atuar neste complexo contexto político 
e econômico que vivemos. 
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• o processo de acesso as vagas na instituição modificou-se, tivemos que seguir um modelo 
proposto pela secretaria municipal de educação. O Serviço Social fez todo o possível para 
garantir que todos os direitos fossem respeitados. Matriculamos 61 crianças para 2018 e 
ficamos envolvidas três meses neste processo, pois foram publicações, rematrícula (274 
rematriculados), solicitação de vagas, analise, sorteio e matriculas. 

• o ano de 2017 também foi um ano onde a questão de gênero teve seu lugar de destaque, 
pois foram diversas famílias que chegaram para atendimento com o perfil até então pouco 
comum, as chefiadas somente por homens. Essa mudança de perfil trouxe diversas 
reflexões para o cotidiano profissional, principalmente no que diz respeito a intervenção 
com os professores. 

• já no final do ano tivemos a feliz notícia que uma empresa especializado em sistemas na 
área social (Bússola) iria disponibiliza-lo para analise e com a qualidade do sistema a 
instituição adquiriu, pois este realmente é um ponto de fragilidade no setor. 

• acompanhamento de pessoas encaminhadas pela Central de penas Alternativas                     
( Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina).  Ações: 1. Entrevista com 
o PS com intuito de apresentar a instituição e conhecê-lo, para então encaminha-lo a uma 
atividade que se enquadre com ao perfil. 2. O PS é encaminhado ao responsável pelo setor 
em que ira realizar suas atividades. 3. A ficha de controle de horas trabalhadas fica em 
posse de uma pessoa da instituição onde o PS assina na quando chega para trabalhar e ao 
sair.  Em respeito ao PS, todas as informações referente ao encaminhamento fica somente 
em poder do serviço social. 
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RELATÓRIO DE MATRICULADOS  

SEGMENTOS TURMAS QUANTIDADE DE CRIANÇAS 

COLIBRIS                                   
  Período integral, crianças de 1 ano a 3 anos e meio. 

Maternal II A 23 

Maternal II B 24 

Maternal II C 23 

Maternal III A 22 

Maternal IV A 22 

Maternal IV B 22 

I Período A 21 

I Período B 22 

I Período C 20 

I Período D 21 

CRESCER                               
  Período integral, crianças de 3 anos e meio a 6 anos. 

II Período A 18 

II Período B 17 

II Período C 19 

III Período A 25 

III Período B 24 

Mista 23 

DESPERTAR                                      
    Contra turno escolar, crianças de 06 anos a 12 anos. 

Matutino 23 

Vespertino 1 30 

Vespertino 2 29 

* ref. chamadas de Dezembro 2017   428 
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O total de crianças da Educação Infantil, atendidas pelo convênio junto a PMSJ - Secretaria de Educação, 
foram 345 - 80,8%. As outras 01crianças foram mantidas com recursos próprios. 

O atendimento é de período integral, das 07:00hs as 17:30hs, onde são oferecidas 04 refeições diárias. 

O total de crianças e adolescentes do SCVF, atendidas pelo convênio junto a PMSJ - Secretária de Assistência, 
foram 80 -  19,2%. As outras 02 crianças foram mantidas com recursos próprios. 

O Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos atendeu 80 crianças e adolescentes no contra turno escolar 
das 07:30hs as 13:15hs e 11:30hs as 17:30hs com duas refeições por período.  



 

 

 

 

ASPECTOS FINANCEIROS  
  
O Educandário Santa Catarina, desde 2009, faz parte do Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.org.br), que serve como ferramenta de busca de 
informações a respeito das instituições. Publicamos informações referentes à nossa 
instituição, mantendo compromisso com a transparência, publicando informações 
com veracidade, clareza e fidedignidade.   
No ano de 2017 foram realizadas algumas ações para melhorar a utilização dos 
recursos recebidos, como por exemplo, solicitar a isenção das tarifas bancárias 
cobradas sobre os valores aplicados e adotando um controle maior das compras 
realizadas, e iniciamos outras ações, que provavelmente terão reflexo no próximo 
ano, como a alteração do sistema de emissão dos carnês do amigo contribuinte, pois 
as tarifas por boleto estavam bastante altas e a implantação de um sistema online 
para cadastro tanto das rotinas escolares quanto administrativas.  
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RECURSOS RECEBIDOS R$ % 

Prefeitura Municipal de São José - Educação 1.562.794,80 63,95 

Doações Avulsas (Pessoas Físicas e Jurídicas) 362.963,83 14,85 

Aluguéis 194.318,14 7,95 

SESI - Serviço Social da Indústria 56.000,00 2,29 

Prefeitura Municipal de São José - Assist. Social 141.120,00 5,77 

Carnês Contribuintes 45.580,51 1,87 

Justiça Federal 11.527,90 0,47 

Doação de Alimentos 15.848,12 0,65 

Vendas Diversas 22.038,37 0,90 

Doação Produtos/Equip 6.251,41 0,26 

Doação para eventos 4.587,44 0,19 

Receitas Financeiras 18.128,48 0,74 

Outras Receitas - (conta de energia) 2.625,00 0,11 

  2.443.784,00 100,00 
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DESPESAS R$ % 
Pessoal 2.216.388,41 82,15 
Alimentação 155.856,88 5,78 
Contrato Prestação de Serviço 51.607,33 1,91 
Luz/Água 74.736,30 2,77 
Outras Despesas 56.577,90 2,10 
Vale Transporte 51.615,33 1,91 
Higiene/Limpeza 19.523,50 0,72 
Desp. Bancárias/Financeiras 16.151,62 0,60 
Comunicação 9.823,87 0,36 
Operac/Manut Veículo 8.665,01 0,32 
Gás 10.315,00 0,38 
Bens de Pequeno Valor 12.273,09 0,45 
Material Pedagógico/Expediente 11.542,32 0,43 
Manut/Inst Equipamentos 3.062,40 0,11 

  2.698.138,96 100,00 
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EVENTOS RECEITA DESPESA RESULTADO 

Educandário Fest  253.829,26 59.521,08 194.308,18 

Festa Julina  14.756,99 2.801,20 11.955,79 

Feijoada  110.627,27 7.715,11 102.912,16 

Chá das azaleias  18.267,00          224,00  18.043,00 

Ação entre Amigos 9.624,00 -    9.624,00 

Outros Eventos (famílias)   

                         
407.104,52  

        
 70.261,39  

           
336.843,13 
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• Importância e agradecimento dos eventos 

• Cléa 
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RECURSOS HUMANOS 

O setor  responsável pelas rotinas de RH procurou ir além, atendendo as necessidades 
e solicitações realizadas pelo corpo de trabalhadores do ESC, na área social e de 
valorização da vida. 
A partir do mês de abril deste ano, a instituição aderiu seguro de vida para os 
funcionários, através da Seguradora Mitsui Sumitomo Seguros. Realizou uma 
Assembleia Geral com os colaboradores para renovação do acordo coletivo de 
compensação de horas. Deu inicio ao processo de renovação dos programas de Saúde 
Ocupacional, PPRA, PCMSO e LTCAT, iniciando com o acompanhamento dos atentados 
de saúde ocupacional de todos os funcionários e finalizou o ano elaborando a 
documentação referente as férias coletivas e participando da preparação do 
encerramento das atividades e festividades para funcionários. 
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Como atividade destaque, citamos a organização do primeiro café em 
homenagem ao dia dos pais para nossos funcionários, além de outras atividades 
voltadas a integração dos colaboradores.  

Ação Destaque do setor RECURSOS HUMANOS: 
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MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

O setor ganhou mais potencial e fluência neste ano de 2017, a partir de que os 
editais e a comunicação institucional passaram a ser prioridade para o próprio 
setor de mobilização. Foram realizados atualizações no site do Educandário e  
resgatado o contato com parceiro responsável pelas atualizações.  
Foram emitidos 27 ofícios de convites de parceria a estabelecimentos para 
campanhas de troco solidário.   
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TÍTULO VALOR / FONTE OBJETO SITUAÇÃO 
OFICINA DE FOTOGRAFIA 2017 Projeto Somar / Unicred Fpolis 

R$ 6.154,80 

Salário Aprovado 

OFICINA DE MUAY THAI Captação por meio das  relações 
pessoais do próprio oficineiro 

Material esportivo x 

PRIMEIRA INFÂNCIA: ALIMENTOS 
PARA O CORAÇÃO 

7a. Vara Criminal Federal de Fpolis 

R$19.671,00 

Fogão à lenha e 

1 playground 

Aprovado parcialmente: 

Somente o play. 
EDUCAÇÃO INTEGRAL: PARCERIAS 

EM CONSTRUÇÃO 
PRÊMIO ITAÚ UNICEF 2017 12ª. 

Edição 

R$ 100.000,00 

Fortalecimento de 
parceria entre o ESC e o 

Colégio Conceição 

Não selecionado 

  1) Refeitório Infantil:  

Equipando a Rotina 

  

2) Laços e Brincadeiras: O par 
perfeito! 

 VEP – Vara Regional de Execuções 
Penais 

R$3.027,90 

 R$5.479,94 

  

1)Utensílios 

  

2)Ping Pong e paraquedas 

 1) Aprovado 

  

2) Em espera 

CONEXÃO DO BEM: TRAGA + 1 Fundo Bis/ CeA -   R$25.000,00 Fortalecimento da cultura 
de doação 

Não selecionado 

  

1) “Jogos Educativos. Pra que te 
quero? 

2) O xadrez e o processo de 
aprendizagem 

Procuradoria Regional do Trabalho 
12a. Região  MPT 

1) R$ 32.124,40 

2) R$3.862,30 

 1) Jogos 

2) Xadrez 

 Em espera 

Em espera 

OBS: O processo de análise de projetos junto ao FIA continua estacionado.  

 

QUANTO A PROJETOS ELABORADOS E ENCAMINHADOS 
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DEPOIMENTO 
 

Nossa história é permeada por doações e serviços de voluntários, amigos e parceiros 
que abraçaram esta causa, nos fortalecendo e tornando esta, uma história 
vencedora.  
 
“Logo que cheguei aqui em Santa Catarina fui procurar escola para os meus filhos 
estudarem. Ouvi falar do Educandário através de uma funcionária que mora no mesmo 
lugar onde eu morava e depois de algumas tentativas consegui uma vaga para minha 
filha estudar e logo após tive a oportunidade e privilegio de ser voluntária neste lugar tão 
maravilhoso, onde estou até hoje.  Como mãe e pessoa, posso dizer que nunca vi ou 
conheci outro lugar igual. Tanto eu quanto meus filhos fomos bem recebidos e acolhidos.  
Sou muito grata a Deus por ter proporcionado a eles um lugar tão lindo e exemplar 
quanto é o Educandário. Tenho certeza que crescerão e lembrarão com muito carinho 
todos os momentos que passaram lá.” (Mariana G. Galhadi – Mãe )  
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Posso dizer que tenho um grande privilégio há mais de 03 décadas vejo 
crianças  crescendo e pais amadurecendo, vejo educadoras descobrindo 
métodos de ensinar, vejo pessoas com realidades tristes e cinzentas 
transformadas pela educação e o amor. 
Sim um privilégio ser ponte desta historia, das lutas e conquistas. 
Sou apenas parte consciente da força e do poder que temos quando 
“fazemos juntos”! 

Muito Obrigado! 
Ao corpo de trabalhadores do Educandário; 

Aos voluntários e Diretoria; 
Famílias e crianças atendidas e  

Especialmente a Deus que nos tem usado! 
 
Cléa Duarte Raitz – Diretora Executiva 

MENSAGEM FINAL 
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REGISTROS E INSCRIÇÕES 

Registro Pessoa Jurídica 
Termo nº 6944 em 21 de outubro de 2011 
Folha 244 livro A-45 
Cartório 1º Ofício de Registros Civis das 
Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas Pessoas 
Jurídicas e Títulos e Documentos – Distrito 
Comarca de São José. 
  
Utilidade Pública Municipal 
Declara Utilidade Pública Municipal, conforme 
Lei Nº 1174 de 16/10/1973, publicado no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, de 
nº 9858 de 31/0/1973. 
  
  

 

Utilidade Pública Estadual 
Declara Utilidade Pública Estadual, conforme Lei nº 
4901 de 09/07/1973, publicado no Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina de nº 9705 de 01/08/1973. 
 
Utilidade Pública Federal  
Declara de Utilidade Pública Federal, conforme Lei 
nº 165 de 14/11/1961, publicada no diário Oficial da 
União de nº 270 de 14/12/1961. (Diário Oficial da 
União desta terça-feira (15) a Lei nº 13.204 de 
2015,  que altera o Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil (MROSC). Dentre as 
inovações trazidas pela nova lei está a revogação da 
Lei nº 91 de 1935, que tratava dos títulos de 
Utilidade Pública Federal (UPF). 
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Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 
Registro Processo nº 32882/38 deferido em 09/01/39 
 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMCA/SJ 
Registro Nº 024 – 25/04/2008 
 
Conselho da Assistência Social – CMAS/SJ 
Registro Nº 012 – 25/04/2008 
  
Conselho Municipal de Educação de São José – COMESJ 
Processo nº 051/2008 em tramitação 
 
Certificação de Entidades Beneficente de Assistência 
Social CEBAS  
Ministério da Educação 
(Renovação do Certificado - Processo nº 
71000.091403/2014-10 em tramitação) 
  

 
  

Registro de Imóvel 
Cartório de Imóveis São José 
Livro 3/L Fl. 268 sob o nº 9708 
  
Área Construída 
4977,7500 (Fonte: Espelho de cadastro 
Imobiliário PMSJ – IPTU) 

REGISTROS E INSCRIÇÕES 
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COMO FAZER PARTE DESTA HISTÓRIA 

a) Participando dos eventos anuais como visitante ou como patrocinador: 
b) Participando das Campanhas de arrecadação: 
 - Amigo Contribuinte: solicite um carne mensal à instituição, no valor que 
você desejar, a ser pago em boletos mensais, sem juros ou qualquer penalidade; 
 - Apadrinhe uma ou mais crianças: solicite ao setor de Mobilização de 
Recursos o valor atualizado do custo de uma criança ao mês para a instituição e 
colabore por doação direta ou via carne. 
 c) Doando: 
 - Doe alimentos, bens novos ou usados.  
  
Seja bem vindo!  Conheça o Educandário, abrace esta causa e torne-se um parceiro! 

As 425 crianças agradecem! 
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