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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 I
hansenianos assistência mais humana e às crianças nascidas com o estigma, saúde, assistência e 
atenção. Nesses anos de existência, o Educandário Santa Catarina passou por muitas transformações: 
em 1979 deixou de ser internato para filhos sadios de hansenianos, pois, 
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. 

Em 2020 o Educandário 
Atacadão/Ehma, pois inúmeras são 
Educandário, mesmo contando com as receitas advindas de convênios d
eventos e das doações por parte dos amigos, a dificuldade se mantinha quanto a suprir as demandas, 
sobretudo as manutenções nos pr
constante. Assim surgiu a possibilidade de l
alienação do imóvel.   

Pensando no bem estar das crianças atendidas e na necessidade de reforma das instalações 
prediais, a diretoria do Educandário resolve após muito estudo aceitar a proposta da empresa Emha, 
representante do Atacadão. As negociações ocorreram durante reuniões
presença do Ministério Público, representantes da Prefeitura Municipal de São José, Diretoria da 
Aemflo e demais associados onde 
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Arte: Prédio do novo Educandário. 

1936, foi formada em Santa Catarina a Sociedade de Assistência aos 
Educandário Santa Catarina, a Instituição teve em seus objetivos iniciais dar aos 

assistência mais humana e às crianças nascidas com o estigma, saúde, assistência e 
es anos de existência, 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 

É uma entidade de terceiro setor com caráter educacional e assistencial, com ações voltadas 
olvimento educacional, humano, cultural, social, ambiental, esportivo e de lazer para 

Em 2020 o Educandário iniciou um novo ciclo em sua história ao firmar parceria 
númeras são as preocupações com sustentabilidade e manutenção do 

do com as receitas advindas de convênios dos projetos da Prefeitura, dos 
parte dos amigos, a dificuldade se mantinha quanto a suprir as demandas, 

os prédios que já têm 85 anos, tornando a rotina uma preocupação 
. Assim surgiu a possibilidade de locação de parte do terreno, sem nunca cogitar a venda ou 

Pensando no bem estar das crianças atendidas e na necessidade de reforma das instalações 
a diretoria do Educandário resolve após muito estudo aceitar a proposta da empresa Emha, 

As negociações ocorreram durante reuniões
presença do Ministério Público, representantes da Prefeitura Municipal de São José, Diretoria da 

lo e demais associados onde foi apresentado a proposta de locação e também a construção de 
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1936, foi formada em Santa Catarina a Sociedade de Assistência aos 
em seus objetivos iniciais dar aos 

assistência mais humana e às crianças nascidas com o estigma, saúde, assistência e 
es anos de existência, o Educandário Santa Catarina passou por muitas transformações: 

com o avanço da ciência, o 
Mal de Hansen já pode ser tratado em casa sem o trauma da separação familiar, então, passando a 

É uma entidade de terceiro setor com caráter educacional e assistencial, com ações voltadas 
olvimento educacional, humano, cultural, social, ambiental, esportivo e de lazer para 

sua história ao firmar parceria com 
ntabilidade e manutenção do 

os projetos da Prefeitura, dos 
parte dos amigos, a dificuldade se mantinha quanto a suprir as demandas, 

édios que já têm 85 anos, tornando a rotina uma preocupação 
ocação de parte do terreno, sem nunca cogitar a venda ou 

Pensando no bem estar das crianças atendidas e na necessidade de reforma das instalações 
a diretoria do Educandário resolve após muito estudo aceitar a proposta da empresa Emha, 

As negociações ocorreram durante reuniões, algumas delas com a 
presença do Ministério Público, representantes da Prefeitura Municipal de São José, Diretoria da 

foi apresentado a proposta de locação e também a construção de 
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uma nova escola com novas instalações para
crianças, o que é muito importante para 
cada vez maior. As instalações amplas
de esportes! Além disso, será feito um memorial no prédio original em que funciona atualmente a 
administração, preservando e mantendo viva a história.

A formalização desse contrato representou um grande passo para o E
comunidade josefense, pois traz 
Assembleia Geral Extraordinária 
demais integrantes da diretoria e associados curadores o Projeto de L
votação e aprovação (anexo 1), 
Extraordinária- AGE. 

Em abril iniciou a demolição de parte dos
mesmo após tantas tentativas de mantê

 

Fotos: Início da demoliç
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s instalações para a creche, com capacidade ampliada 
crianças, o que é muito importante para a comunidade, pois a demanda de solicitação de vagas é 

As instalações amplas proporcionarão melhor mobilidade, segurança e
lém disso, será feito um memorial no prédio original em que funciona atualmente a 

administração, preservando e mantendo viva a história. 
A formalização desse contrato representou um grande passo para o E

osefense, pois traz sustentabilidade e a preservação ao Patrimônio da Instituição.
 - AGE ocorrida em 05/06/2020 (modo remoto), foi apresentado aos 

toria e associados curadores o Projeto de Locação em que ocorreu a 
, e o próprio contrato (anexo 2), conforme 

iniciou a demolição de parte dos prédios originais danificados pelo uso do tempo
mesmo após tantas tentativas de mantê-los e também a construção do novo prédio.

Fotos: Início da demolição de parte dos prédios originais.
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ampliada para atender 700 
de solicitação de vagas é 

proporcionarão melhor mobilidade, segurança e uma quadra 
lém disso, será feito um memorial no prédio original em que funciona atualmente a 

A formalização desse contrato representou um grande passo para o Educandário e toda a 
o Patrimônio da Instituição. Em 

ocorrida em 05/06/2020 (modo remoto), foi apresentado aos 
ocação em que ocorreu a 

 ata da Assembleia Geral 

danificados pelo uso do tempo, 
a construção do novo prédio.  

 

 

ão de parte dos prédios originais. 
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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.
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VISÃO

Ser reconhecida pela comunidade 

pelos serviços prestados às 

crianças atendidas e pela 

valorização dos seus 

colaboradores e parceiros.

 

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. 

VALORES 

 

Transparência  Eficiência 

Qualidade   Comprometimento 

Organização     Inovação 

Disciplina   Solidariedade 

Ética    Honestidade 

Respeito   Empatia 

Perseverança  Diversidade 

Consciência Socioambiental 
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VISÃO 

 

Ser reconhecida pela comunidade 

pelos serviços prestados às 

crianças atendidas e pela 

valorização dos seus 

colaboradores e parceiros. 
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DIRETORIA EXECUTIVA
 

 Presidente 

Marly Ziliotto Gomes 

1ª Vice-Presidente 

João Moacir Will 

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 

Suplente 

Valter Vieira da Silva 
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DIRETORIA EXECUTIVA 

Kátia Joaquina Dabela de Alcântara 

COORDENAÇÃO
 

Superintendente Geral

Cléa Duarte Raitz 

Coordenadora Educação infantil

Jane Ferreira Martins

Coordenadora SCFV 

Salete Martins 

Nutrição  

Maria Lúcia Luna 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Serviço Social 

Liliane Ferreira Martins

Mirela Eufrasio Chagas

Secretaria 

Ana Paula da Rosa 

Recepcionista 

Mariana G. Galhardi 

Assistente Financeiro

Crisleide B. da Rosa 

Mobilização de Recursos

Patrícia Mendonça Burin

Recursos Humanos 

Angelita Pickler de Souza

Auxiliar Administrativo

Mariana Serafim 

Técnica de Saúde 

Lucimara C. dos Santos

Compras 

Patrícia Hames 

Motorista 

Geancarlos Silveira 
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                                                      Foto: Presidente do Educandário Santa Catarina.

 
PALAVRA DA PRESIDENTE
 
Desde 2012, quando esta diretoria assumiu a administração do Educandário, o foco foi dar 

continuidade ao trabalho que aqui vinha s
novas oportunidades de estudo de trabalhos, de oficinas e de lazer. Com muita garra e perseverança 
e acreditando sempre que Deus estava no comando de tudo, foram surgindo novas oportunidades. 
Dentre essas, as aprovações de Projetos apoiados pela Lei de Incentivo a Cultura (LEI ROUANET), o 
que possibilitou que as crianças participassem de oficinas de várias modalidades.

Nossos olhares também se voltaram para nossos professores e funcionários e oportunizamo
cursos de aperfeiçoamento em seu currículo.

Chegamos em 2020 e com dele todas as vicissitudes devido a pandemia mundial por COVID
Apesar da instabilidade mundial tivemos a grata possibilidade de concretizar a assinatura de um 
contrato de aluguel de parte do terreno institucional, incrementando assim a sustentabilidade e 
viabilizando uma nova escola moderna e com todas as normas de segurança, a qual atenderá 700 
crianças. 

A partir do novo empreendimento instalado em no terreno, foram oportunizados empr
diretos a comunidade, inicialmente para 350 pessoas.

Fomos contemplados também com a parceria do Rotary Clube de Jurerê e Rotary Internacional 
para a equipagem da primeira biblioteca infantil do Educandário.

Agradecemos a todos que ousaram sonhar um e
 

Muito obrigada! 

 
 

 
 

Roçado São José/SC – CEP: 88108-100 
1502/ 48 991338104 

faleconoscoeducandariosc@gmail.com / educandario.mob@gmail.com 

 

Foto: Presidente do Educandário Santa Catarina.

PALAVRA DA PRESIDENTE 

Desde 2012, quando esta diretoria assumiu a administração do Educandário, o foco foi dar 
continuidade ao trabalho que aqui vinha sendo realizado com as crianças. Desta forma buscamos 
novas oportunidades de estudo de trabalhos, de oficinas e de lazer. Com muita garra e perseverança 
e acreditando sempre que Deus estava no comando de tudo, foram surgindo novas oportunidades. 

s, as aprovações de Projetos apoiados pela Lei de Incentivo a Cultura (LEI ROUANET), o 
que possibilitou que as crianças participassem de oficinas de várias modalidades.

Nossos olhares também se voltaram para nossos professores e funcionários e oportunizamo
cursos de aperfeiçoamento em seu currículo. 

Chegamos em 2020 e com dele todas as vicissitudes devido a pandemia mundial por COVID
Apesar da instabilidade mundial tivemos a grata possibilidade de concretizar a assinatura de um 

arte do terreno institucional, incrementando assim a sustentabilidade e 
viabilizando uma nova escola moderna e com todas as normas de segurança, a qual atenderá 700 

A partir do novo empreendimento instalado em no terreno, foram oportunizados empr
diretos a comunidade, inicialmente para 350 pessoas. 

Fomos contemplados também com a parceria do Rotary Clube de Jurerê e Rotary Internacional 
para a equipagem da primeira biblioteca infantil do Educandário. 

Agradecemos a todos que ousaram sonhar um espaço melhor para nossas crianças.

 
Marly Ziliotto Gomes 

Presidente 
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Desde 2012, quando esta diretoria assumiu a administração do Educandário, o foco foi dar 
endo realizado com as crianças. Desta forma buscamos 

novas oportunidades de estudo de trabalhos, de oficinas e de lazer. Com muita garra e perseverança 
e acreditando sempre que Deus estava no comando de tudo, foram surgindo novas oportunidades. 

s, as aprovações de Projetos apoiados pela Lei de Incentivo a Cultura (LEI ROUANET), o 
que possibilitou que as crianças participassem de oficinas de várias modalidades. 

Nossos olhares também se voltaram para nossos professores e funcionários e oportunizamos 

Chegamos em 2020 e com dele todas as vicissitudes devido a pandemia mundial por COVID-19. 
Apesar da instabilidade mundial tivemos a grata possibilidade de concretizar a assinatura de um 

arte do terreno institucional, incrementando assim a sustentabilidade e 
viabilizando uma nova escola moderna e com todas as normas de segurança, a qual atenderá 700 

A partir do novo empreendimento instalado em no terreno, foram oportunizados empregos 

Fomos contemplados também com a parceria do Rotary Clube de Jurerê e Rotary Internacional 

spaço melhor para nossas crianças. 
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SERVIÇO PRESTADO
 
Visa promover para as crianças atendidas a garantia dos seus direitos, sob um olhar integral de 

desenvolvimento infantil, respeitando suas 
conhecimentos, proteção, saúde, liberdade, respeito, dignidade, brincadeira, convivência e interação 
com outras crianças. 

O Educandário atendeu 428
6 anos, e 100 crianças e adolescentes
de Vínculos, contraturno escolar. Das 428
cadastradas no censo escolar, consequente
a coleta de dados foi antecipada. 

O ano de 2020 será lembrad
pandemia de coronavírus transformou
cada pessoa, olhou mais para o outro e para si mesmo
fevereiro, foi interrompido em março
dias, se estendeu durante todo ano de 2020.

O Educandário procurou ade
continuar atendo as crianças e su
atividades virtuais e o desafio era
grande, pois saíram da zona conhecida, mas realizaram as ações

Grande parte das famílias atendidas 
dificuldades, deixando seus empregos para cuidar
em que as escolas e creches permaneceram fechadas e 
seus negócios. Foi nesse momento, junto a pandemia

O Educandário percebeu a necessidade de
pouco de conforto além das atividades
empenhou durante todo o ano em busca por
Todos nós recebemos amor, palavras de força e â
de 563 cestas básicas, pacotes de fraldas,
distribuídas às famílias das crianças 

 
 
 

  OBJETIVO PEDAGÓGICO GERAL
Promover 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.  
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SERVIÇO PRESTADO 

isa 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 

Educandário atendeu 428 crianças na Educação infantil em 2020, com idade entr
e adolescentes entre 6 e 14 anos, no Serviço de Convivência 

o escolar. Das 428 crianças da Educação Infantil, apenas 394 foram 
as no censo escolar, consequente ao surgimento da pandemia da Covid

.  
O ano de 2020 será lembrado como um período desafiador para todos

transformou toda a rotina institucional, tempo em que cada 
cada pessoa, olhou mais para o outro e para si mesmo. O calendário escolar iniciou no

m março quando iniciou a quarentena, esta que
se estendeu durante todo ano de 2020. 

procurou adequar-se buscando novos métodos para oferecer seus serviços e 
continuar atendo as crianças e suas famílias. A partir de junho, os professores começaram a planejar 

desafio era: Como atrair remotamente crianças tão pequenas
grande, pois saíram da zona conhecida, mas realizaram as ações com muita vontade e

famílias atendidas pelo Educandário e também da comunidade
seus empregos para cuidarem de seus filhos durante a quarentena, 

em que as escolas e creches permaneceram fechadas e pequenos empresários precisaram fechar 
Foi nesse momento, junto a pandemia que surgiu uma onda de solidariedade e a

a necessidade de pensar uma forma de levar a ess
além das atividades educativas, momento em que a presidente da entidade se 

empenhou durante todo o ano em busca por apoio de parceiros, o que pronta
palavras de força e ânimo. Foram distribuídas 

pacotes de fraldas, cobertores, máscaras protetoras, caixas de leite e pães
às famílias das crianças atendidas e pessoas da comunidade do Roçado

OBJETIVO PEDAGÓGICO GERAL 
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 
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isa promover para as crianças atendidas a garantia dos seus direitos, sob um olhar integral de 
especificidades, o acesso a processos de construção de 

conhecimentos, proteção, saúde, liberdade, respeito, dignidade, brincadeira, convivência e interação 

com idade entre 11 meses a 
entre 6 e 14 anos, no Serviço de Convivência e Fortalecimento 

nfantil, apenas 394 foram 
to da pandemia da Covid-19, período em que 

o como um período desafiador para todos, bastante atípico. A 
em que cada colaborador, 

O calendário escolar iniciou no mês de 
sta que a princípio seria por 30 

novos métodos para oferecer seus serviços e 
, os professores começaram a planejar 

tão pequenas? O desafio foi 
muita vontade e dedicação. 

da comunidade passaram por 
de seus filhos durante a quarentena, período 

pequenos empresários precisaram fechar 
surgiu uma onda de solidariedade e amor. 

pensar uma forma de levar a essas pessoas um 
, momento em que a presidente da entidade se 

prontamente aconteceu. 
 semanalmente um total 

máscaras protetoras, caixas de leite e pães, 
do Roçado.  

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 
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EDUCAÇÃO INFANTIL 

Atendeu 428 crianças de fevereiro a março em perí
modo remoto. 

Em consequência ao enfrentamento do isolamento social, utilizamos a tecnologia e as mídias 
sociais como ferramenta pedagógica.
estratégias para dar continuidade
manter o vínculo afetivo e de sentido com essas
diferentes para levar o máximo de 

Foram criados grupos no aplicativo whatsapp
famílias/crianças. Os encontros eram realizados à
conforme a necessidade das famílias
de semana também, oportunizando 
sugeridas, valorizando as possibilidades de aprendizagem e a im
desenvolvimento das propostas e experiências

 
Atividades realizadas: 

• Vídeoaulas; 

• Envio de cartas via C

• Entrega de kits educativos (brinquedos construídos pelas professoras e

• Gincana online, com bônus de

• Reuniões e pesquisas online, com 
  
Essas estratégias possibilitaram que os dire

explorar, participar, expressar e co
em família, juntamente com os campos de experiências estabelecidos na BNCC, os quais favorecem o 
desenvolvimento integral da cri
pesquisador, atuante, protagonista das suas buscas, p

Manteve-se um olhar atento e uma cobrança diferenciada com os grupos V e VI
idade), tendo em vista que estão no processo de descobrir e 
forma, oferecemos por meio do Projeto Quintal Das Descobertas a todos os grupos da Instituição 
ações como a contação de 
encantamento a partir do uso da arte e elementos da natureza

As famílias participaram de acordo com sua
algumas não tinham acesso constante a internet
partilha de diversas vivências e experi

A parceria entre professoras e famílias no desenvolvimento das propo
importância para realizar um tra
de diversos autores, cursos online, reuniões pelo aplicativo 
e reuniões presencias, mantendo todos os cuidados exigidos pela legisl
resultado, uma adaptação e reinvenção
universo de possibilidades para que a criança ampliasse
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crianças de fevereiro a março em período integral e a partir de 03/07

Em consequência ao enfrentamento do isolamento social, utilizamos a tecnologia e as mídias 
sociais como ferramenta pedagógica. Diante da situação, a coordenação e os professores buscaram 

dar continuidade aos trabalhos iniciados com as crianças, com o objetivo 
e de sentido com essas e seus familiares. Foram utilizados aplicativos

para levar o máximo de informação e lazer para o público atendido
grupos no aplicativo whatsapp facilitando a comunicação entre

ncontros eram realizados às terças e quintas-feiras das 08h às 17
conforme a necessidade das famílias, os grupos permaneciam abertos durante a semana e aos finais 

, oportunizando a todos mais tempo para participar e compartilhar as atividades 
sugeridas, valorizando as possibilidades de aprendizagem e a importância da parceria no processo de 

as e experiências. 

Envio de cartas via Correio convencional, de professor para aluno;

Entrega de kits educativos (brinquedos construídos pelas professoras e

Gincana online, com bônus de premiação; 

Reuniões e pesquisas online, com apoio de familiares e equipe técnica.

Essas estratégias possibilitaram que os direitos de aprendizagem das crianças (
r e conhecer-se) fossem explorados durante as 

em família, juntamente com os campos de experiências estabelecidos na BNCC, os quais favorecem o 
desenvolvimento integral da criança, reconhecendo-a como sujeito potente, questionador,
pesquisador, atuante, protagonista das suas buscas, produtor de cultura e de

um olhar atento e uma cobrança diferenciada com os grupos V e VI
o em vista que estão no processo de descobrir e envolver-se com o mundo letrado. Des

forma, oferecemos por meio do Projeto Quintal Das Descobertas a todos os grupos da Instituição 
contação de histórias, jogos, brincadeiras, musicalização, gincana 

a arte e elementos da natureza. 
As famílias participaram de acordo com suas possibilidades e realidade, tendo em vista que 

ham acesso constante a internet ou por outros motivos pessoais
partilha de diversas vivências e experiências cotidianas familiares nos grupos de whatsapp. 

A parceria entre professoras e famílias no desenvolvimento das propo
para realizar um trabalho de qualidade, paralelamente, buscou

res, cursos online, reuniões pelo aplicativo zoom, contatos pelos grupos de whatsa
e reuniões presencias, mantendo todos os cuidados exigidos pela legisl
resultado, uma adaptação e reinvenção para que as vídeoaulas motivassem 

dades para que a criança ampliasse o conhecimento de si, do outro e do mundo. 
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odo integral e a partir de 03/07/2020 sob 

Em consequência ao enfrentamento do isolamento social, utilizamos a tecnologia e as mídias 
os professores buscaram 

, com o objetivo principal de 
oram utilizados aplicativos 

informação e lazer para o público atendido.   
facilitando a comunicação entre professoras e 

feiras das 08h às 17horas, e 
m abertos durante a semana e aos finais 

ticipar e compartilhar as atividades 
portância da parceria no processo de 

para aluno; 

Entrega de kits educativos (brinquedos construídos pelas professoras e auxiliares);  

familiares e equipe técnica. 

de aprendizagem das crianças (conviver, brincar, 
interações e brincadeiras 

em família, juntamente com os campos de experiências estabelecidos na BNCC, os quais favorecem o 
sujeito potente, questionador, 

rodutor de cultura e de infância respeitada. 
um olhar atento e uma cobrança diferenciada com os grupos V e VI (5 e 6 anos de 

se com o mundo letrado. Desta 
forma, oferecemos por meio do Projeto Quintal Das Descobertas a todos os grupos da Instituição 

, brincadeiras, musicalização, gincana interativa, 

e realidade, tendo em vista que 
pessoais, contudo, houve 

ências cotidianas familiares nos grupos de whatsapp.  
A parceria entre professoras e famílias no desenvolvimento das propostas foi de extrema 

buscou-se capacitação a partir 
zoom, contatos pelos grupos de whatsapp 

e reuniões presencias, mantendo todos os cuidados exigidos pela legislação de saúde. Como 
 ao encantamento de um 

e si, do outro e do mundo. 
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    Temas das propostas: 

    Pela Minha Janela; 

   Jogos e Brincadeiras; 

   Artes Que Encantam e 

     Gincana de Natal

O compromisso foi além de ensinar e aprender, 
com leveza, encantamento, inspiraçõ

Finalizando o ano de 2020 houve
18/12/20 com a distribuição de um kit surpresa com materiais educativos e sugestivos para 
grupos atendidos pela Instituição. 
do grupo VI valorizando o trabalho educ
iniciando 2021 nos anos iniciais. 

 

RESULTADO DAS PROPOSTAS : GRUPO VI C (6 anos de 
COMPARTILHADAS PELAS FAMÍLIAS VIA APLICATIVO W
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Temas das propostas:  

Pela Minha Janela;  

Jogos e Brincadeiras;  

Artes Que Encantam e  

Gincana de Natal 

além de ensinar e aprender, o compromisso foi sustentar o período transitório 
encantamento, inspirações e sentido da escola para essas vidas. 

Finalizando o ano de 2020 houve um cronograma especial que iniciou em 14/12/20 até 
de um kit surpresa com materiais educativos e sugestivos para 

grupos atendidos pela Instituição. Junto a isso, foi entregue um relatório interativo para os familiares 
do grupo VI valorizando o trabalho educativo desenvolvido, pois, se despede

 

PROPOSTAS : GRUPO VI C (6 anos de 
COMPARTILHADAS PELAS FAMÍLIAS VIA APLICATIVO W

9 

sustentar o período transitório 
vidas.  

cial que iniciou em 14/12/20 até 
de um kit surpresa com materiais educativos e sugestivos para todos os 

um relatório interativo para os familiares 
se despedem da Educação Infantil, 

PROPOSTAS : GRUPO VI C (6 anos de idade) 
COMPARTILHADAS PELAS FAMÍLIAS VIA APLICATIVO WHATSAPP 
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DEPOIMENTOS DAS FAMÍ

Depoimento da Luany (6 anos) do GVI C

 

Depoimento família da Samyra (6 anos) do GVIC
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DEPOIMENTOS DAS FAMÍLIAS REFERENTE AS AULAS REMOTAS

Depoimento da Luany (6 anos) do GVI C 

Depoimento família da Samyra (6 anos) do GVIC 

“Foi muito legal fazer todas as 

minhas atividad
só fiz uma né?

compartilhando com vocês as minhas 
ideias, minha cabeça e vocês 
compartilhando comigo. Até as 

professoras estão aqui para nos ajudar 
a fazer as tarefas de casa, até as 

professoras estão aqui. Eu amo vocês
Beijos bem grande

“Oi! Meu nome é Ana Paula sou mãe da 
Samyra e com relação as atividades

acho muito interessante e
para o desenvolvimento dos nossos 
pequenos. A Samyra ama fazer as 

atividades da semana
pra fazer. Aprende bastante 

aprendo muito com ela fazendo porque a 
gente fazendo atividade juntas é uma 
troca de experiências. 

eu aprendo com ela também”.

11 

LIAS REFERENTE AS AULAS REMOTAS 

“Foi muito legal fazer todas as 

minhas atividades que no momento 
só fiz uma né? É muito legal tá 

compartilhando com vocês as minhas 
ideias, minha cabeça e vocês 
compartilhando comigo. Até as 

professoras estão aqui para nos ajudar 
a fazer as tarefas de casa, até as 

professoras estão aqui. Eu amo vocês! 
jos bem grandes pra todos vocês!”. 

eu nome é Ana Paula sou mãe da 
relação as atividades eu 

acho muito interessante e importante 
para o desenvolvimento dos nossos 

amyra ama fazer as 

atividades da semana, fica bem ansiosa 
prende bastante e eu também 

aprendo muito com ela fazendo porque a 
gente fazendo atividade juntas é uma 
troca de experiências. Ela me pergunta aí 

endo com ela também”. 
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Depoimento família da Patrícia (6 anos) do GVI C

 

Depoimento família da Laura (6 anos) do GVI C

 

Depoimento da família do Benjamin (6 anos) do GVI C
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Depoimento família da Patrícia (6 anos) do GVI C 

Depoimento família da Laura (6 anos) do GVI C 

Depoimento da família do Benjamin (6 anos) do GVI C 

 

“Oi gente! Sou a Priscila mãe da Patrícia, ela é aluna 
do Educandário das professoras Jéssica e Alexandra. 
gente tem só a agradecer vocês

adorando tudo! O grupo todo,
amiguinhos, todas as atividades que a gente recebe 

toda semana a gente vê que é feito com muito carinho, 
muito amor por todas as professoras e também equipe
só temos que agradecer vocês”

“Olá! A gente tenta fazer o máximo todas as atividades
gente ainda faz algumas assim
de alfabetização, tem sido uma experiência muito 

desafiadora né? A gente começa a ver como que é difícil 
na prática mesmo. Sendo vocês professoras

desafiador, mas a gente tá achando muito legal
divertido, a gente tem gostado bastante das pro
Está sendo um período muito desafiador

tem se dedicado ao máximo, né? Tem sido muito bacana.”

“Olá colegas do grupo! Benjamin se divertiu bastante 
assistindo aos vídeos que os professores fizeram com 
todo o carinho. Foi muito divertido

atividades a gente conseguiu fazer aqui em casa, mas 
as que a gente fez foi muito bacana. Então

agradece todo o empenho das professoras
bonito e proveitoso”. 
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ãe da Patrícia, ela é aluna 
professoras Jéssica e Alexandra. A 

agradecer vocês, que nós estamos 

adorando tudo! O grupo todo, a interação com os 
todas as atividades que a gente recebe 

toda semana a gente vê que é feito com muito carinho, 
amor por todas as professoras e também equipe, 

só temos que agradecer vocês”. 

gente tenta fazer o máximo todas as atividades, a 
gente ainda faz algumas assim, por conta desse período 
de alfabetização, tem sido uma experiência muito 

começa a ver como que é difícil 
na prática mesmo. Sendo vocês professoras, sabem como é 

as a gente tá achando muito legal, muito 
te tem gostado bastante das propostas. 

muito desafiador, então a gente 

tem se dedicado ao máximo, né? Tem sido muito bacana.” 

Benjamin se divertiu bastante 
que os professores fizeram com 

oi muito divertido, nem todas as 

atividades a gente conseguiu fazer aqui em casa, mas 
as que a gente fez foi muito bacana. Então, a gente 

mpenho das professoras, foi muito 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULOS 
 
O Serviço de Convivência e 

crianças e adolescentes entre 6 a 14 anos de idade, matriculados no Ensino Fundamental da rede 
pública Estadual e Municipal de São José. Parte destas foram envia
Referência de Assistência Social 
CREAS, Ministério Público e Conselho Tutelar para 
beneficiados crianças e adolescentes

A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
as transformações e consequências acarretadas devido ao isolamen
elaborou seu Plano de Ação com estratégias educativas 
com o direcionamento da coordenação pedagógica.  O Projeto 
PENSAR, SENTIR E AGIR DE FORMA INTELIGENTE E CONSCIENTE
estratégias de ações que envolvessem reflexões quanto
das mesmas na rotina de crianças, adolescentes e famílias atendidas no 
fortalecimento de relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes na melhora da qualidade de vida 
diante dos momentos vividos. 

Uma das estratégias de ação foi a criação de grupos de whatsapp, 
coordenadora pedagógica, educadoras sociais, e
de Educação Física, assistente social, nutricionista e técnica de e
foram iniciadas as interações online com a Oficina

 
 
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO  

• Grupo de Whatsapp com as famílias:
A criação de grupos via aplicativo whatsapp

utilizar essa ferramenta de apoio como um novo vínculo de comunicação, compartilhando atividades 
físicas, sugestões de filmes, leituras, culinária, vídeoaulas, 
qualidade de vida educativa. 

• Produção de vídeos institucionais
Com objetivo de facilitar 

adolescentes atendidos. Os víde
com objetivo de levar mensagens de conforto e interação para 

• Home office: encontros online através dos aplicativos “Meet” e “Whatsapp”, por 
medida de segurança.  

• Ações realizadas pelas educadoras e oficineiros em home office:
o Pesquisa sobre os projetos pedagógicos a serem desenvolvidos no grupo

com as famílias/crianças;  
o Encontros semanais pelos aplicativos “Meet” e “Whatsapp” com a equipe do SCFV para 

discussão e construção de projetos pedagógicos; 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E  
FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCVF 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofereceu em 2020, 100 
crianças e adolescentes entre 6 a 14 anos de idade, matriculados no Ensino Fundamental da rede 

pal de São José. Parte destas foram enviadas 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; 
beneficiados crianças e adolescentes filhos de funcionários. 

A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos se m
as transformações e consequências acarretadas devido ao isolamento social. Contudo, paralelamente 

com estratégias educativas para o grupo de famílias atendidas no SCFV, 
oordenação pedagógica.  O Projeto ENFRENTAMENTO A PANDEMIA: 

FORMA INTELIGENTE E CONSCIENTE teve
envolvessem reflexões quanto a administração das emoções

a de crianças, adolescentes e famílias atendidas no 
relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes na melhora da qualidade de vida 

Uma das estratégias de ação foi a criação de grupos de whatsapp, tendo
coordenadora pedagógica, educadoras sociais, educadora da Oficina de Valores e Ações, professora 
de Educação Física, assistente social, nutricionista e técnica de enfermagem, 

nline com a Oficina de Capoeira. 

Grupo de Whatsapp com as famílias: 
A criação de grupos via aplicativo whatsapp com as famílias do Serviço de C

a ferramenta de apoio como um novo vínculo de comunicação, compartilhando atividades 
filmes, leituras, culinária, vídeoaulas, entre outros, proporcionando uma melhor 

Produção de vídeos institucionais: 
 o processo da comunicação entre Instituição, famílias, 

. Os vídeos institucionais foram publicados nas redes sociais do Educandário
com objetivo de levar mensagens de conforto e interação para amenizar a distância.

ncontros online através dos aplicativos “Meet” e “Whatsapp”, por 

ções realizadas pelas educadoras e oficineiros em home office:
Pesquisa sobre os projetos pedagógicos a serem desenvolvidos no grupo

Encontros semanais pelos aplicativos “Meet” e “Whatsapp” com a equipe do SCFV para 
discussão e construção de projetos pedagógicos;  
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eu em 2020, 100 vagas para 
crianças e adolescentes entre 6 a 14 anos de idade, matriculados no Ensino Fundamental da rede 

das pela equipe dos Centros de 
ferência Especializado de Assistência Social – 

o Educandário Santa Catarina; também foram 

manteve preocupada com 
to social. Contudo, paralelamente 

para o grupo de famílias atendidas no SCFV, 
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA: 

eve como objetivo sugerir 
a administração das emoções e o impacto 

a de crianças, adolescentes e famílias atendidas no SCFV, visando o 
relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes na melhora da qualidade de vida 

tendo como mediadores: 
da Oficina de Valores e Ações, professora 

magem, e a partir de agosto 

com as famílias do Serviço de Convivência, buscou 
a ferramenta de apoio como um novo vínculo de comunicação, compartilhando atividades 

entre outros, proporcionando uma melhor 

nstituição, famílias, crianças e 
os institucionais foram publicados nas redes sociais do Educandário, 

amenizar a distância. 

ncontros online através dos aplicativos “Meet” e “Whatsapp”, por 

ções realizadas pelas educadoras e oficineiros em home office: 
Pesquisa sobre os projetos pedagógicos a serem desenvolvidos no grupo de Whatsapp 

Encontros semanais pelos aplicativos “Meet” e “Whatsapp” com a equipe do SCFV para 
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o Acompanhamento das famílias, crianças e adolescentes, quanto aos conteúdos 
pedagógicos exibidos no aplicativo whatsapp; 

o Pesquisa e estudo sobre a abordagem Reggio Emí
dos projetos pedagógicos; 

o Construção, gravação e edição de ví

• Encontros presencia
alguns encontros presencialmente para a execução de determinadas tarefas. Em todos os encontros, 
os cuidados necessários para a COVI

Ações realizadas presencialmente:
o Gravação dos vídeos institucionai
o Elaboração de propostas pedagógicas mensais para os grupos de Whatsapp; 
o Elaboração e escrita de cartas para as criança
o Discussão sobre a construção de um projeto ao qual pudéssemos trabalhar a formação 

humana com vistas para a solidariedade;
o Entrega das doações feitas pe

Zulma, localizada em Campinas, São José;

• Projeto Político Pedagógico
procedimentos necessários para
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, servindo como norteador das propostas e ações 
desenvolvidas, com o objetivo de ampliar a perspectiva de desenvolviment
dos adolescentes atendidos na Instituição.

• Parceria escola, Instituição e família
Convivência entrou em contato com a direção 
atendidos pelo Educandário estão
plataforma de estudo disponibilizada para seus alunos, visando a oferta de apoio 
famílias. 

 
REGISTROS PEDAGÓGICOS DO MODO REMOTO
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Acompanhamento das famílias, crianças e adolescentes, quanto aos conteúdos 
os exibidos no aplicativo whatsapp;  

udo sobre a abordagem Reggio Emília como inspiração 

strução, gravação e edição de vídeoaulas. 

presenciais: a equipe de trabalho do SCFV sentiu a necessidade de realizar 
alguns encontros presencialmente para a execução de determinadas tarefas. Em todos os encontros, 
os cuidados necessários para a COVID 19 foram realizados. 

ções realizadas presencialmente: 
Gravação dos vídeos institucionais;  
Elaboração de propostas pedagógicas mensais para os grupos de Whatsapp; 
Elaboração e escrita de cartas para as crianças e adolescentes entregues via C
Discussão sobre a construção de um projeto ao qual pudéssemos trabalhar a formação 

om vistas para a solidariedade; 
Entrega das doações feitas pelas famílias do SCFV direcionadas a Casa de R

Zulma, localizada em Campinas, São José; 

Projeto Político Pedagógico: iniciou-se a construção do PPP do SCFV. A equipe redigiu os 
 a construção que diz respeito a estruturação da proposta do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, servindo como norteador das propostas e ações 
desenvolvidas, com o objetivo de ampliar a perspectiva de desenvolviment

nstituição. 

nstituição e família: a coordenação pedagógica do Serviço de 
Convivência entrou em contato com a direção de 02 colégios em que as crianças e adolescente

Educandário estão matriculados, para obter informações quanto ao acesso à 
sponibilizada para seus alunos, visando a oferta de apoio 

REGISTROS PEDAGÓGICOS DO MODO REMOTO 
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Acompanhamento das famílias, crianças e adolescentes, quanto aos conteúdos 

como inspiração para elaboração 

sentiu a necessidade de realizar 
alguns encontros presencialmente para a execução de determinadas tarefas. Em todos os encontros, 

Elaboração de propostas pedagógicas mensais para os grupos de Whatsapp;  
s e adolescentes entregues via Correios;  

Discussão sobre a construção de um projeto ao qual pudéssemos trabalhar a formação 

las famílias do SCFV direcionadas a Casa de Repouso Lar de 

se a construção do PPP do SCFV. A equipe redigiu os 
estruturação da proposta do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, servindo como norteador das propostas e ações 
desenvolvidas, com o objetivo de ampliar a perspectiva de desenvolvimento integral das crianças e 

coordenação pedagógica do Serviço de 
olégios em que as crianças e adolescentes 

para obter informações quanto ao acesso à 
sponibilizada para seus alunos, visando a oferta de apoio aos alunos e 
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PROJETOS PEDAGÓGICOS

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Projeto Literatura e o Mundo da Imaginação. 

Realizado entre os

Projeto Seja Luz A Quem Precis
Realizado entre os meses de 
setembro e outubro de 2020. 
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PROJETOS PEDAGÓGICOS DE DESTAQUE - SCFV 
 

 

 

 

 

Projeto Literatura e o Mundo da Imaginação.  

Realizado entre os meses de novembro e dezembro de 2020.

recisa.    
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meses de novembro e dezembro de 2020. 
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SERVIÇO SOCIAL 
 

O setor Serviço Social atende as crianças, 
demandas apresentadas, orientando os usuários sobre seus direitos e encaminhando
que possam atender suas necessidades. Conta com duas profissionais, uma para atender as 
demandas da Educação infantil e uma para atender 

Foram criados grupos de 
professoras, de equipe técnica, da P
conectado 24horas. 

Ações realizadas: 

• Levantamento das famílias em maior situação de vulnerabilidade para que fossem 
entregues cestas básicas arrecadadas juntamente aos parceiros do Educandário. 

• Elaboração de vídeo
famílias. 

• CENSO ESCOLAR – atualização dos dados no sistema.

• Participação no FIFE 2020.

• REMATRÍCULA: resultado com adesão de 100 rematriculados; s
de cidade e demais justificativas. Foram 
por meio de formulário físico. 
endereço. 

• Busca ativa em relação a frequência e participação nos grupos d
recomendação do MP. 

• Participação na elaboração do Plano de Contingência das organizações da sociedade 
civil. 

• Reuniões online com os Grupos VI

• Integração com a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
construção do Projeto Político Pedagógico

• Reuniões com a equipe do SCFV
 
 
PERFIL DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS:

 

O Educandário Santa Catarina está localizado no município de São José que, segundo dados do 
IBGE (2019), possui uma população estimada de 246.586mil 
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
isso temos uma população bastante diversificada.

Atualmente em torno de 95% das famílias
município de São José, fruto de avanços das políticas educacionais em que os municípios devem 
atender a demanda existente. Até meados dos anos 90
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O setor Serviço Social atende as crianças, famílias e profissionais da I
demandas apresentadas, orientando os usuários sobre seus direitos e encaminhando

suas necessidades. Conta com duas profissionais, uma para atender as 
demandas da Educação infantil e uma para atender ao SCFV. 

grupos de whatsapp de famílias por turmas, grupos de adolescentes, de 
quipe técnica, da Prefeitura, das instituições sociais, ou seja

Levantamento das famílias em maior situação de vulnerabilidade para que fossem 
entregues cestas básicas arrecadadas juntamente aos parceiros do Educandário. 

vídeos e atendimento on-line, para orientação e conversas com as 

atualização dos dados no sistema. 

Participação no FIFE 2020. 

REMATRÍCULA: resultado com adesão de 100 rematriculados; s
e demais justificativas. Foram realizadas 334 rematrículas e dessas, somente 09 realizaram 

por meio de formulário físico. Todas as 10 crianças que não realizaram foram

Busca ativa em relação a frequência e participação nos grupos d

Participação na elaboração do Plano de Contingência das organizações da sociedade 

Reuniões online com os Grupos VI. 

ntegração com a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
Político Pedagógico. 

Reuniões com a equipe do SCFV, online e presencial. 

ERFIL DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS: 

O Educandário Santa Catarina está localizado no município de São José que, segundo dados do 
IBGE (2019), possui uma população estimada de 246.586mil 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

o bastante diversificada. 
Atualmente 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 tínhamos um contingente significativo de 
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e profissionais da Instituição conforme 
demandas apresentadas, orientando os usuários sobre seus direitos e encaminhando-os aos órgãos 

suas necessidades. Conta com duas profissionais, uma para atender as 

grupos de adolescentes, de 
tuições sociais, ou seja, com o ano inteiro 

Levantamento das famílias em maior situação de vulnerabilidade para que fossem 
entregues cestas básicas arrecadadas juntamente aos parceiros do Educandário.  

para orientação e conversas com as 

REMATRÍCULA: resultado com adesão de 100 rematriculados; sem contar as mudanças 
rematrículas e dessas, somente 09 realizaram 

Todas as 10 crianças que não realizaram foram por mudança de 

Busca ativa em relação a frequência e participação nos grupos de whatsapp 

Participação na elaboração do Plano de Contingência das organizações da sociedade 

ntegração com a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

O Educandário Santa Catarina está localizado no município de São José que, segundo dados do 
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 

nstituição são moradores do 
município de São José, fruto de avanços das políticas educacionais em que os municípios devem 

tínhamos um contingente significativo de 
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outros municípios, principalmente Florianópolis, porém esta exigência mudou o perfil de nossos 
usuários.  

A pandemia por coronavírus provocou alteração em toda a rotina
necessidade de preservação, o calendário escolar, que teve início no mês de fevereiro com 
serenidade, foi interrompido e ressignificado entre os meses de março e dezembro, a fim de que as 
famílias pudessem continuar sendo assistidas.

A pandemia contribuiu para
que levou que parte das famílias a retornar
familiares. Promovendo uma desistência de vagas anormal durante o processo de rematrícula
que foi realizada busca ativa junto à
atendimentos na Educação Infantil, atendendo 5 crianças acima do número exigido pelo Termo de 
Colaboração Nº 008/2019 assinado em dezembro de 2019 com a Prefeit

Segundo bases de dados do ESC (APP Bússola Social)
cadastradas residem do bairro Roçado no qual a entidade
Estatuto da Criança e do Adolescente 
direito à educação (...)” inciso V “acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, onde 
prevê que a criança tenha vaga em seu território”. É um dado bastante significativo, pois com as 
famílias vivendo no território em que estamos inseridos facilita a participação e o reconhecimento de 
pertença. Temos observado também que nos últimos anos há um maior envolvimento em nossos 
eventos, campanhas e em reuniões,

Entre os dados coletados por meio de formulá
a maioria chega por demanda espontânea
do tipo de moradia das famílias:
próprias, 5% residem em moradias cedidas e 15% em moradias financiadas.

Quanto aos dados relacionados
rendas com aluguéis/ financiamentos
financiadas, aumentando consideravelmente os riscos de vulnerabilidades.  

Outro dado relevante é acerca da renda familiar, não distante da realidade de todo o país, as 
famílias atendidas pelo ESC recebem de um a dois sal
aproximado de 78% tendo renda inferior à per 
aproximadamente 5% declararam receber per capita acima de 1 salário mínimo e meio.
dados do IBGE (2018) no município de
formais é de 2.3 salários mínimos,
considerando que essas crianças pas
diárias. 

Os baixos salários são frutos das
comércio ou são autônomos, conforme informação das famílias. 
famílias em situações degradantes, pois são diversos os relatos de dificuldades 
telefones e outros meios que facilitem 

                                                          
1
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Câmera dos Deputados, Lei no 8.069, de 13 

de julho de 1990. DOU de 16/07/1990 
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outros municípios, principalmente Florianópolis, porém esta exigência mudou o perfil de nossos 

A pandemia por coronavírus provocou alteração em toda a rotina
o calendário escolar, que teve início no mês de fevereiro com 

serenidade, foi interrompido e ressignificado entre os meses de março e dezembro, a fim de que as 
famílias pudessem continuar sendo assistidas.  

para o agravamento das vulnerabilidades sociais como o desemprego
que levou que parte das famílias a retornar para as cidades de origem para obter apoio dos 
familiares. Promovendo uma desistência de vagas anormal durante o processo de rematrícula

e foi realizada busca ativa junto às famílias. No entanto, foi finalizado o ano de 2020 com 428 
atendimentos na Educação Infantil, atendendo 5 crianças acima do número exigido pelo Termo de 
Colaboração Nº 008/2019 assinado em dezembro de 2019 com a Prefeitura Municipal de São José.

Segundo bases de dados do ESC (APP Bússola Social) aproximadamente 75% das crianças 
rro Roçado no qual a entidade está localizada.

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 19901 em seu Art. 53 “A criança e o adolescente têm 
direito à educação (...)” inciso V “acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, onde 
prevê que a criança tenha vaga em seu território”. É um dado bastante significativo, pois com as 

endo no território em que estamos inseridos facilita a participação e o reconhecimento de 
observado também que nos últimos anos há um maior envolvimento em nossos 

eventos, campanhas e em reuniões, promovendo com isso um impacto positivo na 
dados coletados por meio de formulários preenchidos pelas famílias

chega por demanda espontânea. Dentre este número consta a porcentagem aproximada 
do tipo de moradia das famílias: 45% residem em moradias alugadas, 35% residem em moradias 
próprias, 5% residem em moradias cedidas e 15% em moradias financiadas. 

os dados relacionados a moradia, as famílias gastam parte fundamental de suas baixas 
rendas com aluguéis/ financiamentos, sendo mais de 60% residentes 
financiadas, aumentando consideravelmente os riscos de vulnerabilidades.   

Outro dado relevante é acerca da renda familiar, não distante da realidade de todo o país, as 
famílias atendidas pelo ESC recebem de um a dois salários mínimos, nos trazendo um dado 

% tendo renda inferior à per capita de 1 salário mínimo e meio
aproximadamente 5% declararam receber per capita acima de 1 salário mínimo e meio.

no município de São José, em média o salário mensal dos trabalhadores 
salários mínimos, referência que coloca o Educandário em lugar

as crianças passam doze horas por dia na entidade e recebem

s baixos salários são frutos das condições de trabalho que em sua maioria provém do 
comércio ou são autônomos, conforme informação das famílias. Tais condições tê
famílias em situações degradantes, pois são diversos os relatos de dificuldades 
telefones e outros meios que facilitem a comunicação com a Instituição. Do ponto de vista da 

                   
BRASIL. 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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outros municípios, principalmente Florianópolis, porém esta exigência mudou o perfil de nossos 

A pandemia por coronavírus provocou alteração em toda a rotina, mas respaldados pela 
o calendário escolar, que teve início no mês de fevereiro com 

serenidade, foi interrompido e ressignificado entre os meses de março e dezembro, a fim de que as 

o agravamento das vulnerabilidades sociais como o desemprego, o 
para as cidades de origem para obter apoio dos 

familiares. Promovendo uma desistência de vagas anormal durante o processo de rematrícula em 
o ano de 2020 com 428 

atendimentos na Educação Infantil, atendendo 5 crianças acima do número exigido pelo Termo de 
ura Municipal de São José. 

aproximadamente 75% das crianças 
está localizada. Fato que corrobora o 

seu Art. 53 “A criança e o adolescente têm 
direito à educação (...)” inciso V “acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, onde 
prevê que a criança tenha vaga em seu território”. É um dado bastante significativo, pois com as 

endo no território em que estamos inseridos facilita a participação e o reconhecimento de 
observado também que nos últimos anos há um maior envolvimento em nossos 

promovendo com isso um impacto positivo na vida da criança.  
rios preenchidos pelas famílias foi observado que 

a porcentagem aproximada 
ias alugadas, 35% residem em moradias 

 
as famílias gastam parte fundamental de suas baixas 

 em moradias alugadas/ 
 

Outro dado relevante é acerca da renda familiar, não distante da realidade de todo o país, as 
ários mínimos, nos trazendo um dado 

salário mínimo e meio, enquanto que 
aproximadamente 5% declararam receber per capita acima de 1 salário mínimo e meio. Segundo 

salário mensal dos trabalhadores 
que coloca o Educandário em lugar de relevância 

sam doze horas por dia na entidade e recebem quatro refeições 

que em sua maioria provém do 
Tais condições têm colocado as 

famílias em situações degradantes, pois são diversos os relatos de dificuldades em ter acesso a 
nstituição. Do ponto de vista da 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Câmera dos Deputados, Lei no 8.069, de 13 
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proteção à criança, a escola assume um papel que na maioria não consegue ser desempenhado pelos 
responsáveis devidos inclusive a fatores já mencion

Por este e outros tantos fatores que a escola/creche precisa reconhecer seu papel e como 
menciona FREIRE, 

 

amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria
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 pedagógic

Reflexão necessária considerando
apoio, ou seja, vindos de outras localidades, sozinhos e aqui se deparam com diferentes formatos de 
cultura, situação urbana, econômica, por vezes completamente diferentes do
anteriormente. Por não viverem em comunidades e sim em bairr
vizinhança, o que poderia proporcionar uma rede de solidariedade um pouco maior.  
estas crianças vão passar a maior parte do seu tempo, aprendendo não apenas questões diretamente 
pedagógicas, mas também hábitos alimentares, de saúde e higiene, assim como desenvolver suas 
habilidades emocionais e motoras. 

 É na perspectiva de direitos que
da década de 70, onde qualquer modelo de educação era suficiente, bastava cuidar e alimentar, hoje 
as famílias reconhecem seus direitos e estão procurando apreender junto com a es
na vida da criança.  
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escola assume um papel que na maioria não consegue ser desempenhado pelos 
responsáveis devidos inclusive a fatores já mencionados.  

Por este e outros tantos fatores que a escola/creche precisa reconhecer seu papel e como 

É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como 
amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria
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, p.

 

considerando que as famílias atendidas pelo ESC não possuem rede de 
apoio, ou seja, vindos de outras localidades, sozinhos e aqui se deparam com diferentes formatos de 
cultura, situação urbana, econômica, por vezes completamente diferentes do

or não viverem em comunidades e sim em bairros, dificulta a aproximação com a 
que poderia proporcionar uma rede de solidariedade um pouco maior.  

estas crianças vão passar a maior parte do seu tempo, aprendendo não apenas questões diretamente 
pedagógicas, mas também hábitos alimentares, de saúde e higiene, assim como desenvolver suas 
habilidades emocionais e motoras.  

a de direitos que as famílias vêm tentando se colocar, não mais como aquelas 
da década de 70, onde qualquer modelo de educação era suficiente, bastava cuidar e alimentar, hoje 
as famílias reconhecem seus direitos e estão procurando apreender junto com a es

18 

escola assume um papel que na maioria não consegue ser desempenhado pelos 

Por este e outros tantos fatores que a escola/creche precisa reconhecer seu papel e como 

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 

transformadora (FREIRE, 1996, p.120).  

que as famílias atendidas pelo ESC não possuem rede de 
apoio, ou seja, vindos de outras localidades, sozinhos e aqui se deparam com diferentes formatos de 
cultura, situação urbana, econômica, por vezes completamente diferentes do cenário vivido 

dificulta a aproximação com a 
que poderia proporcionar uma rede de solidariedade um pouco maior.  É na escola que 

estas crianças vão passar a maior parte do seu tempo, aprendendo não apenas questões diretamente 
pedagógicas, mas também hábitos alimentares, de saúde e higiene, assim como desenvolver suas 

as famílias vêm tentando se colocar, não mais como aquelas 
da década de 70, onde qualquer modelo de educação era suficiente, bastava cuidar e alimentar, hoje 
as famílias reconhecem seus direitos e estão procurando apreender junto com a escola o seu papel 
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NUTRIÇÃO E SAÚDE
 
Mediante acontecimentos

reinventada, também as pessoas
adaptar ao diferente gerou desconforto, ansiedade, medo e pânico. O
repensar, analisar a situação e então buscar estrat
apresentada. As ações priorizar
colaboradores.  

 
SETOR DE SAÚDE: 
- Temas abordados nos grupos

• Vídeo da Organização Mundial de Saúde (OMS)

• Quiz do Coronavirus
importância de tomar água; 

• Ansiedade: a impor
de alimentos ricos em serotonina que auxiliam o organism
Mário Sergio Cortella: O Fracasso Está na Desistência e A Importância do Autocontrole;

• Orientações e Informações sobre os
Covid-19; 

• Cuidados de higieniz

• Monitoramento e contato tele
Covid-19. 

 
- Temas abordados nos grupos

Fortalecimento de Vínculos: 

• Cuidados com o Covid
o contágio em tempo de pandemia

• Higiene bucal: foram desenvolvidas pel
Educandário Santa Catarina, atividades voltadas a prevenção odontológica com as crianças. O tema 
higiene é de suma importância, pois fortalece
estar pessoal e social, desenvolve
das crianças enviados pelas famílias 
da proposta. 

• Solidariedade: visando
tempo de isolamento. Mostrar para 
multiplicador de boas ações, ações ess

•  Literatura: foi estudado 
saudáveis como a leitura, jogos, palavras cruzadas e outras práticas consideradas como exercício 
para o cérebro. 
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NUTRIÇÃO E SAÚDE 

acontecimentos atípicos decorrentes da pandemia por Covid
pessoas que somos, a sociedade e os profissionais.

desconforto, ansiedade, medo e pânico. O grupo foi obrigado
analisar a situação e então buscar estratégias para agir, seguindo

priorizaram o bem-estar físico e mental, das crianças, familiares 

abordados nos grupos de whatsapp dos colaboradores: 

Organização Mundial de Saúde (OMS): Cuidados com o Covid

do Coronavirus-D’Or: obesidade; dicas de alongamento

importância da reflexão das atitudes durante os tempos atuais; sugestões 
limentos ricos em serotonina que auxiliam o organismo a regular as funções do corpo; vídeo de 

Fracasso Está na Desistência e A Importância do Autocontrole;

Orientações e Informações sobre os contatos e locais de atendimento para 

Cuidados de higienização com ambiente durante o isolamento; 

Monitoramento e contato telefônico com os colaboradores que contraíram o vírus do 

abordados nos grupos de whatsapp da Educação Infantil e Serviço de Convivência

Cuidados com o Covid-19: ação, conscientização e importância dos cuidad
tempo de pandemia; 

oram desenvolvidas pela dentista Mariana Tamanini Ribeiro
atividades voltadas a prevenção odontológica com as crianças. O tema 

importância, pois fortalece a conscientização para o autocuidado quanto ao
, desenvolve a coordenação motora e a concentração.

enviados pelas famílias em seus momentos de higienização dos dentes

visando despertar a empatia um pelo outro, principalmente durante 
tempo de isolamento. Mostrar para a criança e adolescente a importância

ações essas que não só nos faz ser melhor, como alegra o outro.

Literatura: foi estudado o que ocorre em nosso cérebro quando praticamos hábitos
leitura, jogos, palavras cruzadas e outras práticas consideradas como exercício 
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decorrentes da pandemia por Covid-19, a rotina foi 
profissionais. Pensar, aprender e se 

grupo foi obrigado a parar para 
égias para agir, seguindo dentro da realidade 
físico e mental, das crianças, familiares e 

: Cuidados com o Covid-19; 

ongamento; cardápio saudável; a 

tância da reflexão das atitudes durante os tempos atuais; sugestões 
o a regular as funções do corpo; vídeo de 

Fracasso Está na Desistência e A Importância do Autocontrole; 

contatos e locais de atendimento para triagem do 

 

fônico com os colaboradores que contraíram o vírus do 

e Serviço de Convivência e 

ção, conscientização e importância dos cuidados para evitar 

Tamanini Ribeiro, ex-aluna do 
atividades voltadas a prevenção odontológica com as crianças. O tema 

a conscientização para o autocuidado quanto ao bem-
a e a concentração. Foram recebidos vídeos 
de higienização dos dentes, como devolutiva 

um pelo outro, principalmente durante esse 
importância de ser um agente 

só nos faz ser melhor, como alegra o outro.  

o que ocorre em nosso cérebro quando praticamos hábitos 
leitura, jogos, palavras cruzadas e outras práticas consideradas como exercício 
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CAMPANHAS DE SAÚDE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

SETOR DE NUTRIÇÃO: 

- Temas abordados: 

• Idealização e realiza
colaboradoras da Unidade de Alimentação e Nutr
on-line e como avaliação, foi solicitado a cada participante 
apresentando o resultado do que aprendeu. 

• Novas receitas: a partir de
colaboradoras fez pesquisa e apresentou a receita e
em forma de aula culinária para a equipe.

• Criação de vídeos sobre alimentação saudável
Convivência, com objetivo de incentivar
qualidade nutricional utilizando alimentos compatíveis com as condições das famílias atendidas pelo
Educandário. 

Influenza H1N1 - Funcionários e seus 
dependentes foram vacinados e
no mês de outubro
Santa Luzia dou doses da vacina para 
crianças e familiares do 
Educandário. 
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DE SAÚDE REALIZADAS COM FUNCIONÁRIOS
 

Idealização e realização de cursos de Boas Práticas de Alimentação e Nutrição
colaboradoras da Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar (UANE). O curso aconteceu

avaliação, foi solicitado a cada participante a produção e envio de um vídeo 
que aprendeu.  

a partir de reunião online para escolhas das receitas, 
pesquisa e apresentou a receita em forma de vídeo, reproduz
culinária para a equipe. 

deos sobre alimentação saudável para a Educação infantil e
Convivência, com objetivo de incentivar hábitos saudáveis, dicas de como montar um p

al utilizando alimentos compatíveis com as condições das famílias atendidas pelo

 

 

Funcionários e seus 
dependentes foram vacinados e 

mês de outubro, o Laboratório 
Santa Luzia dou doses da vacina para 

familiares do SCFV do 
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REALIZADAS COM FUNCIONÁRIOS 

ticas de Alimentação e Nutrição com as 
ição Escolar (UANE). O curso aconteceu de forma 

a produção e envio de um vídeo 

reunião online para escolhas das receitas, cada uma das 
reproduzindo, passo a passo, 

para a Educação infantil e Serviço de 
hábitos saudáveis, dicas de como montar um prato com 

al utilizando alimentos compatíveis com as condições das famílias atendidas pelo 
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• A nutrição em conjunto com a enfermagem montou um projeto 
auxiliar os trabalhadores do Educand
WhatsApp para passar informações de cuidados com a alimentação e saúde como um todo. As 
informações postadas foram em formatos de vídeos, templates e música

• Projetos desenvolvidos com estagiários da Faculdade Anhanguera:
Higienização de Utensílios – Planeja
office e o curso para as colaboradoras no modo presencial, seguindo
social. A partir de então, surgiu o Projeto do 
utilizar os produtos que devido pandemia estavam estocados no alm
vendidas 226 unidades ao valor de R$10,00 cada

• Atendimento individual a alguns funcionários para
isolamento e a possibilidade de contrair a Covid
praticamente toda a população, levando 
deram de forma presencial e de forma gratuit

 
 
 
 

F
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A nutrição em conjunto com a enfermagem montou um projeto 
auxiliar os trabalhadores do Educandário. Como estratégia, foi criado um grupo 
WhatsApp para passar informações de cuidados com a alimentação e saúde como um todo. As 

postadas foram em formatos de vídeos, templates e música.  

Projetos desenvolvidos com estagiários da Faculdade Anhanguera:
lanejamentos, atividades e avaliações aconteceram no modo

colaboradoras no modo presencial, seguindo as nor
social. A partir de então, surgiu o Projeto do Pão da Amizade com o objetivo 
utilizar os produtos que devido pandemia estavam estocados no almoxarifado da I

ao valor de R$10,00 cada. 

Atendimento individual a alguns funcionários para orientações e cuidados nutricionais: o
ssibilidade de contrair a Covid-19 disseminou um quadro de ansiedade em 

praticamente toda a população, levando ao consumo exagerado de alimentos. Os atendimentos se 
deram de forma presencial e de forma gratuita. 

  
 

Fotos: Hora da refeição no Educandário. 
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A nutrição em conjunto com a enfermagem montou um projeto sobre saúde para 
oi criado um grupo específico de 

WhatsApp para passar informações de cuidados com a alimentação e saúde como um todo. As 

Projetos desenvolvidos com estagiários da Faculdade Anhanguera: Empreendedorismo e 
mentos, atividades e avaliações aconteceram no modo home-

as normas do distanciamento 
o objetivo de arrecadar fundos e 

oxarifado da Instituição. Foram 

es e cuidados nutricionais: o 
disseminou um quadro de ansiedade em 

o consumo exagerado de alimentos. Os atendimentos se 
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MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
 
Durante o período de quar

lançavam Editais de repasse anualmente 
disponibilizar os recursos totais para o setor de saúde do Estado de Santa Catarina
ausência da maioria dessas possibilidades
beneficentes de calendário fixo, evitando aglomeraç
momento, resultando em um ano de dificuldades financeiras.
empenho foi realizado.   

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 capt
básicas para as famílias atendidas, 
visitando empresas e realizando contatos para que nada viesse a faltar. Registrou
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 
Clube de Serviço Rotary Club. 

 

•  Cestas básicas e outros itens distribuídos
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.

 
REGISTROS DAS DOAÇÕES SEMANAIS
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MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Durante o período de quarentena por Covid-19 as fontes de recursos que comumente 
anualmente em benefício de entidades assistenciais
para o setor de saúde do Estado de Santa Catarina

ausência da maioria dessas possibilidades. Além disso, a entidade não realizou
beneficentes de calendário fixo, evitando aglomerações e seguindo as diretrizes sanit

ento, resultando em um ano de dificuldades financeiras. Contudo, 

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 

atendidas, que relatavam desemprego e necessidades advindas do fato
visitando empresas e realizando contatos para que nada viesse a faltar. Registrou

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 

utros itens distribuídos para as famílias: cobertores, frutas, verduras, 
pacotes de fraldas, máscaras protetoras, caixas de leite e pães de leite.

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.  

REGISTROS DAS DOAÇÕES SEMANAIS 
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as fontes de recursos que comumente 
entidades assistenciais, precisaram 

para o setor de saúde do Estado de Santa Catarina, o que resultou na 
a entidade não realizou os eventos 

as diretrizes sanitárias do 
Contudo, um trabalho de largo 

A presidente do Educandário, sra. Marly Ziliotto Gomes, se empenhou dia a dia durante a 
ação de apoio para as doações de cestas 

que relatavam desemprego e necessidades advindas do fato, 
visitando empresas e realizando contatos para que nada viesse a faltar. Registrou-se a contemplação 

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 

de Serviço Mulheres do Brasil e 

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

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, 
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Fotos: Doação das cestas 

 
DEPOIMENTO DAS FAMÍLIAS QUANTO A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDES SOCIAIS 
 
É necessário ressaltar que as redes s

principal canal de comunicação com as famílias atendidas e público em geral.
seguidores que era modesto, ao seu quádruplo.
entidade e utilizados pelos usuários no compartilhar das atividades pedagógicas realizadas pelas 
crianças no modo remoto. Como
famílias ao Educandário pelo trabalho desenvolvido com as crianças durante o período de pandemia.

 
 

 

 “A cesta básica ajudou muito a minha fam

meu irmão de 13 anos

alimentação na minha fam

“Receber a cesta básica significou tudo, porque isso garantiu a sobrevivência dos meus 

três filhos (4 meses, 10 anos e 12 anos). Meu marido está desempregado e eu também

estava parada e só agora eu consegui trabalhar de volta, então, só eu estou dando 

conta de tudo agora. Foi uma bênção! O feijão foi o principal porque 

não come carne, só fei
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Fotos: Doação das cestas e outros itens para as famílias.
 

DEPOIMENTO DAS FAMÍLIAS QUANTO A IMPORTÂNCIA DO RECEBIMENTO DA CESTA BÁSICA

É necessário ressaltar que as redes sociais ganharam nova dimensão
principal canal de comunicação com as famílias atendidas e público em geral.
seguidores que era modesto, ao seu quádruplo. Foram disponibilizados filtros com a logomarca da 
entidade e utilizados pelos usuários no compartilhar das atividades pedagógicas realizadas pelas 

o resultado incluímos os depoimentos públicos de agradecimento das 
pelo trabalho desenvolvido com as crianças durante o período de pandemia.

ásica ajudou muito a minha família porque moro eu, minha m

de 13 anos, minha irmã de 10 anos e eu, então, contribuiu muito com a 

ão na minha família.” (Tatieli Kuster, 23 anos) 

“Receber a cesta básica significou tudo, porque isso garantiu a sobrevivência dos meus 

meses, 10 anos e 12 anos). Meu marido está desempregado e eu também

estava parada e só agora eu consegui trabalhar de volta, então, só eu estou dando 

conta de tudo agora. Foi uma bênção! O feijão foi o principal porque 

não come carne, só feijão!” (Silvana Pereira, 37 anos) 
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para as famílias. 

O RECEBIMENTO DA CESTA BÁSICA 

nova dimensão, reconhecida como 
principal canal de comunicação com as famílias atendidas e público em geral. Triplicou o número de 

Foram disponibilizados filtros com a logomarca da 
entidade e utilizados pelos usuários no compartilhar das atividades pedagógicas realizadas pelas 

resultado incluímos os depoimentos públicos de agradecimento das 
pelo trabalho desenvolvido com as crianças durante o período de pandemia. 

 

ília porque moro eu, minha mãe de 50 anos, 

ão, contribuiu muito com a 

“Receber a cesta básica significou tudo, porque isso garantiu a sobrevivência dos meus 

meses, 10 anos e 12 anos). Meu marido está desempregado e eu também 

estava parada e só agora eu consegui trabalhar de volta, então, só eu estou dando 

conta de tudo agora. Foi uma bênção! O feijão foi o principal porque  o meu pequeno 
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• Instagram: 1.589 seguidores

• Registro de post com

• Facebook: 2.887 seguidores. 

• Registro de post com 

 

Redes sociais: Acolhimento, depoimento de famílias e valorização do fazer pedagógico.

REDES SOCIAIS 

Site: www.educandariosc.org.br

YouTube: Educandário Santa Catarina

Instagram: @educandariosc1936

Facebook: www.facebook.com/educandariosc
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Instagram: 1.589 seguidores. 

ost com 2.904 pessoas alcançadas. 

7 seguidores.  

Registro de post com 17.443 pessoas alcançadas. 

    
Redes sociais: Acolhimento, depoimento de famílias e valorização do fazer pedagógico.

 
 

www.educandariosc.org.br  

YouTube: Educandário Santa Catarina 

Instagram: @educandariosc1936 

www.facebook.com/educandariosc 
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Redes sociais: Acolhimento, depoimento de famílias e valorização do fazer pedagógico. 
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FINANCEIRO - ORIGEM DOS RECURSOS
O ano de 2020 iniciou trazendo incertezas. O expediente adminis

e as atividades do setor seguiram no modo home Office até maio, iniciando o trabalho presencial em 
escalas. A produção de documentos necessários como plano de contingência e planejamento 
estratégico, este em consultoria 

O setor financeiro iniciou a utilização do Conta Azul, um sistema que permite lançar a 
movimentação financeira de forma mais clara e obter informações de maneira ágil. Com os percalços 
decorridos do ano e devidas algumas dificuldades d
publicado, o sistema passou a ser utilizado e bem aproveitado na segunda metade do ano. A intenção 
é que essas melhorias possam ser atribuídas e direcionadas aos demais setores em 2021.

Em 2020 o valor total das 
resultado de 2019 com o superávit, fechamos o ano de 2020 de forma equilibrada.
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ORIGEM DOS RECURSOS 
O ano de 2020 iniciou trazendo incertezas. O expediente administrativo foi suspenso em março 

e as atividades do setor seguiram no modo home Office até maio, iniciando o trabalho presencial em 
escalas. A produção de documentos necessários como plano de contingência e planejamento 

em consultoria com o Sr. Marcos Molinari. 
O setor financeiro iniciou a utilização do Conta Azul, um sistema que permite lançar a 

movimentação financeira de forma mais clara e obter informações de maneira ágil. Com os percalços 
decorridos do ano e devidas algumas dificuldades decorrentes das mudanças de cada novo decreto 
publicado, o sistema passou a ser utilizado e bem aproveitado na segunda metade do ano. A intenção 
é que essas melhorias possam ser atribuídas e direcionadas aos demais setores em 2021.

 receitas ficou menor que o ano anterior, porém, dado o excelente 
resultado de 2019 com o superávit, fechamos o ano de 2020 de forma equilibrada.
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trativo foi suspenso em março 
e as atividades do setor seguiram no modo home Office até maio, iniciando o trabalho presencial em 
escalas. A produção de documentos necessários como plano de contingência e planejamento 

O setor financeiro iniciou a utilização do Conta Azul, um sistema que permite lançar a 
movimentação financeira de forma mais clara e obter informações de maneira ágil. Com os percalços 

ecorrentes das mudanças de cada novo decreto 
publicado, o sistema passou a ser utilizado e bem aproveitado na segunda metade do ano. A intenção 
é que essas melhorias possam ser atribuídas e direcionadas aos demais setores em 2021. 

receitas ficou menor que o ano anterior, porém, dado o excelente 
resultado de 2019 com o superávit, fechamos o ano de 2020 de forma equilibrada. 
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DICIONÁRIO DE PANDEMIA

Esse dicionário foi elaborado pelos funcionários
em madeira que formava uma palavra. O desafio era decifrar, colocar as letras
formar a palavra pré estabelecida, expressando
tempo de pandemia.  

Agradeço por ter contribuído de 
agradeço a cada um que também 

Deus abençoe, guarde e proteja cada família!
Mariana Glasenapp Galhardi.
Recepcionista. 
 
 
ABRAÇO- Conforto. CLEIDENICE.

ADAPTAÇÃO- Nesse tempo de pandemia precisamos de adaptação durante esses 

tempos. TAYANY. 

AFETO- Neste momento de pandemia a amizade através do afeto se fortalece. 

NEDIANE. 

ANGÚSTIA- Essa palavra significa ficar sem emprego, não saberia como rea

PAZ. 

ANSIEDADE- Sem expectativas do que vai ser amanhã. JANETE.

AUTOCONHECIMENTO- Conhecer a si próprio, suas qualidades e defeitos e manter o 

equilíbrio para uma boa convivência. ANGELITA.

BENÇÃO- É a proteção que ganhamos por poder ficar em ca

onde a saúde é nossa prioridade. THAYNA.

BONDADE- É ser bondoso, amável, generoso e fazer o bem sem olhar a quem. LUZIA.

CAPACITAÇÃO – Está sendo muito importante, pois estou aprendendo muito com as 

minhas colegas. ALEXANDRA FILIPE

CARÁTER- É o que esperamos de todas as pessoas, mas este período nos mostrou que 

muitas pessoas não possuem, ou não se faz presente. BRUNA SCHMIDT.

CARINHO- É a representação deste momento, pois com meus filhos diariamente tenho 

praticado bastante. LILIANE.

COMPAIXÃO- Entender o outro, estar no lugar do outro. Entender o nosso próximo 

assim como Deus quer. JANE.

COMPREENSÃO- Neste tempo de pandemia as pessoas devem ter compreensão umas 

com as outras. TEREZINHA.
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DICIONÁRIO DE PANDEMIA 
 

io foi elaborado pelos funcionários que receberam um quebra
uma palavra. O desafio era decifrar, colocar as letras

formar a palavra pré estabelecida, expressando um conceito sobre ela por escrito, referendando o

Agradeço por ter contribuído de alguma forma nesse miniprojeto! O fiz com muita alegria
também se dispôs a participar. 

Deus abençoe, guarde e proteja cada família! 
Galhardi. 

CLEIDENICE. 

Nesse tempo de pandemia precisamos de adaptação durante esses 

Neste momento de pandemia a amizade através do afeto se fortalece. 

Essa palavra significa ficar sem emprego, não saberia como rea

Sem expectativas do que vai ser amanhã. JANETE. 

Conhecer a si próprio, suas qualidades e defeitos e manter o 

equilíbrio para uma boa convivência. ANGELITA. 

É a proteção que ganhamos por poder ficar em casa nesse momento crítico 

onde a saúde é nossa prioridade. THAYNA. 

É ser bondoso, amável, generoso e fazer o bem sem olhar a quem. LUZIA.

Está sendo muito importante, pois estou aprendendo muito com as 

minhas colegas. ALEXANDRA FILIPE. 

É o que esperamos de todas as pessoas, mas este período nos mostrou que 

muitas pessoas não possuem, ou não se faz presente. BRUNA SCHMIDT.

É a representação deste momento, pois com meus filhos diariamente tenho 

NE. 

Entender o outro, estar no lugar do outro. Entender o nosso próximo 

assim como Deus quer. JANE. 

Neste tempo de pandemia as pessoas devem ter compreensão umas 

com as outras. TEREZINHA. 
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um quebra-cabeças de letras 
uma palavra. O desafio era decifrar, colocar as letras em ordem, assim, 

por escrito, referendando o 

alguma forma nesse miniprojeto! O fiz com muita alegria e 

Nesse tempo de pandemia precisamos de adaptação durante esses 

Neste momento de pandemia a amizade através do afeto se fortalece. 

Essa palavra significa ficar sem emprego, não saberia como reagir. PAULO 

Conhecer a si próprio, suas qualidades e defeitos e manter o 

sa nesse momento crítico 

É ser bondoso, amável, generoso e fazer o bem sem olhar a quem. LUZIA. 

Está sendo muito importante, pois estou aprendendo muito com as 

É o que esperamos de todas as pessoas, mas este período nos mostrou que 

muitas pessoas não possuem, ou não se faz presente. BRUNA SCHMIDT. 

É a representação deste momento, pois com meus filhos diariamente tenho 

Entender o outro, estar no lugar do outro. Entender o nosso próximo 

Neste tempo de pandemia as pessoas devem ter compreensão umas 
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CONFIAR- Confiar muito em Deus que logo esta

novamente. Saudades. LUCINÉIA.

CONSCIENTIZAÇÃO- Pensar no próximo. MAIARA.

COVID- Resiliência. Nos ensinou a ser fortes e a nos reinventar e ter empatia. RUBIA.

CRIATIVIDADE- Foi meu maior desafio e ao mesmo tempo a melhor co

muitos momentos. VANESSA.

CRISE- Quando uma pessoa está passando por momentos difíceis. ANDRESA.

CUIDADO- Preocupação com as pessoas, atenção para que não adoeçam. SEU 

ANTÔNIO. 

CURA- A cura vem de Deus. Ele é minha força e opera milagres em noss

DEPRESSÃO- Uma forma de tristeza onde algumas pessoas sentem forte angústia, 

melancolia, falta de ânimo, vontade de ficar só isolada. LEOMAR.

DEUS- Pai Todo Poderoso. Infinita justiça e bondade. PRISCILA.

DISPONIBILIDADE- Obtemos muito 

DISTANCIAMENTO- Está sendo necessário para o nosso bem, mas o aconchego faz 

muita falta. JULIANA CUSTÓDIO.

DOAÇÃO- Ato de amar as pessoas, as crianças e quem precisam de doação para se 

alimentar. ELIANE. 

DONS- Nesta quarentena aperfeiçoamos nossos dons para adaptarmos ao trabalho e a 

vida pessoal. Seguimos com fé. GEORGIA.

DOR- É não poder abraçar o próximo, não estar juntos com todos. Respirar tranquila, 

sem medo. KÁTIA. 

EMOÇÕES- É o que está presente no nosso dia a dia, sejam 

GABRIELI. 

EMPATIA- Colocar-se no lugar do outro. Entender que o cuidar de mim reflete no 

cuidado com o outro, de todos que estão em volta, proteger a mim e ao outro neste 

momento. CRISLEIDE. 

ESPERANÇA- Temos que ter esperança em tudo na nossa vida. LUIS.

ESTRESSE- Ansiedade, conflitos, inseguranças, saudades, expectativas e família. 

LUCILENE. 

EXERCÍCIO- Neste momento de pandemia, vimos que o exercício e psicológico é muito 

importante. ANA PAULA CARDOSO.

EXPECTATIVA- Define o meu sentimento de que esse momento difícil passe logo, para 

que possamos vivenciar juntos. FRANCIELE.

EXPERIÊNCIAS- Está sendo realmente uma experiência tendo que estar em 

distanciamento a tudo e todos no nosso dia a dia. VANUSA.

FAMÍLIA- Amar. MARIA GEMA.
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Confiar muito em Deus que logo estaremos todos juntos e com saúde 

novamente. Saudades. LUCINÉIA. 

Pensar no próximo. MAIARA. 

Resiliência. Nos ensinou a ser fortes e a nos reinventar e ter empatia. RUBIA.

Foi meu maior desafio e ao mesmo tempo a melhor co

muitos momentos. VANESSA. 

Quando uma pessoa está passando por momentos difíceis. ANDRESA.

Preocupação com as pessoas, atenção para que não adoeçam. SEU 

A cura vem de Deus. Ele é minha força e opera milagres em noss

Uma forma de tristeza onde algumas pessoas sentem forte angústia, 

melancolia, falta de ânimo, vontade de ficar só isolada. LEOMAR. 

Pai Todo Poderoso. Infinita justiça e bondade. PRISCILA. 

Obtemos muito aprendizado. AMANDA SAMPAIO. 

Está sendo necessário para o nosso bem, mas o aconchego faz 

muita falta. JULIANA CUSTÓDIO. 

Ato de amar as pessoas, as crianças e quem precisam de doação para se 

aperfeiçoamos nossos dons para adaptarmos ao trabalho e a 

vida pessoal. Seguimos com fé. GEORGIA. 

É não poder abraçar o próximo, não estar juntos com todos. Respirar tranquila, 

É o que está presente no nosso dia a dia, sejam elas boas ou ruins. 

se no lugar do outro. Entender que o cuidar de mim reflete no 

cuidado com o outro, de todos que estão em volta, proteger a mim e ao outro neste 

Temos que ter esperança em tudo na nossa vida. LUIS. 

Ansiedade, conflitos, inseguranças, saudades, expectativas e família. 

Neste momento de pandemia, vimos que o exercício e psicológico é muito 

importante. ANA PAULA CARDOSO. 

Define o meu sentimento de que esse momento difícil passe logo, para 

que possamos vivenciar juntos. FRANCIELE. 

Está sendo realmente uma experiência tendo que estar em 

distanciamento a tudo e todos no nosso dia a dia. VANUSA. 

Amar. MARIA GEMA. 
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remos todos juntos e com saúde 

Resiliência. Nos ensinou a ser fortes e a nos reinventar e ter empatia. RUBIA. 

Foi meu maior desafio e ao mesmo tempo a melhor companhia em 

Quando uma pessoa está passando por momentos difíceis. ANDRESA. 

Preocupação com as pessoas, atenção para que não adoeçam. SEU 

A cura vem de Deus. Ele é minha força e opera milagres em nossa vida. NILVA. 

Uma forma de tristeza onde algumas pessoas sentem forte angústia, 

Está sendo necessário para o nosso bem, mas o aconchego faz 

Ato de amar as pessoas, as crianças e quem precisam de doação para se 

aperfeiçoamos nossos dons para adaptarmos ao trabalho e a 

É não poder abraçar o próximo, não estar juntos com todos. Respirar tranquila, 

elas boas ou ruins. 

se no lugar do outro. Entender que o cuidar de mim reflete no 

cuidado com o outro, de todos que estão em volta, proteger a mim e ao outro neste 

Ansiedade, conflitos, inseguranças, saudades, expectativas e família. 

Neste momento de pandemia, vimos que o exercício e psicológico é muito 

Define o meu sentimento de que esse momento difícil passe logo, para 

Está sendo realmente uma experiência tendo que estar em 
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FÉ- Representa amor, amizade e dias melhores. SALETE MARTINS.

GRATIDÃO- Ação positiva por um gesto ou palavra que nos ajudou em momentos 

difíceis. JULIANA JANUÁRIO.

HÁBITOS- Com todos esses problemas, as mudanças de hábito são essen

HIGIENIZAÇÃO- Cuidado necessário para ficar longe de doenças. MARIA LUCIA.

HOME OFFICE- Trabalhar em casa com muito aprendizado e não se esquecer das 

responsabilidades. JESSICA CONCEIÇÃO.

HUMILDADE- Reconhecer que não sou melhor do que ninguém

aprender com quem quer que seja. MARIANA G. GALHARDI.

INCERTEZA- Traz medo do que pode acontecer neste tempo de pandemia. ELISANDRA.

INSEGURANÇA- Um obstáculo que tenho que conviver nessa pandemia, sendo mais 

forte. FABIANA. 

INSÔNIA- Não conseguir dormir. DESTIN.

INSTABILIDADE- Nos traz preocupações, está presente no nosso dia a dia, mas nos dá 

chances de melhorar a cada dia. BRUNA SANFELICE.

INTERNET- É tudo. LENI. 

ISOLAMENTO- Ficar em casa todos os dias se cuidando e respeitando. Lavar as 

passar álcool e cuidar das pessoas que amamos. LEANDRO.

LAR- Meu refúgio. THAYSE.

LEITURA- Para mim significa aprendizagem. SILVANE.

LIMPEZA- Nesse momento que estamos vivendo fiz uma reflexão na minha vida, onde 

fiz uma limpeza tanto em casa, mas pr

nessa pandemia. ANA CRISTINA.

MÁSCARA- Instrumento de proteção necessária e imprescindível. DONA CLÉA.

PANDEMIA- Uma doença causada por bactéria ou vírus que se alastra em grande 

escala, atingindo vários paíse

PENSAMENTOS- Tiveram altos e baixos. GISELE.

PERDA- De poder ir e vir com mais liberdade. MARIA DO CARMO.

PERSPECTIVA- De dias melhores. ALEXSANDRA.

PLANEJAMENTO- É se preparar para os obstáculos que irão surgir. MARIANA S

PREOCUPAÇÃO- Tempo de se planejar e preparar para o novo. LUCIMARA.

PROTEÇÃO- Neste momento de pandemia necessitamos de distanciamento e proteção 

divina. CHEILA. 

QUARENTENA- Angústia, porque é um dia de cada vez. Não sabemos como vai ser o 

amanhã, angústia de não saber direito com a situação. Saber que um parente, vizinho, 

conhecido, amigo está passando com tudo isso, sem contar o que essa doença faz na 

vida das pessoas. RAILDA. 
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Representa amor, amizade e dias melhores. SALETE MARTINS. 

Ação positiva por um gesto ou palavra que nos ajudou em momentos 

difíceis. JULIANA JANUÁRIO. 

Com todos esses problemas, as mudanças de hábito são essen

Cuidado necessário para ficar longe de doenças. MARIA LUCIA.

Trabalhar em casa com muito aprendizado e não se esquecer das 

responsabilidades. JESSICA CONCEIÇÃO. 

Reconhecer que não sou melhor do que ninguém e posso sempre 

aprender com quem quer que seja. MARIANA G. GALHARDI. 

Traz medo do que pode acontecer neste tempo de pandemia. ELISANDRA.

Um obstáculo que tenho que conviver nessa pandemia, sendo mais 

nseguir dormir. DESTIN. 

Nos traz preocupações, está presente no nosso dia a dia, mas nos dá 

chances de melhorar a cada dia. BRUNA SANFELICE. 

Ficar em casa todos os dias se cuidando e respeitando. Lavar as 

passar álcool e cuidar das pessoas que amamos. LEANDRO. 

Meu refúgio. THAYSE. 

Para mim significa aprendizagem. SILVANE. 

Nesse momento que estamos vivendo fiz uma reflexão na minha vida, onde 

fiz uma limpeza tanto em casa, mas principalmente, espiritual, pois foi tudo rápido 

nessa pandemia. ANA CRISTINA. 

Instrumento de proteção necessária e imprescindível. DONA CLÉA.

Uma doença causada por bactéria ou vírus que se alastra em grande 

escala, atingindo vários países ou continentes. ANA PAULA ROSA. 

Tiveram altos e baixos. GISELE. 

De poder ir e vir com mais liberdade. MARIA DO CARMO. 

De dias melhores. ALEXSANDRA. 

É se preparar para os obstáculos que irão surgir. MARIANA S

Tempo de se planejar e preparar para o novo. LUCIMARA.

Neste momento de pandemia necessitamos de distanciamento e proteção 

Angústia, porque é um dia de cada vez. Não sabemos como vai ser o 

angústia de não saber direito com a situação. Saber que um parente, vizinho, 

conhecido, amigo está passando com tudo isso, sem contar o que essa doença faz na 
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Ação positiva por um gesto ou palavra que nos ajudou em momentos 

Com todos esses problemas, as mudanças de hábito são essenciais. VERA. 

Cuidado necessário para ficar longe de doenças. MARIA LUCIA. 

Trabalhar em casa com muito aprendizado e não se esquecer das 

e posso sempre 

Traz medo do que pode acontecer neste tempo de pandemia. ELISANDRA. 

Um obstáculo que tenho que conviver nessa pandemia, sendo mais 

Nos traz preocupações, está presente no nosso dia a dia, mas nos dá 

Ficar em casa todos os dias se cuidando e respeitando. Lavar as mãos, 

Nesse momento que estamos vivendo fiz uma reflexão na minha vida, onde 

incipalmente, espiritual, pois foi tudo rápido 

Instrumento de proteção necessária e imprescindível. DONA CLÉA. 

Uma doença causada por bactéria ou vírus que se alastra em grande 

É se preparar para os obstáculos que irão surgir. MARIANA SERAFIM. 

Tempo de se planejar e preparar para o novo. LUCIMARA. 

Neste momento de pandemia necessitamos de distanciamento e proteção 

Angústia, porque é um dia de cada vez. Não sabemos como vai ser o 

angústia de não saber direito com a situação. Saber que um parente, vizinho, 

conhecido, amigo está passando com tudo isso, sem contar o que essa doença faz na 
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REALIDADE- De lidar e saber lidar com o ano de 2020. Trabalhar a realid

vidas. FERNANDA. 

MEDO- Cuidado pela minha vida e dos que amo. CLECI ADLER SILVA.

MOTIVAÇÃO- É ter interesse em fazer algo. JOANA.

MUDANÇAS- De vida, fazer uma revisão dos valores, compromissos com o serviço, 

valor a pequenos detalhes da vida 

mudanças ao ser humano, tanto pessoal quanto profissional, se reinventar. ANDRÉIA 

MARINHO. 

NEUROSE- Desafio de todos os dias. JOSIANE.

NOVO- Esperando um ano de novos desafios, um novo momento que assustou to

tivemos que nos reinventar. ELISIANE.

OBSERVAR- Tudo de bom dessa pandemia e valorizar mais o tempo com quem a gente 

ama. TAISE. 

OLHAR- A vida, o mundo e agradecer todos os dias pela dádiva de poder vivenciar tudo 

ao lado de quem amaram. ISABEL TIBOLL

ORAÇÃO- É tudo pra mim, um meio de eu chegar até Deus. ISABEL TREVISOL.

OXIMETRO- Instrumento necessário para manter a vida. JÉSSICA SOARES.

PACIÊNCIA- Manter o controle emocional em meio a tantos desafios, não foi fácil, mas 

seguimos fortes. Paciência 

RECLUSÃO- Afastamento voluntário do convívio social. Regime fechado. MICHELLE.

REDESCOBERTA- Para vencer momentos de dificuldades. JESUÍTA.

REFLEXÃO- Valorização a casa, à vida, a

estreitaram. Medo do que ainda está por vir, falta dos elementos básicos. PATRÍCIA 

MENDONÇA. 

REUNIÕES- Muito importante e significativo para esse momento que estamos 

vivenciando. Reuniões online são de grande valia para que toda equipe possa 

participar. Reuniões com momentos reflexivos e momentos de ouvir o próximo.

Reuniões colaborativas e com propostas a serem feitas. Reuniões de trabalho e para 

nos reunir de alguma forma e estarmos juntos. TATIELI KUSTER.

SABEDORIA- Adquirimos com o passar dos anos. CLÁUDIA.

SAÚDE- O bem mais precioso que devemos ter cuidado, pois sem saúde não temos 

nada. JOICE. 

SEDENTARISMO- Adoecer lentamente, precisamos mexer o corpo para manter a saúde 

física e mental. NARA. 

SENTIMENTOS- De esperança de que tudo irá passar e vivenciaremos mo

paz e alegria e nossos sentimentos serão de gratidão. AMANDA MARTINS.
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De lidar e saber lidar com o ano de 2020. Trabalhar a realid

Cuidado pela minha vida e dos que amo. CLECI ADLER SILVA. 

É ter interesse em fazer algo. JOANA. 

De vida, fazer uma revisão dos valores, compromissos com o serviço, 

valor a pequenos detalhes da vida com essa pandemia. Foi uma reflexão para várias 

mudanças ao ser humano, tanto pessoal quanto profissional, se reinventar. ANDRÉIA 

Desafio de todos os dias. JOSIANE. 

Esperando um ano de novos desafios, um novo momento que assustou to

tivemos que nos reinventar. ELISIANE. 

Tudo de bom dessa pandemia e valorizar mais o tempo com quem a gente 

A vida, o mundo e agradecer todos os dias pela dádiva de poder vivenciar tudo 

ao lado de quem amaram. ISABEL TIBOLLA. 

É tudo pra mim, um meio de eu chegar até Deus. ISABEL TREVISOL.

Instrumento necessário para manter a vida. JÉSSICA SOARES.

Manter o controle emocional em meio a tantos desafios, não foi fácil, mas 

seguimos fortes. Paciência = equilíbrio. JULIANA MENDES. 

Afastamento voluntário do convívio social. Regime fechado. MICHELLE.

Para vencer momentos de dificuldades. JESUÍTA. 

Valorização a casa, à vida, as relações mais próximas de família se 

ram. Medo do que ainda está por vir, falta dos elementos básicos. PATRÍCIA 

Muito importante e significativo para esse momento que estamos 

vivenciando. Reuniões online são de grande valia para que toda equipe possa 

om momentos reflexivos e momentos de ouvir o próximo.

Reuniões colaborativas e com propostas a serem feitas. Reuniões de trabalho e para 

nos reunir de alguma forma e estarmos juntos. TATIELI KUSTER. 

Adquirimos com o passar dos anos. CLÁUDIA. 

O bem mais precioso que devemos ter cuidado, pois sem saúde não temos 

Adoecer lentamente, precisamos mexer o corpo para manter a saúde 

De esperança de que tudo irá passar e vivenciaremos mo

paz e alegria e nossos sentimentos serão de gratidão. AMANDA MARTINS.
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De lidar e saber lidar com o ano de 2020. Trabalhar a realidade em nossas 

De vida, fazer uma revisão dos valores, compromissos com o serviço, 

com essa pandemia. Foi uma reflexão para várias 

mudanças ao ser humano, tanto pessoal quanto profissional, se reinventar. ANDRÉIA 

Esperando um ano de novos desafios, um novo momento que assustou todos, 

Tudo de bom dessa pandemia e valorizar mais o tempo com quem a gente 

A vida, o mundo e agradecer todos os dias pela dádiva de poder vivenciar tudo 

É tudo pra mim, um meio de eu chegar até Deus. ISABEL TREVISOL. 

Instrumento necessário para manter a vida. JÉSSICA SOARES. 

Manter o controle emocional em meio a tantos desafios, não foi fácil, mas 

Afastamento voluntário do convívio social. Regime fechado. MICHELLE. 

s relações mais próximas de família se 

ram. Medo do que ainda está por vir, falta dos elementos básicos. PATRÍCIA 

Muito importante e significativo para esse momento que estamos 

vivenciando. Reuniões online são de grande valia para que toda equipe possa 

om momentos reflexivos e momentos de ouvir o próximo. 

Reuniões colaborativas e com propostas a serem feitas. Reuniões de trabalho e para 

O bem mais precioso que devemos ter cuidado, pois sem saúde não temos 

Adoecer lentamente, precisamos mexer o corpo para manter a saúde 

De esperança de que tudo irá passar e vivenciaremos momentos de 

paz e alegria e nossos sentimentos serão de gratidão. AMANDA MARTINS. 
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SOLIDARIEDADE- Significa muito na minha vida. Essa palavra quer dizer que a pessoa 

está sempre disposta a ajudar sem querer nada em troca. SILVIA.

TALENTOS- As pessoas nascem c

desenvolvendo ou não. Muitos talentos se perdem, mas muitos são capazes de mudar 

o mundo. SUZANA. 

TEMOR- Significa que o distanciamento social é importante para nossas vidas. MARIA 

APARECIDA. 

TRANSFORMAÇÃO- O mundo se tornou um lugar frio e egoísta de se viver. GEAN.

TRISTEZA- Em estar longe das crianças e do Educandário, em não poder ajudar, abraçar 

e beijar. SAMARA. 

UNIÃO- A união é um conceito muito importante a ser exercido nesta pandemia, estar 

junto não está diretamente ligado à distancia. A união a ser exercida nesta pandemia é 

em forma de laços afetivos, pensar no outro como se fosse da família e em si mesmo, 

se prevenir e conscientizar o próximo, se unir e vencer este desafio chamado covid

Sozinhos, podemos fazer pouco, juntos fazemos muito. LUIZ FELIPE.

VALOR- À vida, família, trabalho. Valorizar o que temos de mais importante. PATRICIA 

MEIRA. 

VIDA- O maior, o mais precioso presente que Deus poderia me dar! Gratidão pela 

minha vida, pela vida da minha família, amigos e etc.

A palavra também pode ser DAVI, sua amizade, fidelidade com Deus é uma inspiração. 

SABRINA. 
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Significa muito na minha vida. Essa palavra quer dizer que a pessoa 

está sempre disposta a ajudar sem querer nada em troca. SILVIA. 

As pessoas nascem com seu talento, ao longo de suas vidas elas vão 

desenvolvendo ou não. Muitos talentos se perdem, mas muitos são capazes de mudar 

Significa que o distanciamento social é importante para nossas vidas. MARIA 

mundo se tornou um lugar frio e egoísta de se viver. GEAN.

Em estar longe das crianças e do Educandário, em não poder ajudar, abraçar 

A união é um conceito muito importante a ser exercido nesta pandemia, estar 

junto não está diretamente ligado à distancia. A união a ser exercida nesta pandemia é 

em forma de laços afetivos, pensar no outro como se fosse da família e em si mesmo, 

nir e conscientizar o próximo, se unir e vencer este desafio chamado covid

Sozinhos, podemos fazer pouco, juntos fazemos muito. LUIZ FELIPE. 

À vida, família, trabalho. Valorizar o que temos de mais importante. PATRICIA 

is precioso presente que Deus poderia me dar! Gratidão pela 

minha vida, pela vida da minha família, amigos e etc. 

A palavra também pode ser DAVI, sua amizade, fidelidade com Deus é uma inspiração. 
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Significa muito na minha vida. Essa palavra quer dizer que a pessoa 

om seu talento, ao longo de suas vidas elas vão 

desenvolvendo ou não. Muitos talentos se perdem, mas muitos são capazes de mudar 

Significa que o distanciamento social é importante para nossas vidas. MARIA 

mundo se tornou um lugar frio e egoísta de se viver. GEAN. 

Em estar longe das crianças e do Educandário, em não poder ajudar, abraçar 

A união é um conceito muito importante a ser exercido nesta pandemia, estar 

junto não está diretamente ligado à distancia. A união a ser exercida nesta pandemia é 

em forma de laços afetivos, pensar no outro como se fosse da família e em si mesmo, 

nir e conscientizar o próximo, se unir e vencer este desafio chamado covid-19. 

À vida, família, trabalho. Valorizar o que temos de mais importante. PATRICIA 

is precioso presente que Deus poderia me dar! Gratidão pela 

A palavra também pode ser DAVI, sua amizade, fidelidade com Deus é uma inspiração. 
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Momento especial na história
O mundo vive o auge da p
fica a mercê da tão esperada vacina!
No Educandário a graça abundante de Deus trouxe
para atendimento de 700 crianças, t
necessidades inerentes. Pudemos em meio a
alegrarmos com essa perspectiva do novo.
A construção começa e nossos s
OBRIGADO SENHOR, POR MAIS UM ANO!
QUE VENHA 2021! 
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MENSAGEM FINAL 

 

Momento especial na história do Educandário! 
pandemia por Covid-19. A humanidade refugia

fica a mercê da tão esperada vacina! 
No Educandário a graça abundante de Deus trouxe um novo prédio com capacidade 

atendimento de 700 crianças, todo planejado de acordo com as idades e 
des inerentes. Pudemos em meio a dor, angústias e i

a perspectiva do novo. 
A construção começa e nossos sonhos vão se tornando realidade! 

IGADO SENHOR, POR MAIS UM ANO! 

CLÉA DUARTE RAITZ 
Superintendente Geral 
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19. A humanidade refugia-se, trata-se e 

um novo prédio com capacidade 
ejado de acordo com as idades e 

dor, angústias e incertezas nos 


