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Foto: Novo prédio da Educação Infantil do Educandário em construção. 

 
 
 
BREVE HISTÓRICO: 

O Educandário Santa Catarina foi criado em 1936 para oferecer assistência 
social a filhos sadios de hansenianos. A partir dos anos 70 a demanda passou ser o 
atendimento de crianças da comunidade em situação de vulnerabilidade social. 

Com o avanço na compreensão dos direitos das crianças mediante ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e também da tecnologia, o 
Educandário vem crescendo rapidamente em termos educacionais, avançando na 
abordagem pedagógica, adequando espaço físico, desdobrando-se também nas 
áreas estruturais, técnicas, tecnológicas e relacionais. 

O contexto explica que o reconhecimento da criança que é recebida hoje se 
difere daquela recebida há 10 anos atrás, portanto os instrumentos para lidar com 
ela e o sistema que a envolve, também. O avanço da tecnologia transformou o meio, 
o comportamento das famílias, por conseguinte, as crianças.  

A comunicação virtual ganhou espaço e inevitavelmente se estabeleceu 
durante a pandemia por Covid-19, cada vez mais presente na vida cotidiana de 
maneira instantânea e necessária, quando o modo home office se tornou uma 
necessidade em todos os setores. 

A Instituição continua investindo e progredindo no quesito comunicação há 4 
anos, com o novo site, atualizado, voltado principalmente ao público externo para o 
qual são apresentadas as principais ações da Instituição, informando colaboradores 
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e  parceiros sobre os Projetos educativos desenvolvidos com as crianças, os 
eventos beneficentes, prestações de conta das parcerias anuais com a Prefeitura 
Municipal de São José e Secretarias, relatórios anuais da entidade, além disso, há 
um dispositivo para doações online de maneira prática e facilitada.  

As prestações de conta estão disponíveis também no Portal Transparência 
(online). São realizadas reuniões com a diretoria em que são apresentados esses 
dados em sua totalidade, assim como durante os encontros com as famílias das 
crianças atendidas.  

As redes sociais ganharam vigor apresentando o número de interessados 
triplicado, e o atendimento total de crianças aumentou de 450 para 540 
frequentadores entre 1 e 14 anos de idade em 2019. 

O serviço de telemarketing ganhou formato, desempenhando papel específico 
no cadastramento do Projeto Amigo Contribuinte (boleto bancário ou doação única). 

Rumo ao futuro na busca por novos parceiros que colaborassem com o plano 
Institucional de apoiar o Educandário de maneira efetiva, principalmente a contribuir 
com a receita financeira, a fim de solucionar o impasse com prédios antigos e de 
ampliar o número de crianças atendidas, foi concretizada a relação com o Grupo 
Carrefour que contratou a empresa Ehma para a realização do novo 
empreendimento. Parte do terreno foi alugado e simultaneamente está sendo 
construido um novo prédio para Educação Infantil com capacidade para receber 700 
crianças. O prédio deverá ser entregue no primeiro semestre de 2021. 

Implantado o sistema de agenda virtual ClipEscola em 2021, tornou mais 
eficiente a comunicação com as famílias das crianças atendidas, mais ética, veloz e 
protocolar, onde são registrados pelos professores os eventos diários vividos pelas 
crianças durante a estada na creche, em que os pais podem enviar mensagens 
diretas para qualquer dos setores institucionais sem que seja necessário telefonar e 
solicitar falar com as coordenações. Durante a pandemia o aplicativo também se faz 
eficiente mediante os grupos de pais/crianças/professores de acordo com os grupos 
de atendimento infantil. 

 
 

CONSULTORIAS 
 

 Em 2017 o Instituto Comunitário – ICOM foi contratado para realizar 
diagnóstico institucional e caracterizou a comunicação externa como ponto frágil. Na 
época o site do Educandário era mobilizado por pessoas de boa vontade e em dado 
momento se encontrava desatualizado e inacessível, devido a falência da empresa 
apoiadora. Atualmente é gerenciado por profissionais que o mantém alimentado e 
informam sobre todas as áreas que envolvem a entidade. 
 Em 2018 contamos com a Imagine Conhecer, contratada para realizar 
diagnóstico e otimizar os trabalhos do setor de mobilização de recursos. No campo 
da comunicação sinalizou o telemarketing como um dos principais canais não 
explorados para ampliar a captação de recursos. Esta parceria se mantém até os 
dias atuais tratando pontualmente de demandas específicas. 
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 Em 2019 foi contratada a empresa Rede Marketing Cultural que apresentou o 
Projeto Educandário SC: Transformando Realidades, dirigido a Lei de Incentivo a 
Cultura (Lei Houanet), o qual deu condições ao Educandário para contratar as 
agências Garnet Comunicação e a Agência Ganesha simultaneamente contratadas 
mediante a estréia do Projeto Parte 1, gerando outros benefícios como assessoria 
de imprensa e um novo site institucional, especificamente para divulgar e fortalecer a 
educação praticada por meio da arte e cultura, momento em que a Instituição 
estabelece as oficinas de dança, capoeira, música e fotografia envolvendo as 540 
crianças atendidas.  

Nessa etapa a entidade ganhou mais espaço na mídia incluindo as 
publicações das redes sociais que faziam parte das atribuições da Garnet, 
realizando eventuais encontros com a equipe para orientações e direcionamentos. 
Devido a pandemia e a ausência das crianças no sistema presencial, a Garnet teve 
contrato suspenso, somente a manutenção do site com a Agência Ganesha 
permaneceu ativa. As redes sociais foram assumidas pela responsável pelo setor de 
mobilização de recursos do Educandário. 

Em 2020 a parceria UDESC/ESAG Jr, empresa Junior em Consultoria de 
Administração, realizou um diagnóstico completo do setor de mobilização de 
recursos, o que qualificou as redes sociais. O formato, o cronograma, a linguagem, 
os templates, o conteúdo, todos esses elementos conversam harmoniosamente 
resultando em produto informativo e afetivo, tornando as redes os canais de 
comunicação mais atuantes no momento. 
 

Canais de comunicação:  
Site: www.educandariosc.org.br  
Facebook: www.facebook.com/educandariosc1936 
Youtube: Educandário Santa Catarina   
Instagram: @educandariosc1936 

   
 
METAS 

 
 - Manter o empenho em valorizar e destacar os meios, as estratégias, o 
processo e os resultados de uma organização de excelência que se propõe a 
transformar realidades daqueles que a frequentam;  
 - Facilitar a comunicação virtual entre professores, famílias e crianças 
atendidas; 

- Enriquecer a comunicação via redes sociais e manter o ritmo atual 
publicando fotos atualizadas, documentos exigidos pelos editais públicos e privados, 
criando e valorizando ações por meio de vídeos e templates que representem o 
serviço e os dados da Instituição; 

- Executar plano de captação de pessoas físicas via site Institucional em que 
serão disponibilizadas opções para doações claras e definidas nas quais o visitante 
possa doar (cesta básica, kit escolar, kit higiene, fardo de leite ou kit 
completo/todos). Para isso, será necessário promover vídeos com o depoimentos e 
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convites de familiares, colaboradores, voluntários, crianças e diretoria, de até 
1minuto, visando divulgar o ESC e as campanhas de doação utilizando a ferramenta 
principal: comunicação virtual. 

- Implantar, divulgar e fortalecer o sistema Compre Selo Para Doar, a cada 
vez que Live’s estiverem ao vivo (doe 1, 2 ou 3 corações correspondentes a valores 
diferentes). Esses símbolos de relacionamento se manterão ativos por 30 dias, 
significando ser necessário doar novamente para que os corações se mantenham 
ativos, ou seja, para valorizar os símbolos e incentivar novas doações, é preciso 
realizar Live’s cotidianamente, fazendo tornar-se uma rotina. 

- Reativar assessoria de imprensa quando as atividades educacionais 
retomarem o modo presencial, serviço esse que engrandece o serviço e mantém a 
sociedade informada por diversos meios de comunicação. 

- Criar o departamento de telemarketing do Educandário, fortalecendo a 
comunicação e efetivando ações que atualmente são realizadas pela presidente ou 
pela responsável pela Campanha Amigo Contribuinte, direcionada a função de 
vendas para conquistar colaboradores e captar recursos para as campanhas ativas, 
por exemplo, equipamentos para salas de atividades infantis que está ocorrendo 
antes da inauguração no novo prédio da Educação Infantil. 
 
OUTROS SEGMENTOS 

 
A comunicação se faz por meio de outros segmentos, como divulgação de 

eventos beneficentes em rádios e canais de TV; matérias televisivas sobre o que as 
crianças realizam por meio das oficinas lúdicas; cartas de aniversário e Natal aos 
Amigos Contribuintes (boleto mensal); entrega de pão de laço feito na padaria do 
Educandário aos parceiros com cartinha das crianças durante o período de Natal; 
cantata natalina em que as crianças desejam um Feliz Natal as patrocinadores 
fidelizando relações; homenagem individual aos funcionários no primeiro evento 
beneficente do ano no mês de abril tornando pública e evidente as suas 
participações; reuniões presenciais com as famílias e, encontros internos entre 
direção e colaboradores. 

Em 2021 os critérios citados estão suspensos, pois não há previsão de 
retomada de eventos beneficentes e suas divulgações, tanto quanto, das atividades 
lúdicas realizadas pelas crianças que até então, continuam em sua maioria, no 
sistema virtual. 

 
 

___________________________ 
PATRICIA MENDONÇA BURIN 
Setor de mobilização de recursos 
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REGISTROS 

 

 
Foto: Pão de laço feito na padaria do Educandário. 

 
 

 
Foto: Entrega de colcha de retalhos com bordados feitos pelos voluntários do Educandário. 

Natal 2020. 
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Foto: Livro de pano com os dados de consumo das crianças. 

 

   
Foto: Gaveta feita a partir de madeira demolida do Educandário com  

compotas e bolachas feitas na cozinha da Instituição. 
 

 
 


