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O EDUCANDÁRIO
Em 12 de dezembro de 1936, foi formada em Santa Catarina a Sociedade de
Assistência aos Lázaros. Denominado Educandário Santa Catarina, a instituição teve
em seus objetivos iniciais dar ao hanseniano assistência mais humana e às crianças
nascidas
com
o
estigma,
saúde,
assistência
e
atenção.
Nestes 84 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, então, passando a oferecer Educação Infantil.
É uma entidade de terceiro setor com caráter educacional e assistencial, com
ações voltadas para o desenvolvimento educacional, humano, cultural, social,
ambiental, esportivo e de lazer para todas as crianças atendidas.
Iniciado o ano de 2019 com muitos projetos, a instituição foi atingida pelos
caprichos da natureza, alheia aos planos traçados, tendo o cenário transformado
drasticamente a apenas um dia do início do atendimento com crianças.
A instituição foi atingida com ventos de aproximadamente 124km/h,
ocorrido na cidade de São José – SC, no dia 02 de fevereiro, sofrendo grandes
avarias em sua estrutura física. Com o ocorrido, o início do ano letivo foi adiado,
causando preocupação a administração do Educandário sobre como e onde
arrecadar fundos para os reparos e também pelas as famílias sem rede de apoio que
precisavam
de
um
local
seguro
onde
deixar
suas
crianças.
A destruição foi vasta, salas, cozinha, refeitório e outros ambientes foram
destelhados e alagados, forros vieram a baixo, fios elétricos foram arrancados,
árvores caíram, o telhado da garagem foi destruído atingindo os carros. A partir isso
ficou exposta a fragilidade de alguns setores que pelos anos de construção,
precisavam
de
reparos.
Essa tragédia foi oportunidade para se dimensionar a importância e estima
do Educandário para a comunidade, pois ao ser anunciada a necessidade de ajuda,
eis a surpresa com a prontidão e solidariedade de todos os lados. Foram recebidas
doações de voluntários, anônimos, amigos, parceiros de grupos de serviço e outros,
resultando num total de aproximadamente R$ 226.000,00 (duzentos e vinte seis
mil
reais).

Foto: Ala refeitório /cozinha. Visão aérea e parcial
da destruição causada pelo vendaval.
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EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA
CNPJ 79.427.944/0001-08

Registros e Inscrições:
CMAS: 012
CMDCA: 024
COMESJ: Parecer nº 124/2018
CEBAS: Processo 23000.024857/2019-39 (em andamento)
Utilidade Pública:
Estadual: Lei nº 17.735 de 27 de maio de 2019
Municipal: Lei nº 5.713 de 4 de dezembro 2018

Rua João Grumiché, 755 – Roçado São José/SC – CEP: 88108-100
48 3247-0877 / 48 3247-1502/ 48 991338104
faleconoscoeducandariosc@gmail.com / educandario.mob@gmail.com
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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 Socioambiental
Valorização das pessoas
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DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente
Marly Ziliotto Gomes
1ª Vice Presidente
Alianza Maria Silva de Souza

1ª Secretária
Kátia Joaquina Dabela de Alcântara
1º Tesoureiro
Mario Cezar Peres
2º Tesoureira
Ivanir Maria Koerich

CONSELHO FISCAL:
Elias Eufrásio Fernandes
Jorge Muller
José Roberto da Silva
Suplentes:
Valter Vieira da Silva
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COORDENAÇÃO:

EQUIPE TÉCNICA:

Direção Geral
Cléa Duarte Raitz

Serviço Social:
Liliane Ferreira Martins
Mirela Eufrasio Chagas

Coordenadora 0 a 3 anos
Wânia Batista
Coordenadora 4 a 6 anos
Jane Ferreira Martins
Coordenadora SCFV
Salete Martins
Coordenadora Compras
Patrícia Hames
Motorista
Geancarlos Silveira

Nutrição:
Maria Lúcia Luna

Assistente Financeiro:
Crisleide B. da Rosa
Mobilização de Recursos:
Patrícia L. Mendonça
Recursos Humanos:
Angelita Pickler de Souza
Secretaria:
Ana Paula da Rosa
Recepcionista:
Mariana G. Galhardi
Auxiliar Administrativo:
Paola Warmling
Técnica de Saúde:
Lucimara C. dos Santos
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PALAVRA DA PRESIDENTE
Devo sempre agradecer a Deus por me dar força,
capacitação e discernimento para continuar. Agradeço ao meu
esposo que pacientemente tem me apoiado em todos os
momentos.
Meus agradecimentos:
Prefeitura Municipal de São José;
Amigos Contribuintes;
Poder Público;
Conselheiros Sócios;
Clubes de Serviços;
Pessoas que participaram de eventos;
Trabalhadores do Educandário.
A todos aqueles de quem conquistamos a confiança,
apoio e respeito, que com sua parceria tornam a educação uma
realidade.
Nosso foco foi centrado na educação, oferecendo as
nossas crianças atenção, carinho e meios de desenvolvimento.
Por isso, proporcionamos ao nosso quadro de funcionários,
formação e oportunidades de desenvolvimento, para que sigam
tendo um bom desempenho dentro de suas funções.
MARLY ZILIOTTO GOMES
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NOSSO TRABALHO
No decorrer 2019 o Educandário atingiu o número 503
atendimentos, sendo que destes, 363 com idade entre 1 e 5 anos que
permaneceram em período integral e 40 em turno parcial na Creche e
Educação Infantil e 100 crianças entre 6 e 14 anos, no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no contraturno escolar.
O trabalho visa promover para as crianças atendidas a garantia dos
seus direitos, sob um olhar integral de desenvolvimento infantil,
respeitando suas especificidades, o acesso a processos de construção de
conhecimentos, proteção, saúde, liberdade, respeito, dignidade,
brincadeira, convivência e interação com outras crianças.
Metodologia:
No ano 2019 o Educandário iniciou estudo inspirado na proposta
educacional desenvolvida na cidade italiana, Reggio Emília, pois acredita
igualmente que a criança é o protagonista de sua história e que todos nós
educadores e equipe técnica somos facilitadores deste protagonismo.
Objetivo pedagógico geral:
Promover uma educação baseada nos valores do Educandário,
fomentando relações de liberdade e respeito por meio de estímulos,
criatividade e interações em ambientes diferenciados e próximos a
natureza.

8

EDUCAÇÃO INFANTIL
Atendeu 363 crianças de 01 a 06 anos em período integral e 40 em período
parcial (20 matutino/ 20 vespertino) subdivididos em 19 grupos, com 4 refeições
diárias, espaço amplo e diversificado.
A rotina é inspirada na educação reggiana, praticada na Itália, em que a
visão de criança é semelhante a que o Educandário promove. Dessa forma, não
fazemos uso de cartilhas escolares, nem de ações em blocos, mas partindo dos
interesses das crianças, as atividades são criativas e interativas, buscando também
aproximar a criança da natureza em nosso próprio espaço externo.
Procuramos fazer com que nossas ações levem a criança a se constatar
como alguém importante, onde o espaço é organizado para ela, lugar em que sua
fala tem valor e seus interesses são considerados. Consequentemente a essa
atmosfera, sua capacidade exploradora se aflora, então se sente encorajada para
interagir com liberdade para questionar e se expor, realizar pesquisas e criar laços
de pertencimento e afeto. O prazer em frequentar espaço educativo e também por
ser estudante, fazem parte do contexto de aprendizagem da educação infantil.
O Educandário vem buscando atualizar suas diretrizes pedagógicas, bem
como estrutura e práticas referenciando o principal foco: Primeira Infância.

ALGUNS PROJETOS DESENVOLVIDOS:
Experimentando sabores nutritivos:
Além de aprenderem um com o outro sobre a importância e benefícios de
cada alimento, as crianças participaram de atividades envolvendo o que traz saúde
para o nosso corpo. As atividades foram desenvolvidas por meio de vivências e
muitas conversas em roda. Foram oferecidas frutas ou legumes para as crianças
experimentarem. Culminando o projeto, foram montados três food trucks no
quintal em que todos os demais grupos foram convidados a experimentar a
variedade de frutas trazidas pelas crianças. Registramos momentos lúdicos e
divertidos de aprendizagem.
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Territórios de aprendizagem:
Foram propostos diferentes temas sob a forma de territórios para exploração e
interatividade das crianças, sob os quais fizeram uso de materiais não estruturados,
artísticos e instigantes, atribuindo-lhes novos sentidos. Os espaços foram esteticamente
planejados a fim de favorecer a criatividade e as relações de afeto, o fazer junto ou
sozinho.
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Mais territórios de experiências:
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Entre o mundo e a fantasia:
Teve como objetivo fortalecer o relacionamento interpessoal saudável, isto
é, o relacionamento sem preconceitos, respeitando as diferenças e as semelhanças,
reforçando a autoestima e identidade de cada pessoa. Permitimos também que as
crianças se divertissem por meio de uma viagem lúdica por regiões do país,
abordando valores, regras de convivência e respeito ao próximo.

Contando e encantando:
De forma multidisciplinar oportunizamos brincadeiras por meio das
artes gráficas e plásticas, fazendo uso de diversas linguagens, como desenho,
pintura, colagem e teatro. Vivenciando o ambiente e suas possibilidades no
processo de produção e criação, estabelecemos e ampliamos as relações sociais com
outros grupos.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS POR GRUPO E COLETIVO:
➢Acolhida: Fortalecendo Vínculos;
➢Identidade: Construção do EU;
➢Profissões: Entendendo meu mundo;
➢As artes e o resgate de brincadeiras antigas;
➢O eu, o outro e nós;
➢Brincando e aprendendo noções matemáticas;

➢Experimentando sabores nutritivos;
➢Função da Vida: Brincar, cooperar e participar;
➢O mundo mágico de Oz – a arte da criação;
➢Peter Pan na terra do nunca – realidade e fantasia;
➢Os animais e as estações do ano;
➢Eu brinquei, você brinca;
➢Bili o aventureiro - nossas aventuras;
➢As artes e a magia da literatura infantil;
* Projetos completos disponíveis na instituição com a coordenação pedagógica.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atendeu em 2019,
100 crianças e adolescentes entre 6 a 14 anos de idade, matriculados no Ensino
Fundamental da rede pública Estadual e Municipal de São José. Entre estas, 82
foram encaminhadas pela equipe dos Centros de Referência de Assistência Social –
CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS,
Ministério Público e Conselho Tutelar para o Educandário Santa Catarina; 18
participantes deste grupo, atendidos através do benefício oferecido pela entidade
aos filhos de funcionários.
Diante de um cenário vivido pela maioria das cidades brasileiras, no qual
crianças e adolescentes vivem em constante vulnerabilidade social, nosso maior
objetivo com este segmento está em oferecer apoio as famílias e a transformar
realidades sociais. Colaboramos na defesa, promoção e garantia dos direitos
fundamentais, por meio de uma educação de qualidade, no que diz respeito ao
desenvolvimento integral e na construção de suas subjetividades, visando fortalecer
as relações familiares e comunitárias, além de promover a noção de pertencimento,
a integração e a troca de experiências entre os usuários em meio a arte e a cultura.
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OFICINAS
DANÇA
Atendimento: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e
Educação Infantil
Período: Matutino e Vespertino
A dança inserida como parte das oficinas oferecidas ao SCFV, consiste em
oferecer aos usuários uma relação mais efetiva e intimista com a possibilidade de
aprender e expressar-se criativamente.
Exercícios lúdicos fazem parte da proposta, pois colaboram com a organização
do próprio corpo no espaço, exercitando também o autocontrole, o ritmo, a agilidade e a
velocidade do movimento.
Crianças e adolescentes participantes da oficina de dança, matutino e vespertino,
realizaram apresentação no Festival de Dança, entre outras amostras, o que contribuiu
para o fortalecimento do ser social que são, da ampliação da visão de mundo, de suas
habilidades, seus gostos e desejos. Atividades externas realizadas nessa ordem:
➢Casa d’Agronômica. Residência oficial do Governador de Santa Catarina, apresentação
do espetáculo “Meio Ambiente”. Coreografia compartilhada com as oficinas de
capoeira e música. Música: “Arrastão do Boitatá” (Denise de Castro).
➢Como plateia, espetáculo de dança no CIC - Centro Integrado de Cultura em
Florianópolis, 13ª edição do Festival Santa Catarina Dança.
➢Apresentação no 30º Festival de Dança do Shopping Itaguaçu em São José.
Coreografias: Hallellujah, Simplicidade e Velho Oeste.
➢Apresentação no Congresso dos Prefeitos do Estado de Santa Catarina 2019, no
município de São José, Arena Petry. Coreografias: Hallellujah, Simplicidade e Velho
Oeste.
➢Apresentação na XVIII Mostra de Dança Infantil ‘’A Noite é uma Criança’’, Teatro
Ademir Rosa. Coreografias: Hallellujah, Simplicidade e Velho Oeste.
➢Apresentação na Feira de Oportunidades, promovido pela Cooperativa de Crédito
ÚNILOS, Palhoça. Coreografias: Hallellujah, Simplicidade e Velho Oeste.

30º Festival de Dança: Coreografia Simplicidade
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30º Festival de dança: Coreografia Allellujah

30º Festival de dança: Coreografia Velho Oeste

30º Festival de dança: Coreografia Simplicidade
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MÚSICA
Atendimento: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e
Educação Infantil
Período: Matutino e Vespertino
A música quando introduzida na vida de uma criança, desde cedo, pode trazer
inúmeros benefícios, pois estimula áreas do cérebro da que vão contribuir no
desenvolvimento de outras linguagens, como a escrita e a oral. Realizar esse tipo de
trabalho também ajuda a melhorar a sensibilidade, a capacidade de concentração e a
memória. As atividades foram elaboradas de modo a estimular também o trabalho em
conjunto, o respeito mútuo, a ampliação de repertório, a confiança, a presença
corporal, a atenção e escuta ativa.
Para cada faixa etária os conteúdos são trabalhados em atividades com níveis
de exigência motora diferenciados, de acordo com as possibilidades, motivações e
interesses dos usuários. As aulas são conduzidas pelas duas professoras que se
alternam em propostas e acompanhamento instrumental. As atividades se
diversificaram para atender o intuito de memorizar as notas nos instrumentos e
melhorar a performance na execução da canção.
Trabalhamos a canção Arrastão do Boitatá (Denise de Castro), que inspirou a
apresentação das crianças e adolescentes em agosto, na Casa D´Agronômica.
Todas as turmas passaram pela
experiência de leitura e escrita com
material alternativo. Algumas,
a
partir de então,
já
puderam
avançar para a
grafia musical
formal com exercícios rítmicos de
leitura e execução. Outras turmas
trabalharam a leitura melódica das
notas no pentagrama com a flauta
doce. Em alguns casos a melodia da
música
Nhamandu
dos
índios
Guaranis foi aprendida na flauta e
vários exercícios de digitação foram
feitos.

Oficina de música
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CAPOEIRA
Atendimento: Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - CFV e
Educação Infantil
Período: Matutino e Vespertino

Oficina de capoeira

As propostas desenvolvidas nesta oficina visam estimular as crianças e os
adolescentes a prática da capoeira como um instrumento para aprimorar a formação
física e cultural, bem como, criar e/ou estreitar relações e a superação de
dificuldades. Atividades relacionadas à convivência e construção de regras foram
desenvolvidas, considerando alguns princípios éticos, tais como: respeito, disciplina,
autonomia, solidariedade, amizade e cooperação.
Ao longo das aulas foram expostas algumas sequências de movimentos
característicos da capoeira tais como a ginga, que auxilia no movimento de esquiva,
cuidando para que sempre no início de cada atividade fossem feitos alongamentos
para que o corpo tenha maior agilidade e destreza nos movimentos. Sempre partindo
do pressuposto de que qualquer um pode aprender a capoeira, evitando assim a
seletividade e hiper competitividade entre os praticantes.
Os conteúdos foram trabalhados conforme as faixas etárias, na Educação
Infantil devido o tempo de aula e a idade ser menor, é dada de forma mais lúdica
sempre valorizando os movimentos da capoeira. Quanto aos atendidos no SCFV com
faixa etária maior já fazem o movimento direto objetivando o uso na prática do jogo
da capoeira da forma individual ou coletiva, como por exemplo as esquivas, que são
movimentos de defesa para sair ou se esquivar de algum golpe seja ele rodado ou de
linha, executadas nas laterais, atrás e na frente. Em ambas foram trabalhadas
atividades que aumentassem sua capacidade de mobilidade com o corpo,
coordenação e destreza corporal. As propostas foram desenvolvidas de modo a
mostrar entrosamento e companheirismo para poder executar os movimentos
individual ou coletivamente.
Em novembro tivemos o encontro Nacional de Capoeira, com a presença de
vários mestres de capoeira, realizado no Educandário. Neste evento as crianças e
adolescentes atendidos puderam fazer sua troca de corda ou receber sua primeira
corda.

Evento TROCA DE CORDA 2020
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FOTOGRAFIA
Atendimento: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CFV
Período: Matutino e Vespertino
As aulas iniciais foram teóricas para que as crianças pudessem se apropriar dos
conteúdos iniciais quanto ao manuseio de uma câmera e o que é fotografia. Ao longo
dessas aulas, vivências práticas foram sendo realizadas no espaço interno do
Educandário. A cada imagem que produziam, técnicas eram discutidas, testadas e
aprendidas. Com as análises e discussões do material produzido, foi possível pontuar
erros e acertos para que pudessem avançar para outras etapas.
A proposta das saídas de
campo visou permitir que as crianças e
adolescentes pudessem vivenciar novas
experiências, e assim despertar sua
criatividade e
sensibilidade, gerando curiosidade e ainda
mais vontade em exercitar a fotografia como
ferramenta de descobertas, bem como
produzir conteúdo (fotos) para produção de
livros e exposições, no intuito de
construirmos junto às crianças um “Livro
Fotográfico”
(anual),
com
todo
o
desenvolvimento e aprendizagem das aulas
de fotografia. Todo este material é produzido
e
selecionado
pelos
participantes,
analisando-o
minuciosamente.
O
lançamento do livro de 2018 “Educandário
em Cores” aconteceu em setembro de 2019,
durante a Feijoada do Bem, realizada no
Educandário. Exploramos juntos um pouco
Registro durante excursão fotográfica
mais da criatividade e imaginação das
crianças através da montagem de um estúdio
fotográfico que serviu de cenário para as
fotos nesse evento.
Recebemos a visita
do representante da Kodak e do
evento nacional de 2019 de
fotografia em Florianópolis a
TTD (Trash The Dress). Através
de bate-papo, foi mostrado um
pouco mais sobre o mercado de
trabalho da fotografia para os
participantes que sonham com
mais
esta
possibilidade
profissional para o futuro. Na
ocasião, fomos convidados a
participar do evento.
Participação no TTD Brasil

19

Realização
da
exposição
fotográfica: “Coqueiros: O mar, a
brisa e a arte”. Fruto do material
produzido pelos participantes da
oficina de fotografia sobre o bairro
Coqueiros, localizado no continente
inspirado nesse tema. O Café e
Padaria Das Brot, tipicamente
alemã, cedeu gentilmente o espaço
para a exposição.

Participação na exposição “Varal da Trajano”, em Florianópolis, sob o
tema: “Meu lugar, meu olhar”. Uma exposição fotográfica coletiva, na qual
vários artistas se reúnem para expor suas obras.
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VALORES E AÇÕES
Atendimento: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CFV e
Educação Infantil
Período: Matutino e Vespertino
A Oficina de Valores & Ações tem por objetivo construir junto às crianças e
adolescentes, de forma lúdica, significativa e pedagógica, os valores do Educandário, tais
como: respeito, honestidade, ética, solidariedade, disciplina, inovação, organização,
empatia, comprometimento, e responsabilidade dentre outros valores importantes na
construção como cidadãos.
Como estratégia, muitas vezes, trazemos à tona as leis da natureza e do mundo
animal, para nos inspirarmos a reflexões entre as nossas relações humanas. O desenho,
vídeos, livros e a música são ferramentas de aprendizagem bastante utilizadas, pois
despertam diversos sentimentos como a sensibilidade, a atenção e a memorização
auditiva.

Como objetivos

específicos

citamos:
➢ Despertar o senso moral;
➢ Fortalecer a autoestima;
➢ Criar
vínculos
entre
os
grupos
participantes valorizando as amizades e o
cuidado com o próximo;
➢ Desenvolver a sociabilidade, autonomia,
cooperação, respeito e solidariedade;
➢ Compreender melhor o universo da ética
e valores morais;
➢ Proporcionar momentos
lúdicos e
prazerosos;
➢ Relacionar o conhecimento estudado com
atividades do cotidiano.

Oficina de valores e ações
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EDUCAÇÃO FISICA
Atendimento: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CFV e
Educação Infantil
Período: Vespertino
O objetivo das aulas de Educação Física é vivenciar e desenvolver as mais
variadas manifestações culturais por meio de um trabalho coletivo, fazendo uso de jogos,
brincadeiras e interações, buscando a presença de elementos competitivos e
cooperativos, tendo como fundamento a flexibilização de regras, de espaço, de tempo e
de movimentos, respeitando a limitação e tempo de cada um.
Principais pontos explorados: melhorar a flexibilidade e agilidade com o corpo,
aumentar a amplitude de movimentos, aprimorar noções de espaço temporal, identificar
habilidades motoras e capacidades no atletismo e participar na elaboração e reelaboração
dos jogos propostos. Atuando como sujeitos ativos no processo educacional, a fim de
conhecerem os limites e as possibilidades do próprio corpo, de forma a poderem
controlar suas atividades corporais com autonomia.
As atividades de coordenação motora global e o equilíbrio são testados a todo
instante, junto com esse desenvolvimento físico, vem as músicas que trabalhamos em
harmonia com os movimentos corporais, trazendo para a aula a cultura dos movimentos.
Também foram desenvolvidas atividades de cooperativismo que possibilitam
uma ampla participação, visando sempre a união do grupo e consequentemente uma
melhor convivência entre as crianças e os adolescentes, uma vez que precisam trabalhar
juntos para alcançar um objetivo comum. Nesse sentido, jogos e brincadeiras são
desenvolvidos na forma de perseguição, de procura, de ocupação do espaço, de mesa, de
tabuleiro e pré-desportivos.
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SERVIÇO SOCIAL
Atividades realizadas:
- Movimento de aproximação dos equipamentos da proteção básica tiveram
significativo avanço, fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2016.
-- Reuniões mensais de estudo de casos com o Centro de Referencia de Assistência
Social – CRAS Forquilhinhas, o que favoreceu e fortaleceu muito o trabalho.
-- Realização de mutirão e encaminhamentos diretos para o Setor do Cadastro Único,
facilitando a vida dos nossos usuários.
- Organização e viabilidade do processo de rematrícula, inscrição e sorteio, que
ocorreram em acordo ao edital elaborado pela Prefeitura Municipal de São José.
- Participação no processo de construção do Projeto Político Pedagógico
institucional.
- Participação na organização prévia da entrega do Chester realizado pelo programa
Mesa Brasil- SESC com apoio da Perdigão, através de contatos telefônicos, e-mails,
bilhetes, entre outros. Cerca de 250 aves foram entregues as famílias freqüentadoras
do Educandário.
- Elaboração da avaliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, processo fundamental para reorganizar e atualizar posturas adotadas durante
o ano de trabalho.
- Atividades tiveram continuidade: Momento Reflexão, acessória técnica,
representação em Fóruns, elaboração do Censo Escolar, reuniões com famílias,
elaboração de relatórios mensais, Movimento Pedagógico.
Abaixo alguns atendimentos que podem ser representados por números, pois
o fazer profissional do Assistente Social se faz no cotidiano das relações humanas,
não possibilitando ser calculado de maneira quantitativa, pois o processo de
mudança e desenvolvimento humano não se dá imediato.
QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PELO SERVIÇO SOCIAL
ATIVIDADES

NÚMERO

Censo escolar

403 lançamentos

Relatórios (diversos)

20

Rematrícula

302

Inscrições

300

Sorteio de vagas

80

Matrículas

95

Atendimentos diretos

30

Atendimentos de demanda espontânea

54

Visita domiciliar e institucionais

08
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Perfil das famílias atendidas:
PERFIL DAS FAMÍLIAS NO EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA – ESC
Ante o olhar do Serviço Social
Liliane Ferreira Martins – Assistente Social CRESS/SC 3979
Mirela Eufrásio das Chagas – Assistente Social CRESS/SC 8188
O Educandário Santa Catarina - ESC está localizado no
município de São José que, segundo dados do IBGE (2019), possui uma
população estimada de 246.586 mil pessoas. Por ser município vizinho da
capital do estado de Santa Catarina (Florianópolis), São José tem um papel
importante na economia e no cenário político do Estado. A cidade é muito
procurada pelas oportunidades de emprego e com isso tem uma população
bastante diversificada. Sendo a maioria migrante do nordeste, em menor
número do oeste catarinense e atualmente imigrantes haitianos de forma
expressiva.
Esses dados revelam um impacto nas demandas para o
município, pois o aumento da população provoca um colapso no sistema
social. Conseguimos observar reflexos com maior evidência na área da
educação, pois as listas de espera do ESC aumentam significativamente a cada
ano.
Em torno de 95% das famílias matriculadas na instituição são
moradores do município de São José, fruto de avanços das políticas
educacionais em que os municípios devem atender a demanda existente. Até
meados dos anos 90 registrava-se um contingente significativo de outros
municípios, principalmente Florianópolis, porém esta exigência mudou o
perfil dos usuários.
Segundo a base de dados do ESC (plataforma Bússola Social)
aproximadamente 50% das crianças cadastradas residem do bairro Roçado no
qual a instituição está localizada. Fato que corrobora o Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA 1990 em seu Art. 53 “A criança e o adolescente têm
direito à educação (...)” inciso V “acesso a escola pública e gratuita próxima de
sua residência, onde prevê que a criança tenha vaga em seu território”. É um
dado revelador, pois com as famílias vivendo no território em que a instituição
está inserida facilita a participação e o reconhecimento de pertença. Por isso
mesmo, observa-se que nos últimos anos houve maior envolvimento dessas
nos eventos beneficentes, campanhas e em reuniões internas, promovendo um
impacto positivo na vida da criança.
Os dados coletados revelam que a maioria das famílias chegam
por demanda espontânea, cerca de 50% residem em moradias alugadas e
aproximadamente 30% residem em moradias próprias. Essa análise também
indica que as famílias investem parte fundamental de sua pequena renda com
aluguel, o que leva a aumentar consideravelmente os riscos de vulnerabilidade.
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Outro dado relevante acerca da renda familiar é que a maior parte das
famílias atendidas recebe de um a dois salários mínimos, não distante da
realidade de todo o país. Segundo dados do IBGE (2020) no município de São
José, em média, o salário mensal dos trabalhadores formais é de 2.4 salários
mínimos. Referência que nos coloca num lugar de relevância se pensarmos
que estas crianças passam até doze horas por dia na instituição e fazem quatro
refeições diárias.
Os baixos salários são frutos das condições de trabalho que em maioria
provém do comércio ou são autônomos. Tais condições têm colocado as
famílias em situação restrita de sobrevivência, não conseguindo prover
direitos fundamentais como lazer, cultura e esporte ficando vinculados
principalmente a instituição. Seguindo o princípio de proteção integral à
criança, observa-se que a escola/creche assume tal papel com as ferramentas
que dispõe, procurando orientações como as de Paulo Freire:
É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como
amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela
alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança,
persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação com a
esperança e abertura à justiça, não é possível compor uma prática
pedagógica transformadora (FREIRE, 1996:120).

Reflexão necessária se pensarmos que as famílias atendidas pelo ESC
não possuem rede de apoio. Vindas de outras localidades, sozinhas, se
deparam com diferentes formatos de cultura, situação urbana, econômica,
entre outros, por vezes completamente diferente do cenário vivido
anteriormente. Justamente por não viverem em comunidades, mas sim em
bairros, dificulta a aproximação com a vizinhança, o que poderia proporcionar
uma rede de solidariedade e apoio um pouco maior. É na escola que estas
crianças passam a maior parte do seu tempo, aprendendo não apenas questões
diretamente pedagógicas, mas também hábitos alimentares, de saúde e
higiene, assim como desenvolvem habilidades sociais, emocionais e motoras.
É nesta perspectiva de direitos que as famílias vêm se colocando, não
mais como há décadas passadas, nas quais qualquer modelo de educação era
suficiente, bastava cuidar e alimentar. Hoje as famílias reconhecem seus
direitos e procuram exercer junto com a escola o seu papel na vida da criança.
____________________________________
¹Dados retirados da Plataforma Bússola Social – abril/2020.
²BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Câmera dos Deputados, Lei
no 8.069, de 13 de julho de 1990. DOU de 16/07/1990 – ECA. Brasília, DF.
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PROMOÇÃO A SAÚDE
Acompanhamento das cadernetas de saúde
dos funcionários e crianças.
O Educandário conta com uma nutricionista e uma técnica de
enfermagem. As ações realizadas tiveram a finalidade de assegurar o cuidado à saúde
da criança e do trabalhador, priorizando a promoção da prevenção e de intervenções
diretas, sempre que necessário, visando constantemente a prevenção de acidentes,
alimentação saudável, um ambiente seguro e o bem-estar de todos.
O setor promoveu campanhas
orientação aos colaboradores e famílias:

de

conscientização

e

Capacitação e reciclagem: Primeiros socorros;

Tem como objetivo ajudar os profissionais a tomarem atitudes corretas
em casos de emergência. A capacitação para os profissionais de sala, fez com que as
pessoas se sentissem seguras e aptas a prestarem atendimento imediato em situações
de urgência/emergência.
Essas e outras intervenções de caráter de cuidados ou socorro reforçam
o quanto é importante as capacitações no ambiente escolar e, quanto mais
profissionais estiverem preparados para agir diante de uma emergência, mais será
possível garantir a integridade das crianças e colaboradores.
Os temas abordados nas capacitações foram:
-Convulsão febril;
-Desmaios;
-Queimaduras;
-Fraturas;
-Traumas e outros.
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Acompanhamento das cadernetas de saúde
dos funcionários e crianças.

Entre as 292 cadernetas analisadas, 60 famílias foram lembradas via
agenda sobre o atraso no esquema de vacina. Em torno de 90% das famílias
retornaram apresentando documento atualizado ou a justificativa, enviada pelo
Unidade de Saúde, sobre a falta da vacina na Rede Pública.
Ações de lembrete das seguintes vacinas:
• Hepatite B - 3 doses;
• Febre Amarela – 1 dose;
• Dupla Adulto (dT) (previne difteria e tétano) – Reforço a cada 10 anos;
• *Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) - 2 doses;
H1N1

Coletas antropométricas (peso e medida)

Para estas ações, contamos com a participação dos estagiários da
Nutrição, da faculdade Anhanguera que ajudaram na coleta e no diagnóstico das
crianças.
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Levantamento Nutricional 2019
Crianças de 01 a 06 anos do Educandário Santa Catarina.

Levantamento Nutricional 2019
Crianças de 06 a 14 anos do Educandário Santa Catarina.

Segundo o gráfico Who Anthro Plus, o maior risco de obesidade neste
ano 2019 segue no grupo dos maiores de seis anos pela autonomia na escolha de sua
alimentação .
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Nutrição e Saúde
Juntamente com o setor saúde, recursos humanos e nutrição, foi
colocado em ação um projeto piloto voltado para um olhar cuidadoso à saúde
do trabalhador. O projeto nasceu a partir de 4 colaboradores com queixas de
doenças ligadas a alimentação. Estes colaboradores foram acompanhados
pela nutricionista e o estagiário de nutrição Leonardo Berwenger, com
supervisão.
Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar - UANE: O trabalho em
conjunto com esta organização possibilitou ao pedagógico um novo olhar
nutricional que ultrapassou as barreiras da própria UANE, e vai ao encontro
da nova proposta pedagógica humanizada, configurando o espaço da cozinha
como
um
laboratório
de
saberes
e
descobertas.
A unidade de nutrição teve seu momento de troca de conhecimentos,
participando de vários cursos oferecidos pelo MESA BRASIL e de outros
parceiros. Realizou projetos juntos aos professores, com as letras do alfabeto
vinculadas
a
frutas
e
verduras
e
aulas
de
culinária.
O projeto “Desperdício: Responsabilidades de todos”, foi idealizado
em 2018 com continuidade durante 2019, foi premiado. O prêmio
nutricionista nota 10 / 2019, realizado pelo Conselho Regional de Nutrição –
CRN 10, foi dedicado a nutricionista institucional, Maria Lúcia Luna.
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CONSUMO ANUAL

LEITE
10.568 L

ALIMENTOS NÃO
PERECIVEIS
7.203 KG

FRUTAS E VERDURAS
21.980 KG

OVOS
2.760 DZ

CARNE
5.200 KG
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FINANCEIRO
ASPECTOS FINANCEIROS
O ano de 2019 iniciou de forma atípica, com eventos naturais que
deixaram expostos algumas fragilidades estruturais da instituição, tendo que
reiniciar reformas começadas e iniciar outras com urgência para podermos
deixar a estrutura pronta para receber as crianças.
A instituição possui seguro patrimonial, o que nos ajudou a cobrir os
custos emergenciais, mas também contamos com a ajuda da comunidade e dos
parceiros, tanto financeiramente como de forma voluntária, ajudando na
reconstrução da nossa instituição.
Esse ano iniciamos as atividades previstas do Projeto da Lei Rouanet,
efetuamos compras de material estrutural, instrumentos para oficinas e
contratação dos oficineiros.
Também demos continuidade
contabilidade e a Matos Auditores.

a

Auditoria

juntamente

com

a

O ano terminou de forma mais tranquilo para o setor financeiro, os
trabalhos realizados ao longo do ano refletiram nos saldos bancários positivos,
proporcionando um melhor direcionamentos dos recursos recebidos. Este saldo,
mais elevado comparado a anos anteriores, também nos mostrou a fragilidades
de um controle maior da gestão financeira, juntamente com a contabilidade foi
adquirido o sistema Conta Azul, com intenção de iniciar as movimentações
financeiras de 2020 diretamente neste sistema e poder obter resultados
melhores, claros e objetivos.
1- O movimento financeiro do EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA, no
exercício de 2019, é demonstrado no seguinte quadro:
DESCRIÇÃO
Disponibilidades em 31/12/2018, cfe. Balanço Patrimonial
(-) Cheques a compensar em 31/12/2018
Disponível efetivo no inicio do exercício
Receitas Operacionais
Receitas de Eventos
Receita Sinistro Imobilizado
Receitas Financeiras
(-) Despesas Operacionais
(-) Custos dos Eventos
(-) Investimentos
(-) Despesas Financeiras
(+/-) Ajuste em 01/01/2017
Disponível efetivo no final do exercício
(+) Cheques a compensar em 31.12.18
Disponibilidades em 31/12/2018, cfe. Balanço Patrimonial

R$
15.252,75
15.252,75

4.482.631,37
464.078,90
100.000,00
46.484,79
4.583.666,85
104.422,10
10.805,64
394.300,47
394.300,47
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2- As receitas operacionais decorreram de convênios celebrados –
especialmente com a Prefeitura de São José e com o projeto Lei Rouanet– 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$ 4.529.116,16.

RECURSOS RECEBIDOS
Prefeitura Municipal de São José - Educação

R$

%

2.516.282,30

55,56

Doações Avulsas (Pessoas Físicas e Jurídicas)

718.711,51

15,87

Aluguéis

177.774,94

3,93

49.000,00

1,08

200.400,00

4,42

25.120,00

0,55

2.467,01

0,05

Doação de Alimentos

45.972,95

1,02

Vendas Diversas

40.034,95

0,88

8.066,30

0,18

Doação para eventos

10.887,50

0,24

Receitas Financeiras

46.484,79

1,03

Outras Receitas

20.285,00

0,45

Lei Rouanet

564.628,91

12,47

Mão de Obra Voluntária

103.000,00

2,27

4.529.116,16

100,00

SESI - Serviço Social da Indústria
Prefeitura Municipal de São José - Assist. Social
Carnês Contribuintes
Justiça Federal

Doação Produtos/Equip
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3. As despesas operacionais, no montante de R$, podem ser assim
analisadas em valores e percentuais:

DESPESAS
Pessoal
Alimentação
Contrato Prestação de Serviço
Luz/Água
Outras Despesas
Depreciações
Higiene/Limpeza
Desp. Bancárias/Financeiras
Impostos, Taxas e Contribuições
Comunicação
Operac/Manut Veículo
Gás
Bens de Pequeno Valor
Material Pedagógico/Expediente
Manut. Equipamentos
Manut. Conser. Imoveis

R$

%

3.379.509,48
281.373,57
466.033,02
85.286,81
23.594,50
82.460,46
29.663,81
10.805,64
8.598,84
16.290,29
25.337,18
17.673,00
27.156,00
113.245,90
8.728,72

230.806,90
4.806.564,12

70,31
5,85
9,70
1,77
0,49
1,72
0,62
0,22
0,18
0,34
0,53
0,37
0,56
2,36
0,18
4,80
100
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4. Quanto aos eventos, em 2019 tivemos um aumento no resultado em
relação ao ano anterior, totalizando R$ conforme destacamos na tabela
abaixo:

EVENTOS
Educandário Fest
Festa Julina
Feijoada
Assado de Cordeiro
Ação entre Amigos
Outros Eventos (famílias)

RECEITA
255.286,52
19.942,58
132.192,00
35.634,80
20.523,00
500,00
464.078,90

DESPESA RESULTADO
54.323,39
200.963,13
6.479,00
13.463,58
11.771,92
120.420,08
19.412,29
16.222,51
12.435,50
8.087,50
500,00
104.422,10

359.656,80

______________
* 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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ORIGEM DOS RECURSOS
➢Convênios com instituições públicas e privadas;

➢Subvenções de órgãos públicos;
➢Doações espontâneas (financeira, alimentos, vestuário,
calçados, móveis e equipamentos);
➢Eventos Beneficentes;
➢Campanhas (Troco Solidário, Amigo Contribuinte);
➢Vendas diversas ( Bazar, brechó).

COMO AJUDAR:
PARTICIPANDO DOS EVENTOS BENEFICENTES
SE CADASTRANDO COMO AMIGO CONTRIBUINTE

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

DOANDO DE ALIMENTOS

COMO VOLUNTÁRIO
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EQUIPE 2019
1 - Superintendente Geral
3 - Coordenadoras Pedagógicas
2 – Assistentes Sociais
1 – Nutricionista
1 – Técnica de Enfermagem
1 – Gerente de Almoxarifado
1 – Supervisor de recursos humanos
2 – Supervisores Administrativos – Secretaria/Financeiro
2 – Auxiliares Administrativos
1 – Mobilizadora de Recursos
20 – Professoras
25 – Auxiliares de Sala
1- Recreadora ( Educação Física)
4 – Educadores Sociais
1 – Motorista
7 – Faxineiro
1 - Jardineiro
3 – Auxiliares de Manutenção
4 – Auxiliares de Cozinha
1 – Auxiliar de limpeza
6 – Cozinheiras
3 – Jovens Aprendiz
6 - Oficineiros
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MENSAGEM FINAL
Quando

termina o ano e nos deparamos com a
nossa “produção” é que vimos o quanto foi feito, mas
nossa surpresa maior é vermos o que ainda temos a
fazer.
A realidade pede muito, mas ainda maiores são
nossos sonhos!
A cada etapa somos tomados pela alegria mas
principalmente pela confiança de havermos feito o
melhor.
Nossos sonhos serão realidade graças a todos
vocês!
Muito obrigada, que Deus abençoe!

...Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele
são a sabedoria e a força; (Daniel 2:20)

Cléa Duarte Raitz
Superintendente Geral
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