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1) Identificação da entidade:

Finalidades Estatutárias:
A Irmandade do Divino Espírito Santo, fundada em 10 de Junho de 1773, constituise como uma organização não governamental, filantrópica, católica, assistencial, sem fins
lucrativos, com sede e foro na cidade de Florianópolis – SC.
Iniciou sua atuação social em 1910 com o orfanato Lar São Vicente de Paulo,
ampliando seu leque de ações em 1977 com a criação do Jardim de Infância Girassol e
com a incorporação da PROMENOR1 (Associação Promocional do Menor Trabalhador)
neste mesmo ano, tornando-se deste então sua mantenedora.
É gerenciada por uma diretoria executiva, composta pelo provedor e seu vice,
eleitos para um mandato de dois anos, com possibilidade de reeleição. Os demais
membros da diretoria são adnutum do provedor.
Sua atuação baseia-se no atendimento de crianças, adolescentes e jovens, de 0 a
24 anos, em situação de vulnerabilidade social, pertencentes às famílias de baixa renda,
de Florianópolis e Grande Florianópolis, viabilizando um processo educativo e de
formação contínua. Oferece atendimento de abrigo, creche e pré-escola, sócio-educativo,
qualificação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho.
1

Em 1971, preocupadas com a demanda de garotos que circulavam pelas ruas da capital a a então 1ª dama do Estado, Sra. Dayse Werner Salles,
juntamente com um grupo de voluntárias, criou a PROMENOR localizada na Agronômica, ao lado da casa do Governador do Estado, no intuito de
atender crianças e adolescentes no período inverso ao horário escolar.

Atualmente por meio do Núcleo da infância, o Lar São Vicente de Paulo atende em
regime de acolhimento institucional até 20 crianças, de 0 a 6 anos de idade, de ambos os
sexos, e o Centro de Educação infantil atende em educação integral 360 crianças, de 1
ano a 05 anos e 11 meses, provenientes da Grande Florianópolis, contribuindo para a sua
formação pessoal, psicossocial e educativa.

O Núcleo Formação e Trabalho atende adolescentes e jovens de 14 a 24 anos com
o objetivo de capacitar, inserir e acompanhar os adolescentes ao mercado de trabalho,
proporcionando um processo de formação contínua, assegurando seus direitos
trabalhistas e o exercício da cidadania de acordo com o Estatuto da Criança e
Adolescente, em consonância com a Lei da Aprendizagem.

Objetivos da entidade:
Abrir portas, resgatar esperanças e encorajar crianças, adolescentes, jovens e
suas respectivas famílias para que sejam protagonistas de suas vidas, transformando a
realidade e o meio em que vivem a partir da promoção da cidadania e do
desenvolvimento social.

Origem dos recursos:
Os recursos financeiros da instituição são provenientes de doações, convênios com
o setor público e privado, campanhas, eventos, encaminhamento de projetos para
estabelecimento de parcerias, prestação de serviços e alocação do patrimônio.

Infraestrutura:
A Instituição está localizada no centro de Florianópolis, onde se encontram a
administração da Instituição, o Lar São Vicente de Paulo, o Centro de Educação Infantil
Girassol e o Núcleo Formação e Trabalho.
A administração ocupa um espaço de aproximadamente 100 m² de área
construída, divididos em: 05 salas, 01 recepção, 01 almoxarifado e 02 banheiros.
O Lar São Vicente de Paulo abrange um espaço de 800m² de área construída,
divididos em: 5 quartos, 1 cozinha, 1 refeitório, 1 biblioteca, 1 sala de TV, 1 sala de estar,
1 quarto para equipe, 1 solário, 6 banheiros, 1 sala de coordenação, 1 sala da psicóloga,
1 depósito, 1 sala de atendimento médico, 1 sala de medicação, 1 pátio coberto e 1
playground.
Atualmente o Centro de Educação Infantil Girassol abrange 2.000m² de área
construída, divididos em: 19 salas de aula (todas com banheiros adequados a faixa
etária), 1 sala de leitura, 1 brinquedoteca, 1 videoteca, 1 sala de artes, 1 sala de
professores, 1 sala de estudos, 1 refeitório, 4 salas para a equipe técnico- administrativa,
1 pátio coberto com brinquedos, 1 playground, 6 banheiros para adultos, 2 banheiros
externos para as crianças e 3 depósitos.
O Núcleo Formação e Trabalho ocupa um espaço de 738 m² de área construída,
divididos em: 07 salas de aula com capacidade para 25 pessoas, 02 laboratórios de
informática com capacidade para 25 pessoas, 06 salas de atendimento, 01 secretaria e 08
banheiros.
Nome do serviço: Abrigo institucional Lar São Vicente de Paulo

Descrição:
O Lar São Vicente de Paulo acolhe até 20 crianças de zero a seis anos, as quais
tiveram seus direitos violados (direitos esses garantidos pelo ECA). Encaminhadas pelo
Juizado da Infância e da Juventude ou pelo Conselho Tutelar como medida protetiva de
caráter excepcional e provisório (art 101 ECA). Permanecem na instituição enquanto
aguardam decisão judicial que defina o encaminhamento para adoção ou retorno à
família de origem se assim o Juiz entender o melhor para a criança.

Objetivo Geral:
Oferecer acolhimento provisório para crianças afastadas do convívio familiar por
medida protetiva de abrigo (ECA, art.101), em função de abandono ou cujas famílias ou
responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de
cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno para a família de origem ou na sua
impossibilidade, para família substituta.
Objetivos Específicos:
 Acolher as crianças quando são admitidas ao programa, identificando as suas
necessidades de documentação, condições físicas, de saúde e emocionais;
 Elaborar Plano de Atendimento individual e familiar, atualizando o documento a
cada três meses;
 Conhecer a realidade familiar das crianças acolhidas;
 Proporcionar a integração da criança no Abrigo, promovendo a interação com os
educadores, colaboradores, voluntários e demais crianças;

 Acompanhar as crianças encaminhadas para atendimentos especializados e
internações de acordo com a necessidade (Psicólogo, dentista, fonoaudióloga,
pediatra, nutricionista, entre outros);
 Atender as necessidades específicas de crianças com deficiência;
 Possibilitar convívio familiar e comunitário por meio de visitas familiares semanais,
atividades festivas, saídas em final de semana para passeio e visitas a locais
públicos;
 Oferecer alimentação adequada e de qualidade, garantindo o desenvolvimento
saudável das crianças;
 Realizar manutenções periódicas no espaço físico, visando o conforto e bem estar
das crianças e dos colaboradores;
 Oferecer capacitações aos colaboradores e voluntários;
 Promover a reintegração familiar ou a colocação da criança em família substituta;
 Promover acesso do usuário à rede socioassistencial, aos demais órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas publicas setoriais.

Publico alvo:
Crianças de 0 a 6 anos de idade residentes em Florianópolis, encaminhadas pelo
Conselho Tutelar ou pelo Juizado da Infância e da Juventude por estarem com direitos
violados, necessitando de medida de proteção.

Capacidade de atendimento e periodicidade:
O Lar São Vicente de Paulo tem a capacidade para atender até 20 crianças.
Atendimento integral, 24horas por dia, enquanto permanecerem no Lar.

Recursos financeiros utilizados:
Os recursos financeiros são provenientes de doações, convênios com o setor
público e privado, campanhas, eventos como a Festa do Divino, cafés e bazares, doações
da comunidade, de voluntários e recursos próprios oriundos de alugueis de imóveis
pertencentes à entidade. Além de encaminhamento de projetos para estabelecimento de
parcerias.

Recursos Humanos envolvidos:
Gestão da Entidade - Diretoria da IDES
Cargo/Função
Provedor
Vice Provedor
Diretor Administ.
Diretor Financeiro
Diretor Patrimônio
Diretor Religioso
Diretor Assistencia
Diretor Jurídico
Diretor Secretaria

Formação
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

Serviço - Abrigo Lar São Vicente de Paulo

Vínculo
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário

Carga horária
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado

Cargo/função

Formação

Carga

Vinculo

horária
Coordenadora

Serviço Social

40h

CLT

Assistente Social

Serviço Social

30h

CLT

Estagiaria Serviço

Estudante de Serviço Social

20 h

CLT

Psicóloga

Psicologia

30h

CLT

Cuidador

6 com Ensino Médio

12/36

CLT

6 com Pedagogia

12/36

CLT

4 cursando Pedagogia

12/36

CLT

2 com ensino Fundamental

12/36

CLT

12/36

CLT

12/36

CLT

12/36

CLT

Médio incompleto

12/36

CLT

Fund. incompleto

12/36

CLT

40h

CLT

Social

Cozinheiras

Aux. Serviços

Fundamental

Gerais

Abrangência territorial:
O Abrigo acolhe crianças residentes no município de Florianópolis.

Parcerias:

Com a rede de saúde, educação, assistência social, FINAF, Juizado da Infância,
Promotoria da Infância, voluntários e comunidade.

Resultados Alcançados em 2016:


Foram acolhidas 25 crianças e desligadas 21 crianças;



Total de atendidos no ano 37 crianças;



Preparação de 10 crianças para adoção;



Preparação de 11 crianças para retorno à família biológica;



Elaborado Plano Individual e familiar de atendimento das 25 crianças acolhidas;



Realizada matricula de uma criança no ensino fundamental e uma, no serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos;



Realizadas matriculas de 24 crianças na Educação Infantil;



Acompanhamento escolar das crianças matriculadas;



Realizadas reuniões e contatos com rede de atendimento com vistas à elaboração
do PIA;



Providenciados 236 encaminhamentos para atendimentos como: Pediatra,
Dentista, Psicóloga, Fonoaudióloga, Otorrino, Psiquiatra, Fisioterapeuta;



Realizadas reuniões com equipe técnica do Juizado;



Participação em um encontro de técnicas das entidades de acolhimento e do
Judiciário do Município;



Realizadas 10 reuniões com equipe do abrigo;



Realizados 01 encontro de capacitação com equipe do abrigo;



Revisado e atualizado Manual de Procedimentos do abrigo;



Realizadas 19 reuniões com os plantões;



Realizado atendimento individualizado à equipe de cuidadores;



Realizada seleção para substituição de cuidadores;



Participação do Assistente Social no Encontro Estadual de Grupos de Apoio a
Adoção;



Participação na reativação do Grupo de Apoio a Adoção de Florianópolis, GRUFA
(Grupo Familiarizando a Adoção);



Participação em reuniões mensais do Fórum de Políticas Públicas;



Participação em reuniões mensais do Fórum das entidades de acolhimento
Institucional de Florianópolis (FINAF);



Participação em um Workshop sobre Marco Regulatório;



Realizadas reuniões com os familiares das crianças acolhidas;



Realizadas entrevistas, atendimentos e encaminhamentos aos familiares das
crianças acolhidas;



Realizadas 14 visitas domiciliares;



Promovemos visitas quinzenais entre 02 grupos de irmãos acolhidos em outros
abrigos;



Colaboração das técnicas do abrigo na capacitação de pretendentes à adoção;



Participação em 08 audiências no Juizado da Infância e da Juventude;



Capacitação de novos voluntários e acompanhamento dos voluntários do quadro
da casa;



Atendimentos individualizados aos pais das crianças;



Elaboramos relatórios situacionais das crianças acolhidas e ofícios encaminhados
ao Juizado da Infância e da Juventude;



Recebemos 04 visitas do Promotor de Justiça da Vara da Infância;



Recebemos 02 visitas da Juiza da Vara da Infância;



Recepção e acompanhamento a grupos e visitas ao abrigo;



Recepção e seleção de doações;



Elaboração de plano de trabalho de convênios;



Acompanhamento da execução dos convênios.

Nome do serviço: Centro de Educação Infantil Girassol (CEIG)

Descrição:
O Centro de Educação Infantil Girassol atende em período integral crianças de 1
ano a 5 anos e 11 meses, provenientes da Grande Florianópolis, contribuindo para a sua
formação pessoal, psicossocial e educativa.
Temos

como

objetivo

contribuir

na

formação

integral

das

crianças,

complementando a ação da família e da comunidade, por meio de ações pautadas na
construção do sujeito em harmonia com a sociedade e a natureza.
São realizadas atividades numa perspectiva multicultural e sócio-histórica para que
a criança seja autônoma, questionadora, e tenha conhecimento do mundo no qual está
inserida, desta forma ampliando suas múltiplas linguagens.
O horário de atendimento às crianças é das 07h30min às 18h15min. Devido a
permanência de quase 11 horas de atendimento são servidas quatro refeições diárias,

sendo uma de frutas. Há uma cozinha terceirizada que prepara as refeições com
orientação de nutricionista.

Objetivo Geral:
Contribuir na formação integral das crianças, por meio de ações que valorizem
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, complementando a ação da família e da
comunidade, na construção do sujeito em harmonia com a sociedade e a natureza.

Objetivos Específicos:
 Proporcionar a construção do conhecimento numa perspectiva multicultural e sóciohistórica;
 Reconhecer e valorizar as crianças individualmente, respeitando seus ritmos de
crescimento e desenvolvimento, promovendo a cooperação e reflexão das
situações cotidianas;
 Estimular a criança a ser autônoma e questionadora, estabelecendo dessa forma
relações sociais de respeito e harmonia;
 Ampliar as múltiplas linguagens das crianças (corporal, musical, plástica, oral e
escrita) como forma de se expressar e interagir em sociedade;
 Valorizar hábitos saudáveis e de cuidado com o seu bem estar. Assim como
proporcionar o contato com a natureza e respeito pelo meio ambiente;
 Considerar a brincadeira como atividade fundamental para o desenvolvimento
integral da criança;

 Valorizar a diversidade cultural e conhecer as suas diferentes manifestações;
 Incentivar o compromisso das famílias no processo educativo de seus filhos, como
também no convívio e participação da IDES;
 Oportunizar momentos de interação e relações entre as crianças de diferentes
faixas etárias;
 Valorizar e reconhecer a cultura local, no sentido da afirmação de sua identidade e
preservação da história de um povo;
 Promover a formação continuada dos profissionais que atuam na educação das
crianças, buscando uma ação educativa interdisciplinar.

Público alvo:
Crianças de 01 ano a 05 anos e 11 meses, provenientes da Grande Florianópolis.

Capacidade de atendimento e periodicidade:
No ano de 2016 tivemos como meta atender 360 crianças em período integral, de
segunda a sexta-feira.
Recursos financeiros utilizados:
Governo Municipal, Secretaria da Educação, convênio no valor anual de
aproximadamente de R$ R$ 1.576.043,00 divididos em 11 parcelas de valores não fixos.
Brechó CEIG R$ 8.021,00.

Recursos Humanos envolvidos:
Gestão da Entidade - Diretoria da IDES

Cargo/Função
Provedor
Vice Provedor
Diretor Administ.
Diretor Financ.
Diretor Patrimonio
Diretor Religioso
Diretor Assistencia
Diretor Jurídico
Diretor Secretaria

Formação
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

Vínculo
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário
voluntário

Carga horária
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado

Serviço - Centro de Educação Infantil Girassol
Cargo/função

Formação

Carga horária

Vinculo

Coordenadora

Especialização Ed. Infantil

30h

CLT

Assistente Social

Serviço Social

30h

CLT

Pedagoga

02 com Pedagogia

30h e 40h

CLT

Aux. de
Coordenação

Pedagogia em curso

30h

Magistério, cursando
Marketing
Magistério, cursando
Pedagogia
06 Professoras com

40h

CLT

40h

CLT

40h

CLT

Educadora Social
Monitora de
Educação
Professora

Magistério e 01 com

CLT

Pedagogia
Professora

13 Professoras com

40h

Pedagogia
Auxiliar de Sala

03 com Magistério

Cedidos pela
SME/PMF

30h

CLT

40h

CLT

40h

CLT

11 cursando Magistério
03 cursando Pedagogia
Auxiliar de Sala

13 com Magistério
06 cursando Magistério
07 cursando Pedagogia
01 com Pedagogia

Serviços Gerais e 01 com Ensino Fundamental
manutenção

06 com Ensino médio

Abrangência territorial:
De acordo com o levantamento realizado, 65% das famílias atendidas no CEIG
possuem renda de até dois salários mínimos e mais da metade reside na região central
da cidade de Florianópolis. Sendo que 79% são residentes de Florianópolis, 10% de São
José, 8% de Palhoça, 2% de Biguaçu e 1% de Governador Celso Ramos.

Parcerias:
Instituto Estadual de Educação;
Colégio Educandário Imaculada Conceição;
Colégio Bom Jesus;
Colégio Santa Catarina;

Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF);
Secretaria Municipal de Educação (SME);
Secretaria Municipal de Cultura;
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes.

Resultados Alcançados em 2016:
Resultados Técnico-Administrativos
 Finalizamos o mês de dezembro de 2016 atendendo 352 crianças;
 Foram atendidas 437 crianças no total;
 Foram realizados 93 desligamentos;
 As inscrições no CEIG para atendimentos a novas crianças foram realizadas todas
as segundas e quartas-feiras, totalizando 279 inscritos;
 A maioria dos desligamentos se deu em consequência de garantia de vaga em
creche próxima a residência da família e mudanças de endereço.
 Recepção no início do mês de fevereiro dos Professores SME/PMF e dos demais
integrantes da equipe;
 Participação da equipe no Congresso de Educação Básica – COEB, com a
temática: “Desafios da Educação Contemporânea: concepções e práticas
pedagógicas”, organizado pela Secretaria Municipal de Educação;
 No dia 15 de fevereiro iniciamos o ano letivo de 2016;
 Mudanças no sistema de gestão informatizado para otimizar tempo na execução de
tarefas, gerar relatórios e documentos mais fidedignos a realidade vivida;

 Foram realizados 02 encontros com pais e/ou responsáveis das crianças. Nos
encontros são realizados momentos de conversas e troca de experiências. O
objetivo é acolher e aproximar as famílias cada vez mais do ambiente escolar;
 Participação da Coordenadora nas reuniões de Coordenações dos Núcleos de
atendimento IDES;
 Participação efetiva nas reuniões de formação da Prefeitura Municipal de
Florianópolis

com

informes

administrativos,

pedagógicos

e

formação

de

coordenadores. Temas: “A (re)construção do Projeto Político Pedagógico das
Instituições conveniadas da Educação Infantil”, “Ações de Cuidado com bebês –
diálogos entre a saúde e educação”, “Educação Inclusiva”, “O Currículo na
Educação infantil: percursos”;
 A Educadora Social participou do “Festival Social Good Brasil”, tendo como tema:
inovação social de diversas formas;
 Durante o ano ocorreram 09 reuniões pedagógicas de estudo e organização para
os profissionais da instituição. Além dos informes, discussões e planejamento, as
reuniões tiveram a presença da formadora Odete Conzatti que trabalhou a temática
do protagonismo infantil;
 Realização do censo 2016, cadastramento de todas as crianças;
 Recebemos 60 estagiárias, no 1º e no 2º semestre do Curso de Magistério do
Instituto Estadual de Educação, para observação e docência na Educação Infantil.
 Todos os funcionários do CEIG participaram de diversas palestras realizadas pela
IDES: “Saúde mental, transtorno afetivo bipolar , cozinha vegana” e “Lidando com
fortes emoções” palestrante com Patrícia Santos;

 A Educadora Social e a Estagiária do Serviço Social participaram do “VI Seminário
de Fórum Regional de Educação Infantil”;
 Encaminhamento a SME/PMF do projeto e o plano de trabalho para
cofinanciamento de cessão de professores, alimentação, subvenção social para o
ano de 2017.

Resultados Pedagógicos
 No intuito de ampliar e aprimorar o universo de conhecimento das crianças, as
mesmas participaram de diversas atividades culturais e saídas pedagógicas, como:
na Semana Municipal do Livro Infantil, “Festa no Cinema”, no Shopping Iguatemi,
Visita ao Projeto TAMAR, Museu do Lixo, Parque Municipal da Lagoa do Peri e no
Bosque Vereador Pedro Medeiros e visitas a parques da cidade;
 Realizamos a celebração de Páscoa de forma lúdica, conscientizando as crianças
sobre o verdadeiro significado da data. Festividade e confraternização;
 A Associação Comercial e Industrial de Florianópolis promoveu durante o ano
algumas palestras as nossas crianças do CEIG sobre o projeto ReÓleo. O
Programa ReÓleo promove o envolvimento das comunidades no Programa de
Reciclagem do Óleo de Cozinha, despertando suas consciências para a
importância de se preservar o meio ambiente e destacando o papel da reciclagem
de tal produto;
 Em maio tivemos a semana das Profissões. As crianças de forma lúdica
aprenderam sobre o tema com jogos, ilustrações, passeios, teatros e entrevistas;

 Mantendo a tradição da cultura açoriana, as crianças do CEIG têm a oportunidade
de conhecer e vivenciar a história da Festa do Divino fazendo parte do Cortejo
Mirim. De modo contextualizado com as demandas sociais do tempo atual,
compreenderem, juntamente com suas famílias e toda a comunidade educativa a
tradição local;
 A Semana do Meio Ambiente do CEIG ocorreu de 06 a 10 de junho. Essa semana
teve como intuito sensibilizar as crianças sobre a importância da preservação,
identificando às situações que causam danos a ecologia como: poluição,
desmatamento queimada, extinção de animais e outros. Foram feitas saídas
pedagógicas, oficinas de material reciclado, jogos, teatros e entrevistas;
 Participações semanais do Colégio Imaculada Conceição no nosso espaço, com
desenvolvimento de atividades relacionadas aos valores, contação de histórias e
meio ambiente;
 Parceria com jovens aprendizes do NUFT. Os adolescentes em conjunto com uma
das educadoras do núcleo elaboraram o Projeto “Brinca Mais”, que tem objetivos
promover a interação e brincadeira entre os programas da IDES;
 Realização de Festa Junina como atividade de encerramento do 1º semestre.
Confraternização e integração das turmas com apresentações e comidas típicas.
 Férias escolares de 16 a 31 de julho;
 Realização em agosto do brechó beneficente. As roupas foram arrecadadas na
Gincana realizada pelo Colégio Educandário Imaculada Conceição e doadas ao
nosso programa. Toda a renda foi revertida para o CEIG;
 Aconteceu em agosto a semana folclórica do CEIG – Esse projeto coletivo tem
como objetivo resgatar, vivenciar e valorizar manifestações da cultura popular

brasileira e regional; Todas as salas fizeram produções e trabalharam o tema
proposto com teatros, exposições de trabalhos, apresentações de cantigas
populares, boi de mamão e confecção de brinquedos;
 Projeto aniversariante do mês – organizamos uma grande comemoração para
todos os aniversariantes de cada mês. Assim cada criança se sente respeitada e
valorizada nesse dia tão especial. Além disso, podemos reunir todas as turmas,
festejar de maneira saudável e integrada;
 No segundo semestre iniciamos parceria com o Colégio Bom Jesus, no qual duas
vezes por semana duas turmas do CEIG participavam de aulas de inglês nas
dependências do Colégio. O projeto é intitulado “Bom Jesus Social”;
 Em setembro houve a “Caminhada da Cidadania” das crianças em volta da Praça
dos Bombeiros. Nesse ano o tema retratava os 10 direitos das crianças,
conforme a Declaração dos Direitos da Criança da ONU. Esse evento além de
incentivar o exercício da cidadania estimula à aproximação da relação
família/creche;
 Semana de São Vicente de Paulo. Homenagem a esse sacerdote que da o nome
ao Abrigo da instituição. São realizadas apresentações de teatro sobre a vida de
São Vicente de Paulo pelas crianças, assim como o Coro Vozes do Divino se
apresenta para todos;
 Parceria com a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, onde as
crianças participam de aulas gratuitas de musicalização e de instrumentos
musicais, oferecidas pela Escola Livre de Música;
 Realizamos a Festa da Família do CEIG, que proporcionou momentos de interação
e estreitamento de vínculos entre as famílias e profissionais. Diferente dos outros

anos esse momento aconteceu no sábado de manhã, tivemos escultura de balão,
pintura de rosto e de cabelo, tatuagem, brincadeiras, cama elástica. O lanche foi
coletivo e cada família trouxe um prato de doce ou salgado;
 A Festa de comemoração ao dia das crianças teve festa do pijama, festa a fantasia,
dia do esquisito, desfile Ecokids realizado pelo NUFT e resgate das brincadeiras
tradicionais. Além disso, sete turmas visitaram o Colégio Santa Catarina e o
Educandário Imaculada Conceição, o intuito é conhecer os espaços dos colégios e
passar uma tarde diferenciada com os alunos de lá;
 As crianças participaram do evento “Semana Solidária ABRASEL”, que tem como
objetivo oportunizar a socialização das crianças por meio da experiência da
visitação a locais que normalmente não fazem parte do seu cotidiano, como
restaurantes, shoppings centers e cinemas. As crianças foram à Alameda Casa
Rosa e ao Mercado Público;
 Realizamos em novembro da Mostra Pedagógica do CEIG. O objetivo do evento foi
socializar os trabalhos e projetos desenvolvidos durante o ano de 2016, entre os
diversos atores envolvidos.

Além disso, aproximamos as famílias no contexto

escolar, elas podem conhecer um pouco mais das produções das crianças;
 Entrega de Avaliações e portfólios das crianças aos pais e/ou responsáveis sobre
desempenho das crianças;
 Atividade de encerramento na Educação Infantil do G6 A e G6 B, evento que
mobilizou toda a instituição e famílias das crianças, para que esse dia fique
eternizado, como a primeira de muitas conquistas;
 Realização em novembro das rematrículas e em dezembro de inscrições de novas
crianças para o ano seguinte;

 Festividades de natal que tiveram apoio do Educandário Imaculada Conceição que
entregaram presentes para cinco turmas do CEIG, aq qual eles desenvolveram o
projeto de integração, como também

a presença do Papai Noel na festa de

encerramento do ano letivo 2016;
 Término no ano letivo no dia 22 de dezembro.

Nome do serviço: Núcleo Formação e Trabalho (NUFT)

Descrição:
O Núcleo Formação e Trabalho, atende adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, de
ambos os sexos, provenientes dos municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu e
Palhoça, nos períodos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira.
Este núcleo insere, capacita e acompanha adolescentes de 14 a 24 anos, no
mercado de trabalho, como aprendizes, objetivando a formação contínua, a melhoria das
condições de vida e o exercício da cidadania. Atualmente desenvolve 04 cursos de
aprendizagem:
 Adolescente Aprendiz em Serviços Administrativos Financeiros e Comerciais
 Adolescente Aprendiz Bancário
 Aprendiz em Logística
 Aprendiz em Tecnologia da Informação
Semestralmente o núcleo promove encontros de integração e avaliação com os
familiares dos adolescentes e jovens, onde são ministradas palestras com temáticas
pertinentes as necessidades atuais e orientações individuais acerca do processo de
aprendizagem.

Os aprendizes participam de processos de avaliação onde avaliam e são avaliados
no final de cada módulo e/ou atividade. São realizadas visitas semestrais de avaliações
nas empresas objetivando reunir o aprendiz, orientador da empresa e colaborador da
instituição com o intuito de refletir em conjunto o interesse, o desempenho, o
comprometimento, a comunicação e a verificação das condições do local de trabalho do
aprendiz. Este processo também tem por objetivo coletar ideias e sugestões.
Diariamente a equipe está à disposição e atenta às demandas familiares e, em
função delas, são realizados atendimentos individualizados, em grupo com adolescentes
e familiares, bem como, encaminhamentos a recursos comunitários, tais como empresas
de recrutamento e seleção para recolocação profissional, serviços da rede de
atendimento socioassistencial, etc.

Objetivo Geral:
Inserir, capacitar e acompanhar adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, no
mercado de trabalho, como aprendizes, objetivando a formação contínua, a melhoria das
condições de vida e o exercício da cidadania.

Objetivos Específicos:
 Oportunizar ao público o serviço prestado de aprendizagem;
 Acompanhar o desempenho profissional do aprendiz, bem como verificar as
condições dos locais de trabalho;
 Capacitar e orientar profissionalmente os adolescentes atendidos pelo NAE e os
adolescentes cadastrados no NUFT que aguardam para serem inseridos no
programa de aprendizagem;

 Aprimorar o conhecimento e envolvimento dos orientadores/empresas no processo
de formação dos aprendizes, enfatizando a importância de seu papel nesse
processo, abordando temáticas que venham contribuir para o desenvolvimento de
suas atribuições e visando o desenvolvimento pessoal e profissional dos
aprendizes, sempre atentos ao que preconiza a legislação;
 Registrar passo-a-passo todos os processos de trabalho da equipe, informar os
aprendizes e as empresas sobre o programa de aprendizagem;
 Reunir, aproximar, integrar e informar aos familiares e responsáveis sobre as
atividades desenvolvidas pelos aprendizes no núcleo e na empresa, bem como
contribuir para a melhoria das relações na dinâmica familiar;
 Aproximar os orientadores ao núcleo e informar sobre assuntos relacionados à
aprendizagem;
 Compreender melhor os fenômenos e eventos individuais dos aprendizes que
apresentam maiores dificuldades no processo de aprendizagem, procurar uma
intervenção coletiva e interdisciplinar, visando atender de uma forma mais
qualificada;
 Garantir e acompanhar a frequência e o desenvolvimento escolar dos aprendizes;
 Registrar o andamento das formações para enriquecer a reflexão sobre as
atividades, as participações, levantar sugestões e analisar comportamentos;
 Contribuir e orientar no processo de formação profissional;
 Ampliar o número de empresas conveniadas e, consequentemente, o número de
adolescentes e jovens inseridos no mercado formal de trabalho na condição de
aprendiz;

 Manter os módulos teóricos e os regulamentos atualizados com as exigências do
mercado de trabalho e legislação;
 Atualizar as ementas de acordo com as propostas pedagógicas;
 Esclarecer e orientar os usuários e a comunidade em geral, quanto aos trabalhos
desenvolvidos na instituição, bem como realizar encaminhamentos para recursos
comunitários;
 Sistematizar a certificação ao final do contrato e disponibilizar a impressão via site
da IDES;
 Cumprir determinação do MTE, mantendo atualizado os cursos de aprendizagem
desenvolvidos pela instituição, bem como suas turmas e aprendizes nelas
existentes;
 Disponibilizar cursos mais atraentes para os jovens e empresas, visando uma
inserção laboral mais qualificada;
 Viabilizar materiais didático-pedagógicos para as atividades desenvolvidas no
núcleo.

Público alvo:
Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, preferencialmente em situação de risco
social.

Capacidade de atendimento e periodicidade:
O núcleo possui a capacidade de atendimento de 400 adolescentes e jovens nos
períodos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira.

Recursos financeiros utilizados:
Convênios firmados com empresas para desenvolvimento de aprendizagem
profissional.

Recursos Humanos
Gestão da Entidade - Diretoria da IDES

Cargo/Função

Formação

Vínculo

Carga horária

Presidente

Superior

Voluntário

Indeterminado

Vice Presidente

Superior

Voluntário

Indeterminado

Diretor Administrativo

Superior

Voluntário

Indeterminado

Diretor Financeiro

Superior

Voluntário

Indeterminado

Diretor Patrimônio

Superior

Voluntário

Indeterminado

Diretor Religioso

Superior

Voluntário

Indeterminado

Diretor Assistência

Superior

Voluntário

Indeterminado

Diretor Jurídico

Superior

Voluntário

Indeterminado

Diretor Secretaria

Superior

Voluntário

Indeterminado

Serviço – Núcleo Formação e Trabalho
Cargo/Função

Formação

Vínculo

Carga horária

Coordenadora

Serviço Social

CLT

40h

Consultor de Parcerias

Administração

CLT

40h

Aux. de Escritório Manhã

Ensino Médio

CLT

30h

Aux. de Escritório Tarde

Ensino Médio

CLT

30h

Orientador Educacional

História

CLT

40h

Assistente Social Manhã

Serviço Social

CLT

30h

Assistente Social Tarde

Serviço Social

CLT

30h

Psicólogo

Psicologia

CLT

12h

Educador Social 01

Serviço Social

CLT

40h

Educador Social 02

Psicologia

CLT

40h

Educador de Sala 01

Filosofia

CLT

40h

Educador de Sala 02

Serviço Social

CLT

40h

Educador de Sala 03

Serviço Social

CLT

40h

Educador de Sala 04

Física

CLT

40h

Educador de Sala 05

Química

CLT

40h

Estagiário de S. Social 01

Superior Cursando

Bolsista

20h

Estagiário de S. Social 02

Superior Cursando

Bolsista

20h

Abrangência territorial:
Municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça.

Parcerias:
Empresas privadas e públicas, Universidades particulares e públicas, Iniciativas e
Organizações Não-Governamentais do Terceiro Setor, Fórum Estadual de Erradicação do

Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente no Trabalho de Santa Catarina e Fórum
Nacional de Aprendizagem, Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina e Ministério
do Trabalho e Emprego.

Resultados Alcançados em 2016:


Reformulação dos convênios com as empresas;



Aprovação dos cursos Aprendiz em Tecnologia da Informação e Aprendiz em
Logística no Ministério do Trabalho;



Levantamento das planilhas financeiras e convênios de cada empresa ativa;



Elaboração e implementação do certificado online;



Conveniamento com as empresas Rotária do Brasil, Sul Imagem, Digilab, Asilo
Irmão Joaquim, Linx Chaordic, Centro Integrado de Oftalmologia e Iate Clube de
Santa Catarina;



Implementação do projeto Trilha para o Futuro patrocinado pela Associação
Comercial e Industrial de Florianópolis – ACIF;

 Disponibilização de aulas de inglês para a equipe e aulas de espanhol para os
aprendizes, ministradas por voluntários;
 Inscrição do curso Aprendiz em Tecnologia da Informação no edital Impact
Challenge Google 2016;
 Fechamento de parceria com a Cacau Show na doação de ovos e barras de
chocolate para os aprendizes e equipe;
 Elaboração e implementação de 04 Encontros Formativos com a equipe;

 Realização de 12 reuniões mensais com toda equipe, 12 reuniões mensais com o
setor social e 12 reuniões mensais com o setor pedagógico;


Capacitação dos educadores para replicarem os projetos da Junior Achiviement;



Confecção de pufs com garrafa pet para a sala de artes;



Realização de Oficinas de RAP nas turmas de formação complementar,
promovidas pelo estagiário Joel, atividade do projeto de intervenção de estágio;



Participação da Coordenação na audiência pública sobre aprendizagem no
Auditório Antonieta de Barros;



Participação da Coordenação e Serviço Social nos Fóruns de Aprendizagem
FETI/FOCAP;



Representação semanal na Comissão de Inscrição do Conselho da Municipal da
Criança e do Adolescente – CMDCA;



Participação das Assistentes Sociais no Fórum de Supervisão de Estágio na
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC;



Realização do Torneio de Integração do núcleo e NAE;



Abertura das inscrições no Programa de Aprendizagem;



Avaliações in loco nas empresas para monitoria da aprendizagem prática;



Lançamento do curso Aprendiz em Tecnologia da Informação no Centro
Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas – CELTA;



Confecção do Guia do Aprendiz e Orientador;



Renovação do convênio com a CAIXA;



Contratação do Consultor de Parcerias;



Realização da 1ª Feira das Profissões com aprendizes e palestrantes convidados;



Implementação da avaliação de desempenho dos Educadores de Sala;



Fechamento de parceria com o Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias
Avançadas – CELTA para divulgação do curso Aprendiz em Tecnologia da
Informação;



Sistematização dos processos internos do NUFT no sistema da IDES;



Assessoria nos processos de trabalho e ambientalização do Consultor de
Parcerias;



Reuniões para implementar a chamada online com a equipe e o setor de tecnologia
da IDES;



Mapeamento de novas empresas da grande Florianópolis e Região (todos os
ramos de atividades);



Mapeamento de novas empresas da grande Florianópolis e Região de Tecnologia
da Informação;



Pesquisa de preço das entidades concorrentes;



Implementação do cargo de Orientador Educacional substituindo o cargo de
Pedagogo;



Atualização do Regimento Interno do núcleo;



Descrição do cargo de Consultor de Parcerias e Orientador Educacional;



Reunião com o Orientador Educacional para explicar as atividades do cargo;



03 processos seletivos para Educador de Sala;



01 processos seletivo para Estagiário de Serviço Social;



01 processo seletivo para Pedagogo;



Visitação dos aprendizes aos laboratórios de engenharias da UFSC, ao Hotel
Intercity para conhecer o setor hoteleiro, ao Museu Itinerante das Olimpíadas, ao
Projeto Bem Vinda Garotada da RBS, ao Centro de Controle de Zoonoses com o

objetivo de refletir sobre a crueldade do abandono e a violência contra os animais e
à Feira de Ciência do COC no Palácio Cruz e Sousa;


Realização de atividades com os aprendizes sobre a temática inclusão de pessoas
com deficiência, combate à incêndios e primeiros socorros, Olimpíadas Rio 2016 e
Estatuto da Criança e do Adolescentes “Caçada Pokenuft dos Direitos e Deveres”.

Florianópolis, 27 de janeiro de 2017.
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