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EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA 
PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

ANO 2020 / 2021 
 

 
BREVE HISTÓRICO: 

O Educandário Santa Catarina foi criado em 1936 para fins assistenciais, 
sendo hoje uma Instituição que atende 540 crianças e adolescentes entre 1 e 14 
anos de idade, oferecendo educação e assistência social. Como entidade 
filantrópica, conta com parcerias que agregam 70% ao custo anual e o restante é 
mobilizado no decorrer do ano principalmente por meio de um calendário fixo de 
eventos beneficentes realizados na própria sede: 

 
1. Educandário Fest: Foram realizadas 22 edições. Acontece em abril. Em 

dois dias de evento, conta com 150 voluntários e recebe cerca de 6 mil 
pessoas.  
Meta de arrecadação: Superior a R$250.000,00 (R$200.000,00 referência 2019) 

2. Festa Julina: Acontece no mês de julho e recebe cerca de 1.500 pessoas. 
Meta de arrecadação: Superior a R$18.000,00 (R$12.000,00 referência 2019) 

3. Feijoada do Bem: Acontece em agosto e recebe cerca de 2.500 pessoas. 
Meta de arrecadação: Superior a R$160.000,00 (R$120.000,00 referência 2019)  

4. Assado de Cordeiro: Uma edição realizada em 2017. 
Meta de arrecadação: Superior a R$20.000,00 (R$15.000,00 referência 2018) 

5. Chá das Azaléias: Acontece em outubro e recebe 300 pessoas. 
Meta de arrecadação: Superior a R$25.000,00 (R$20.000,00 referência 2018) 

 
OUTRAS ABORDAGENS: 

6. Café da Manhã: Oferecido pela presidente do Educandário aos antigos e 
possíveis novos parceiros. União de forças em prol de um projeto pautado. 
Média arrecadada: Projeto específico apresentado. 

7. Projeto Troco Solidário: Caixas coletoras em ambientes comerciais. 
Média arrecadada: R$1.000,00 a cada trimestre. 

8. Campanha Amigo Contribuinte: Contribuições mensais por meio de 
boletos bancários. 
Média arrecadada: R$6.000,00 /mês. 

9. Doe Aqui: Link disponível no site do Educandário para doações rápidas. 
Média arrecadada: R$400,00/ano. Ano inicial/2019.  
Meta de arrecadação: R$1.000,00/mês a partir de 2022. 
www.educandariosc.org.br  
 

PERÍODO PANDÊMICO: 
  A quarentena por Covid-19 impediu a realização dos eventos beneficentes entre 
os anos de 2020 e 2021, porém, conseqüente a organização financeira da entidade, 
atravessou os últimos anos sem demissões e em dia com seus compromissos. 
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CONSULTORIAS 
 

 Em 2017 o Instituto Comunitário – ICOM foi contratado para realizar 
diagnóstico institucional e evidenciou fragilidades, como o site Institucional e redes 
sociais que precisavam de investimento. 
 Em 2018 foi contratada a Imagine Conhecer para realizar diagnóstico e 
otimizar os trabalhos do setor de mobilização de recursos, sinalizando 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. 

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. Ressalta-se que a presidente do Educandário, sra. Marly Ziliotto 
Gomes, é a principal mobilizadora de recursos quanto a busca constante por 
apoiadores para que se realizem este e outros Projetos. 

O novo site está atualizado e voltado principalmente ao público externo para o 
qual são apresentadas as principais ações da Instituição, informando colaboradores 
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. 

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, resultando em um número triplicado de 
interessados. 

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 construído um novo prédio para 
Educação Infantil com capacidade para receber 700 crianças. O prédio deverá ser 
entregue no primeiro semestre de 2021. 

A presidente do Educandário, sra. Marly Ziliotto Gomes, se empenhou dia a 
dia durante a quarentena que se estendeu por todo o ano de 2020 na captação de 
apoio para as doações de cestas básicas para as famílias atendidas, que relatavam 
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desemprego e necessidades advindas do fato, visitando empresas e realizando 
contatos para que nada viesse a faltar. Registrou-se a contemplação de todas as 
famílias.  

Fizeram parte deste mutirão de solidariedade: sra. Maria Helena Ramos 
Gomes, sr. José Nitro, sr. Marcos Souza, sra. Nilza Fornazari, sra. Vanessa Gomes, 
sra. Priscila Hartmann, sra. Rosinete Conceição, Loja Maçônica Lédio Martins, 
Grupo Ric Record, Grupo de Serviço Mulheres do Brasil e Clube de Serviço Rotary 
Club. 

 
•  Cestas básicas e outros itens distribuídos para as famílias: cobertores, 

frutas, verduras, ovos, frangos, pacotes de fraldas, máscaras protetoras, caixas de 
leite e pães de leite. 

 
Ressaltando o compromisso da Instituição quanto a colaborar de uma forma 

eficiente com a segurança alimentar e nutricional das crianças e seus familiares, 
adicionou à cesta básica, ovos, frangos e carnes, frutas e verduras.  
 
   

Balanço Financeiro Referência ANO 2020 
Valor proveniente de parcerias e 

outros recursos 
Custo anual 

R$ 3.636.634,44 R$ 4.089.215,20 
Déficit : R$ 235.092,16 

 
 
METAS 2021 
 - Manter o empenho em valorizar e destacar os meios, as estratégias, o 
processo e os resultados de uma organização de excelência; 

- 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: 
disponibilizar 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). 
Apresentar metas de arrecadação. Disponibilizar QR Code, folderes para download 
com custo semanal, mensal e anual, folder com a pedagogia aplicada e Projetos 
executados, também fisicamente na recepção da entidade para visitantes.  
Promover vídeos com o depoimento e convites de familiares, colaboradores, 
voluntários, crianças e diretoria, de até 1minuto, visando divulgar o ESC e as 
campanhas de doação sob os slogans: INVISTA NO FUTURO. NÓS TEMOS, NÓS 
CONSTRUÍMOS, NÓS PRECISAMOS; 

- Implantar o sistema de doação de troco solidário via cartão de crédito. Cada 
usuário poderá liberar sua fração de troco em centavos para o Educandário no ato 
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da compra de qualquer valor em qualquer estabelecimento (opcional), desde que 
utilize o seu cartão de crédito; 

- Implantar 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, valorizando e divulgando a entidade; 

- Criar o departamento de telemarketing do Educandário, fortalecendo 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. 

- Buscar mecanismos para reativar o processo de apreciação de Projetos pelo 
Fundo da Infância e Adolescente de São José – FIA, via CMDCA/SJ, o qual está 
com análises suspensas desde 2014. 

- Fomentar junto aos lojistas a doação de itens para o brechó e bazar, pois 
funcionam bem na entidade. 
 - Submeter e aprovar mais Projetos via editais públicos e privados; 

- Manter ativos os Projetos apoiados pela Lei de Incentivo a Cultura; 
- Manter o Projeto Pão da Amizade (venda de pães caseiros feitos na padaria 

do Educandário); 
 - Manter a fidelização das relações de apoio. 

 
 

 
PROCESSOS DE FORTALECIMENTO RELACIONAL 

São enviados aos parceiros alguns carinhos durante o ano, como 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; 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 alguns desses critérios citados foram suspensos, pois não há 
segurança garantida em saúde para atuações infantis e suas divulgações. 
 
 

_______________________ 
PATRICIA MENDONÇA BURIN 
Setor de mobilização de recursos 
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REGISTRO ANO 2021 
 

 
 

 
 

Fotos: Café da manhã com parceiros referente ao novo prédio do Educandário para Educação Infantil. 
 
 
 



 
 

_________________________________________________________________________________ 

Educandário Santa Catarina 

Rua João Grumiché, 755 - Roçado  São José – SC  CEP 88.108-100 

Telefone:48.32470877 – 48.32470877 

www.educandariosc.org.br 
 

 
 

 
Arte: Novo prédio do Educandário 2021. 

 

 
Foto: Novo prédio do Educandário 2021. 

 

 
 

Canais de comunicação: 
Site: www.educandariosc.org.br 

Facebook: www.facebook.com/educandariosc1936 
Youtube: Educandário Santa Catarina 

Instagram: @educandariosc1936 


