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PALAVRAS DA PRESIDENTE E AGRADECIMENTOS 

 

 

Neste ano especial, em que completamos 80 anos de Serviço e Amor, apresentamos 

com imensa alegria nosso “Relatório de atividades do ano de 2016”. 

  As atividades apresentadas neste, fazem parte de um trabalho iniciado há tantos 

anos e que hoje nos permite constatar a solidificação dos objetivos e a consolidação do 

Amor ao próximo.  

Nossas lutas, bem como das diretorias anteriores, tem sido árduas, mas nossa 

persistência e confiança no trabalho realizado nos dão certeza que a vitória prevalecerá 

e nos manterá de portas e coração abertos a pratica do Servir! 

Aproveitando desta oportunidade, gostaria de deixar registrado nossos mais 

sinceros agradecimentos: 

▪ A DEUS pelo cuidado e por encher nossos corações de afeto, nos capacitando a 

praticar o Amor; 

▪ A PREFEITURA MUNICIPAL de SÃO JOSÉ pela confiança e apoio; 

▪ Aos EMPRESÁRIOS, AMIGOS E VOLUNTÁRIOS que sempre se mostraram 

solícitos as nossas recorrentes solicitações; 

▪ Ao sistema FIESC, pela continuidade do essencial apoio; 

▪ Ao MESA BRASIL, pela presença semanal; 

▪ Aos membros da DIRETORIA e do CONSELHO pelo desprendimento mútuo 

nos interesses desta instituição; 

▪ Aos FUNCIONÁRIOS pelo excelente serviço prestado; e 

▪ Aos FAMILIARES de nossas crianças, que confiam e acreditam no nosso 

trabalho.  

Assim pedimos que cada um que fez e faz parte da nossa historia, possa considerar e 

viver a palavra de Deus: 

“Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons 

despenseiros da multiforme graça de Deus”. (Pedro 4:10) 

Muito obrigada. 

 

Marly Ziliotto Gomes 

Presidente 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

É de nossa inteira responsabilidade documentar a história institucional e suas 

principais atividades. Todas as informações necessárias daquilo que foi realizado ao 

longo do ano de 2016 podem ser constatadas nesse relatório, ressaltando que os recursos 

foram aplicados dentro das finalidades institucionais. 

A diretoria voluntária, os conselhos, as coordenações e o corpo docente 

trabalharam arduamente durante todo o ano, visando oferecer um serviço de qualidade.  

E embora tenhamos enfrentado algumas dificuldades, provenientes e em 

consonância com a crise que nosso país vem enfrentando, as metas traçadas para 2016 

foram, em sua maioria, atingidas.  

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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ESTRUTURA 

 

 

DIRETORIA: 

Presidente: Marly Ziliotto Gomes 

1ª Vice Presidente: Vilma Edite F Heizen 

2ª Vice Presidente: Alianza Maria Silva de Souza 

1ª Secretária: Kátia Joaquina Dabela de Alcântara 

2ª Secretária: Mariléia Reis de Oliveira Miranda 

1º Tesoureiro: Mario Cezar Peres 

2º Tesoureira: Ivanir Maria Koerich 

 

CONSELHO DELIBERATIVO: 

Maria Helena Ramos Gomes 

Silvia Hoepeck da Silva 

Glauco José Corte 

João José Schimidt Filho 

Maria Augusta Campos Zeferino 

Nadir Maria Stahelin Garcia 

Sonia Maria Hoeller da Silva 

 

CONSELHO FISCAL: 

Titulares: 

Aldo Bez 

Janis Regina Dal Pont 

José Silvestre Pavoni 

Suplentes: 

José Roberto da Silva 

Rafael Sthelin Hames 

Valter Vieira da Silva 
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CONSELHO TÉCNICO: 

Valério Gomes 

Carlos Henrique Ramos da Fonseca 

Marco Antônio Ramos Gomes 

 

 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA: 

Direção Geral: Cléa Duarte Raitz 

Coordenadora Segmento Colibris: Jane Ferreira Martins 

Coordenadora Segmento Crescer: Fernanda da Rosa Braga 

Coordenadora Serviço de Convivência: Salete Martins 

 

EQUIPE TÉCNICA: 

Psicologia: Ludmila Rabelo Martins 

Serviço Social: Liliane Ferreira Martins 

Nutrição: Katiane Naiara Correia 

Assistente Administrativo: Ana Paula da Rosa 

Mobilização de Recursos: Patricia Mendonça 

Coordenação de Serviços de Manutenção: Patricia Hames 

Recursos Humanos: Angelita Pickler de Souza 

Auxiliar de escritório: Gabriela Zen 

Recepcionista: Ana Paula Moreira 

Técnica de Saúde: Lucimara Cruz dos Santos 

 

 

PROFESSORES E AUXILIARES DE SALA: 

Adir Momm Vieira 

Agueda Paula Hibert Rodrigues  

Alexandra Weimar Medeiros Magadan 

Amanda Costa Zanetta 

Amanda da Silva  

Amanda Sampaio Gonçalves 

Ana Cristina Duarte 
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Ana Paula Cardoso 

Andréia Aliny Nunes de Andrade de Oliveira  

Cheila da Luz Gonçalves 

Claudia Zilma de Souza Serafim 

Cleci Adler Silva 

Clenubia Ourives Sousa 

Djair José Rodrigues 

Franciele Zulmira Serafim 

Hilda Luana Ribeiro Botega Magagnin 

Isabel Cristina Tibolla Szadura 

Jesuita Carvalho de Souza 

Joice Sant'ana Peixoto  

Josiane dos Santos 

Juliana Aparecida Vieira Custodio  

Juliana Mendes Souza 

Kamila Kahl  

Leomar de Souza Paiva  

Lucia de Fatima Batista Ogrodowski 

Lucilene Lopes de Almeida 

Lucineia Pinheiro Buratto 

Maria Gorete Spindola 

Maria Madalena Azarias 

Michelle de Campos 

Midan Alves de Lima  

Nilva Scheidt 

Priscila Soares Martins 

Sabrina Maria da Silva 

Sara Conrado  

Suellen Cristina Machado 

Suzana Raquel Lima de Oliveira 

Terezinha Aparecida Koerich Gelsleuchter 

Vanusa Ana de Souza  

Wânia Batista 
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SERVIÇOS GERAIS, COPA E COZINHA: 

Ademir de Mélo 

Ana Paula Pelegrino  

Angelita Zulmira Serafim 

Cleidenice de Fatima Pereira 

Cleonara da Silva Anhaia  

Eliane Maria Felles  

Luzia Maria da Costa  

Maria Aparecida Patrício da Rosa  

Andresa Patrício da Rosa 

Destin Deronvil 

Geancarlos Siveira  

Isabel Cristina Gonçalves Trevisol 

Kátia Maria Garcia de Castro  

Leni Rosalina de Campos 

Luiz Fernando Gonçalves  

Maria Gema da Silva 

Marina dos Santos Pedro 

Salete Jose Graciki 

Silvane Emiliano Pereira 

Silvia Emiliano Pereira  

Taise Ariane dos Santos Correia 
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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 80 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 70, Educação Infantil e Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atendendo as demandas sociais. 

 

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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SERVIÇO 

 

A Sociedade Eunice Weaver de Florianópolis, mantenedora do Educandário 

Santa Catarina, é uma instituição do Terceiro Setor, voltada para a Educação. Em 2016 

atendeu 425 crianças, sendo que destas, 345 com idade entre 1 e 5 anos que 

permanecem em período integral na 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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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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ATIVIDADES 

 

As ações do Educandário Santa Catarina são divididas em atividades fins e atividades 

meio. 

Segundo a observação da equipe técnica, o impacto da conjuntura econômica nas 

atividades fins desenvolvidas pelo ESC pode ser notado: pela revisão das faixas etárias 

atendidas, concentrando-se no público com menor custo por criança (na educação 

infantil deixou-se de atender berçários e no SCFV restringiu o público de atendimento 

de 14 para 12 anos); pela maior mobilização da equipe administrativa, técnica e 

pedagógica para outras atividades (o que em anos anteriores ocorria com menor 

frequência); e a redução dos eventos ou encontros voltados à interação e atendimento 

das famílias (reuniões com famílias e mão na massa). 

 

ATIVIDADES FINS 

❖  Atendimento às crianças matriculadas (Educação Infantil e Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos); 

❖ Envolvimento dos familiares  

❖ Comunidade Institucional. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Atende crianças entre 1 e 5 anos, em período integral. 

O Educandário Santa Catarina, com um trabalho de destaque no segmento de educação 

infantil desde a década de 1970, chega aos seus 80 anos fortalecido na certeza de que a 

educação, como direito, se constitui em uma das condições fundamentais para que a 

criança acesse sua condição de sujeito de direitos. Educação entendida como fruto da 

parceria entre famílias e escola – aliás, uma relação que, mais do que nunca, tem 

demandado disposição para ser revista e reinventada por todos os atores – mas que é 

fruto de esforços e parcerias com primeiro, segundo e terceiro setor.  

Com propósito de possibilitar atividades pedagógicas, a ludicidade esteve presente em 

todas as ações diárias, proporcionando estímulos indispensáveis para cada faixa etária 

em seu desenvolvimento integral nos aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, 

complementando a ação da família, na qual a infância pode ser vivida em sua plenitude 

com base nas diferenças individuais e culturais. Visando o melhor desempenho do 
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exercício profissional foram realizados aproximadamente 40 encontros de estudo para 

os educadores em 2016, onde foram discutidos temas como apego, acolhimento, rotinas, 

agressividade e outros temas relevantes. 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

Atende crianças entre 6 e 12 anos, em contra turno escolar.  

Todo o trabalho realizado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos está 

voltado para ações e atividades que estimulem um bom convívio social e familiar, que 

demonstrem aos seus participantes os quão capazes eles são para superar e solucionar 

conflitos, demonstrar cortesia, realizar tarefas em grupo, demostrar suas emoções e ter 

autocontrole. 

Durante o ano de 2016 diversos projetos foram pensados e elaborados visando o 

desenvolvimento integral da criança e sempre respeitando sua individualidade. Foram 

desenvolvidas atividades relacionadas com os 80 anos do ESC.  

Foi realizado a 1ª Olimpíada do ESC, que premiou os grupos vencedores com medalhas 

e um troféu alusivo foi entregue a diretoria do Educandário. Foi realizado também o 

conhecido “Porta Aberta” com atividades de pintura de rosto, pintura com guache, 

argila, culinária e fotografia. Foram realizados passeios em feiras de livros e locais 

históricos da cidade de São José, oficinas de dança e escola Bíblica e capoeira. 

                                       

 

 

FAMÍLIAS E COLABORADORES 

Como parte das estratégias de aproximação dos familiares, são realizadas reuniões 

durante o ano. Em 2016, foram realizadas reuniões gerais, envolvendo diretoria, equipe 

técnica e toda a comunidade escolar e mais 5 reuniões por turma, envolvendo 

educadores e responsáveis pelas crianças, tanto para entrega de avaliações quanto para 
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compartilhar o projeto pedagógico de cada turma. Além destas estratégias, o 

Educandário Santa Catarina conta com uma psicóloga, uma assistente social, uma 

nutricionista e uma técnica em enfermagem, que garantem a promoção do 

desenvolvimento integral das crianças, famílias e colaboradores.  

No âmbito da PSICOLOGIA, em 2016, foram realizados um total de 173 

atendimentos, sendo 133 atendimentos a pais ou responsáveis, 26 atendimentos 

multidisciplinares e 14 atendimentos emergenciais. No âmbito do SERVIÇO SOCIAL, 

em 2016, foi realizado o Censo Escolar das 345 crianças da Educação Infantil, 176 

chamadas (matriculas e desligamentos), 11 relatórios mensais do serviço de convivência 

e fortalecimento de vínculos, 160 novas matriculas, aproximadamente 200 atendimentos 

às famílias, mais de 150 atendimentos externos, 26 atendimentos multidisciplinares 

entre outras atividades. No âmbito relacionado a SAÚDE, em 2016, foram realizadas 

atividades relacionadas à higiene (cuidado pessoal, como lavar bem as mãos); 

desenvolvimento físico (acompanhamento das cadernetas de saúde, campanha H1N1, 

ginástica laboral), alimentação e cuidados com meio ambiente. Sempre buscando 

orientar a todos, famílias e colaboradores, sobre a importância de cada tema, expondo 

informações relevantes no mural informativo. No âmbito da NUTRIÇÃO, em 2016, 

foram realizados procedimentos operacionais para higienização da cozinha, evitando 

assim o crescimento de microrganismos. Colocado em práticas projetos inclusos no 

manual de boas praticas na alimentação, proporcionando conhecimento para mudanças 

de hábitos alimentares, apoiadas em projetos de educação nutricional visando à saúde da 

criança, da família e da comunidade como um todo, elaboração e adequação dos 

cardápios oferecidos.       
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ATIVIDADES MEIO 

❖ Comunicação; 

❖ Mobilização de Recursos (Eventos, Campanhas); 

❖ Aplicação de Recursos; 

❖ Manutenção e Revitalização do Patrimônio. 

 

COMUNICAÇÃO 

O Educandário possui um site que consta informações sobre o trabalho da instituição. 

Está inserido nas redes sociais, como o Facebook, trazendo a público notícias, 

novidades, projetos em andamento entre outras informações. Contamos também com a 

parceria com alguns jornais impressos locais e com a rádio Guarujá.  

 

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

O setor de mobilização de recursos promoveu campanhas ao longo do ano de 2016. 

Dentre estes, doações de leite, troco solidário, doações de alimentos, ajuda no custeio da 

oficina de fotografia (projeto em parceria com UNICRED), equipamentos de segurança, 

mobiliário para crianças dentre outros auxílios recebidos. Foram realizados eventos, já 

conhecidos pela comunidade e pelos parceiros: Educandário Fest (9 e 10 de abril), Festa 

Junina, Feijoada Solidária, Chá das Azaleias, eventos apoiados por “Amigos do 

Educandário” tornando-os em oportunidades de ações solidárias. Em homenagem aos 

80 anos do Educandário, estes eventos acompanharam a logo que marca esta 

comemoração.  

Os recursos conquistados contam ainda com a colaboração efetiva de empresas e 

amigos: Empreendimentos Imobiliários Zita, RDO, Antônio Koerich, Portobello, Casas 

da Agua, Café Paris, Fiesc, Koerich, Cesar Gomes, Laboratório Santa Luzia, Centro 

Educacional Paulo Freire, Dominik e Mesa Brasil.  

                  

19º Educandário Fest – Bingo Feijoada do Bem 
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MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO 

Em 2016 foram realizadas algumas melhorias nos nossos espaços: reforma na cozinha, 

na parte elétrica e nos telhados; reforma de salas; calçamento da entrada principal; 

adequações conforme exigências do corpo de bombeiros e vigilância sanitária e, entre 

junho e novembro, foi construído um novo refeitório para atender as crianças menores. 

Estas manutenções só puderam ser realizadas com o apoio dos Amigos do ESC.  

 

            

 

Neste projeto de Revitalização, por ser um prédio antigo, muito ainda temos a fazer: 

- Continuidade do calçamento das áreas de trafego; 

- Troca de portas, janelas e grades; 

- Instalação de câmeras de segurança; 

- Projeto de rede elétrica; 

- Renovação do bananal; 

- Instalação de composteira; 

- Pintura geral; 

- Manutenção do play ground. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prédio administrativo antes da pintura. 

 

Prédio administrativo depois da pintura. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

 

O setor de RH é responsável por todas as atividades e processos relacionados a 

gestão de nossos colaboradores, desde as rotinas até a comunicação de alterações, 

acordos e questionamentos. 

 Abaixo segue as atividades iniciadas e realizadas pelo setor no decorrer do ano 

2016. 

 

• No final de Novembro/2015 foi iniciado o processo de elaboração do PPRA 

PCMSO, LTCAT, e conforme levantamento a Instituição deverá implantar a 

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), esta informação foi 

passada para Diretoria, que orientou aguardar para iniciar este procedimento. 

• Controle dos planos de saúde (Unimed e Convênios Clinicas Aemflo) e plano 

odontológico (Dentalprev); 

• Realizamos em Outubro/2016 uma Assembleia Geral com os funcionários e 

representantes do SENALBA, onde foi renovado o Acordo Coletivo de 

Trabalho de Banco de Horas, com validade de 01/10/2016 a 30/09/2017. 
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TRANSPARÊNCIA SETOR FINANCEIRO 

 

Desde 2009 o Educandário faz parte do Portal da Transparência 

(http://www.portaltransparencia.org.br) onde, em todos os anos subsequentes, 

publicamos informações referentes à nossa instituição. O portal serve como ferramenta 

de busca de informações a respeito das instituições participantes, que demonstram seu 

compromisso com a transparência ao publicar suas informações com veracidade, clareza 

e fidedignidade.  

Abaixo segue um resumo da movimentação financeira da nossa instituição 

referente ao ano de 2016: 

 

1- O movimento financeiro da SOCIEDADE EUNICE WEAVER, mantenedora 

do EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA, no ano em exercício é demonstrado no 

seguinte quadro: 

DESCRIÇÃO R$ 

Disponibilidades em 31/12/2015, cfe. Balanço Patrimonial 90.140,39 

(-) Cheques a compensar em 31/12/2015 -5.901,28 

Disponível efetivo no inicio do exercício 84.239,11 

   

Receitas Operacionais 2.327.721,17 

Receitas de Eventos 380.009,13 

(-) Despesas Operacionais -2.596.243,13 

(-) Custos dos Eventos -60.733,86 

(-) Investimentos -92.919,92 

(+/-) Variações de Retenções à Pagar 9.255,76 

(+/-) Ajuste em 01/01/2016 3,93 

Disponível efetivo no final do exercício 51.332,19 

(+) Cheques a compensar em 31.12.16 20.642,13 

Disponibilidades em 31/12/2016, cfe. Balanço Patrimonial 71.974,32 

 

 

 

http://www.portaltransparencia.org.br/
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2- Durante o exercício de 2016, a receita operacional bruta alcançou o montante 

de R$ 2.327.721,17 contra despesas operacionais de R$ 2.596.243,13, motivando um 

déficit operacional de R$ - 268.521,96. Com acréscimo de R$ 319.275,27 de resultado 

não operacional – consequência do encontro de R$ 380.009,13 de receitas e de R$ 

60.733,86 de custos – o resultado financeiro foi superavitário em R$ 50.753,31. 

 

3- As receitas operacionais decorreram de convênios celebrados – especialmente 

com a Prefeitura de São José e com o SESI - Serviço Social da Indústria – e de receitas 

obtidas com empresas, entidades privadas e com pessoas físicas e jurídicas. A tabela 

abaixo demonstra a origem das principais receitas operacionais e a representação 

percentual de cada uma das fontes, em relação ao total de R$ 2.327.721,17. 

 

 

 

 

 

RECURSOS RECEBIDOS R$ % 

Prefeitura Municipal de São José - Educação 1.474.530,00 63,35 

Doações Avulsas (Pessoas Físicas e Jurídicas) 312.270,82 13,42 

Aluguéis 165.032,04 7,09 

SESI - Serviço Social da Indústria 105.000,00 4,51 

Prefeitura Municipal de São José - Assist. Social 82.176,00 3,53 

Carnês Contribuintes 61.520,12 2,64 

Justiça Federal 27.188,74 1,17 

Doação de Alimentos 26.946,08 1,16 

Vendas Diversas 28.048,74 1,20 

Doação Produtos/Equip 17.263,74 0,74 

Doação para eventos 10.078,31 0,43 

Receitas Financeiras 10.922,93 0,47 

Outras Receitas - (conta de energia) 6.743,65 0,29 

  2.327.721,17 100 
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4. As despesas operacionais, no montante de R$ 2.596.243,13, podem ser assim 

analisadas em valores e percentuais: 

 

DESPESAS R$ % 

Pessoal 2.039.905,34 78,57 

Alimentação 166.528,80 6,41 

Contrato Prestação de Serviço 126.206,40 4,86 

Luz/Água 90.386,70 3,48 

Outras Despesas 69.328,78 2,67 

Vale Transporte 25.172,56 0,97 

Higiene/Limpeza 23.679,04 0,91 

Desp. Bancárias/Financeiras 16.895,64 0,65 

Comunicação 12.210,40 0,47 

Operac/Manut Veículo 8.237,05 0,32 

Gás 7.214,00 0,28 

Bens de Pequeno Valor 4.815,39 0,19 

Material Pedagógico/Expediente 4.181,90 0,16 

Manut/Inst Equipamentos 1.481,13 0,06 

  2.596.243,13 100 

 

5. Investimentos – devido ao Convenio com o Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, 7ª Vara foram adquiridas mesas e cadeiras no valor R$ 19.903,80, também 

foram adquiridos equipamentos de cozinha, lavanderia, informática e outros bens e 

reformas no valor de R$ 73.016,12, totalizando um investimento no valor de R$ 

92.919,92.  
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6. Quanto aos eventos, em 2016 tivemos um aumento no resultado em relação ao 

ano anterior, totalizando R$ 319.275,27, conforme destacamos na tabela abaixo: 

 

    

EVENTOS RECEITA DESPESA RESULTADO 

Educandário Fest  184.222,34 49.606,19 134.616,15 

Festa Julina  20.698,50 2.959,50 17.739,00 

Feijoada  88.087,51 7.191,05 80.896,46 

Chá das azaleias  16.903,00          677,12  16.225,88 

Ação entre Amigos 67.437,78          300,00  67.137,78 

Outros Eventos (famílias) 2.660,00   2.660,00 

                        

380.009,13  

         

60.733,86  

            

319.275,27  

 

Embora a Sociedade tenha fechado o exercício sem nenhum compromisso 

relevante por saldar, o irrisório nível de superávit final e as perspectivas não favoráveis 

de geração de receita no curtíssimo prazo apontam para dificuldades de liquidez nos 

primeiros meses do ano de 2017. 

______________ 

* TODOS OS DADOS ACIMA ESTÃO DEMONSTRADOS PELO REGIME 

DE CAIXA, MAS PERFEITAMENTE CONCILIÁVEIS COM OS DADOS DE 

BALANÇO QUE SÃO APRESENTADOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. 
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80 ANOS EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA 

 

         O ano se encerra de maneira especial para nossa instituição, pois em 12 de 

Dezembro de 2016 comemoramos nosso octogésimo aniversário, uma data que ficará 

marcada na história do Educandário.  

                                     

 

Por ocasião deste, recebemos e prestamos algumas homenagens: 

 

HOMENAGEM RECEBIDA DA AEMFLO E CDL-SJ 

                                               

 

Ficamos lisonjeados ao participar de um jantar festivo proporcionado pela 

AEMFLO/CDL onde, representados pela nossa Diretora Cléa Duarte Raitz, tivemos a 

honra de receber esta homenagem.  
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HOMENAGEM RECEBIDA DA CÂMERA DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ E 

PRESTADA AOS VOLUNTÁRIOS E APOIADORES DO EDUCANDÁRIO. 

 

Pessoas que dedicam seu tempo e amor a esta causa, buscando servir e trazer conforto 

aos que tiveram sua vida marcada por esta porta aberta pela Senhora Eunice Weaver, 

amparada no amor de Deus. Bem aventurados sejam todos vocês, Claudete R. G. 

Teixeira , Maria Augusta C. Zeferino, Roseli Krieger, Maria da Rosa S. Kreusch, 

Ademir Vieira ( Madeireira Baia Sul ), Osni Meurer ( Meurer Mat. Construção ), 

Colégio Paulo Freire,  Luiz A. Salvador ( Sup. Suprimais ), Igreja Comunidade Roçado, 

Sonia Maria H. da Silva, Roseli Freitas, Maria da Graça Bonchewitz, Amauri Zunino 

Duarte, Maria Águeda e Zenaide Vanelli (Pequenos Detalhes). 

 

                    

 

HOMENAGEM RECEBIDA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA 

CATARINA E PRESTADA AOS FUNCIONÁRIOS, APOIADORES, DIRETORIA. 

 

Pessoas que exerceram ou ainda exercem seu trabalho com o coração voltado ao bem 

estar de cada criança atendida pelo Educandário. Que Deus possa estar sempre a frente 

na vida de vocês, para que possamos continuar esse serviço com amor e doação. Bem 

aventurados sejam todos vocês, Maria Mercedes Ávila da Silva, Maria Helena Ramos 

Gomes, Silvia Corte, Maria Angélica Ribeiro Colombo, Adeliana Dal Pont, Blandina 

Maria Schmitt, Jane Ferreira Martins, Salete Martins, Angela Regina H. Amim  Helou, 

Hilma W. Sell, Cesar Gomes, Glauco José Corte, Ricardo Fernandes, Cristiano Reitz , 

José Nitro da Silva, Orlando Koerich, Antônio Koerich, Guido Locks, Elmar R. 

Heineck, Roberto Deschamps, João Moacir Will, José Carlos da Silva, Laboratório 

Santa Luzia, Dominik Com. Ind. De Metais e Equip.  

 

                                 

        

 

Vereadora Méri Hang e nossa Diretora Cléa D. Raitz Voluntários e apoiadores homenageados pelo Educandário 

Deputada Dirce Heiderscheidt, nossa Presidente 

Marly Ziliotto Gomes e Deputado João Amim. 

Nossa Diretora Cléa Duarte Raitz, Maria Helena 

Ramos Gomes e nossa Presidente Marly Ziliotto 

Gomes. 
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“Se a emoção que transparece na súbita palidez do rosto, no frenito dos lábios, no 

tremor das mãos, se extravasasse em sons, esta casa seria agora um sino imenso em 

corrilhão festivo... ” Está frase foi retirada do discurso proferido pela Sra. Maria 

Madalena Moura Ferro, no vigésimo quinto aniversário do Educandário, e que vem 

para prestar uma homenagem justa a esses prezados companheiros de jornada, que 

desde o início desta magnifica obra vem dando sua valiosa cooperação, constante e 

dedicada, em benefício das crianças atendidas. Em sua trajetória, o Educandário Santa 

Catarina, originalmente uma instituição assistencial, segue seu rumo em busca de 

novos horizontes, buscando visibilidade e conquistando credibilidade, se tornando uma 

instituição do Terceiro Setor voltada para educação. Atende cerca de 425 crianças de 

forma eficaz, cumprindo seu papel na melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento 

das crianças, razão da nossa existência. Nossa diretoria e conselho são compostos por 

voluntários que não medem esforços para manter o compromisso de serviço e amor ao 

próximo. Contamos com um grupo de 75 funcionários, dignos, capazes, leais e 

comprometidos com nossas crianças. Voluntários, doadores e amigos que nos ajudam a 

dar continuidade a esta boa obra que completa 80 anos.  

 “É no presente que construímos o nosso amanhã.” ( Sra. Silvia Trevisani ) 

 

Mensagem retirada do discurso de agradecimento de  nossa Diretora Cléa Duarte Raitz, realizado durante cerimônia 

solene de homenagem aos 80 anos do Educandário, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina. 
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DEPOIMENTOS 

 

 

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. Apresentamos alguns depoimentos de voluntários, amigos e parceiros: 

 

“Passei a conhecer os trabalhos sociais do EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA, 

inicialmente como convidado de eventos beneficentes na gestão da Senhora Silvia Corte 

e participando de comitês de assessoramento e hoje do Conselho Fiscal.  Mesmo 

distante da gestão efetiva, posso confirmar o grandioso trabalho dos profissionais e a 

solícita generosidade dos voluntários  que atuam nessa importante organização, pois a 

EDUCAÇÃO é a melhor forma de assistência social. Sinto-me feliz pela oportunidade 

de participar desse projeto.” (Aldo Bez) 

 

“Conheci a Diretora Cléa Raitz na Clínica de Fisioterapia onde trabalho, 

primeiramente seu marido como meu paciente, e depois a própria. Através desta 

relação passei a saber da existência do Educandário e conhecer as ações praticadas 

pela Instituição, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente num evento 

promovido para arrecadar fundos, onde levei minha família para almoçar. No segundo 

semestre de 2015, a convite da diretora Cléa, fui ao Educandário, em um momento em 

que estavam todos os funcionários reunidos, para falar sobre a importância da 

atividade física, do cuidado com o corpo e a saúde, e foi então que surgiu a iniciativa 

de prestar o serviço de Ginástica Laboral às pessoas que lá desempenham suas 

funções.  

Desde então realizamos este trabalho com louvor juntamente àqueles que se 

empenham pelo bem da instituição! Todos dão importância ao trabalho realizado, 

comparecem e se dedicam, melhorando sua saúde e mantendo-se em condições de tocar 

suas atividades com tanto amor por aquela causa. É nítido o engajamento e a 

preocupação de todos que já conheci lá dentro com o andamento das atividades, com a 

atenção às crianças, com manter a Instituição em pé. Todos mostram um enorme 

respeito e consideração pela diretora Cléa, que se preocupa igualmente com todos 
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como se fossem sua própria família, do aluno e familiares até o último funcionário, 

buscando valorizar o trabalho de todos. 

Esta visão motivou a Clínica Ativa Fisioterapia a “adotar” o Educandário e 

promover ações em seu benefício. Em 2016 realizamos entre nossos pacientes uma 

arrecadação de dinheiro para a compra de ventiladores, e neste início de 2017 estamos 

arrecadando materiais escolares e produtos de limpeza para ajudar a começar o ano 

letivo, além de nos disponibilizarmos como ponto de coleta permanente de doações de 

qualquer natureza.  

O comprometimento e a seriedade do trabalho realizado pelo Educandário 

Santa Catarina nos impulsionam a ajudar sempre e a estar presente de toda a forma 

possível, incentivando que mais pessoas possam fazer o mesmo. O amor da diretora 

Cléa é, de fato, inspirador!”(Ariane Roth) 

 

 

“Eu sou Tânia Regina Raitz, professora Universitária na Universidade do Vale do 

Itajaí-SC, tenho contribuído mensalmente com a instituição do Educandário Santa 

Catarina por acreditar nos projetos que a instituição desenvolve. Estes têm como 

objetivo ajudar crianças e adolescentes carentes. A instituição atende 450 crianças em 

situação de vulnerabilidade e risco social da Grande Florianópolis e necessita de 

recursos para desenvolver o trabalho com seriedade, competência e qualidade. Além 

disso, por confiar que podemos ajudar nos processos de autonomia, empoderamento e 

emancipação das comunidades carentes por meio de uma educação interdisciplinar 

desenvolvida pelo Educandário.” (Tânia Regina Raitz) 
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MENSAGEM FINAL 

 

 

 

           Agradecemos imensamente a todas nossas crianças que 

nos oportunizaram esta vivencia tão especial. Pois o sorriso e a 

alegria de cada um fez nossa vida mais prazerosa e completa. 

 

“Em verdade vos digo, todas às vezes que fizerem algo 

para algum destes meus pequeninos, a mim também o 

farão”. 

(Mateus 25:40 ) 

 

Muito Obrigada! 

Deus os abençoe sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/25/40
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COMO FAZER PARTE DESTA HISTÓRIA 

 

a) Participando dos eventos anuais como visitante ou como patrocinador: 

- Educandário Fest (abril); 

- Festa Julinha (julho); 

- Feijoada do Bem (agosto); 

- Chá das Azaléias (setembro). 

     

 b) Participando das Campanhas de arrecadação: 

 - Celesc: autorize na sua conta de luz, um valor a ser doado para a instituição; 

 - 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) Patrocinando um projeto: 

 - Solicite ao setor de Mobilização de Recursos da instituição quais os projetos 

disponíveis, como por exemplo, a aquisição de brinquedos, jogos, ventiladores ou obras 

de pequeno e grande porte. 

 

    d) Doando: 

 - Doe alimentos, bens novos ou usados. De preferência, solicite antecipadamente 

a instituição sobre as necessidades. 

 

Seja bem vindo!  Conheça o Educandário, abrace esta causa e torne-se um parceiro! 

As 425 crianças agradecem! 

 

Mobilização de recursos: educandário.mob@gmail.com  

mailto:educandário.mob@gmail.com

