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1) Identificação da entidade:

Finalidades Estatutárias
Conforme o Estatuto, a PROMENOR é uma entidade privada com finalidade promocional e
beneficente. É uma associação sem fins econômicos e, portanto não pode distribuir resultados,
dividendos, bonificações ou parcelas de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto,
tampouco remunerar, conceder benefícios ou vantagens por qualquer forma ou título a seus
associados, diretores, conselheiros ou equivalentes.

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 convênios com o setor público,
parcerias com o setor privado, doações, campanhas, eventos, realização de projetos em
decorrência de editais públicos e privados, prestação de serviços e alocação do patrimônio.
Infraestrutura
O Núcleo Arte Educação (PROMENOR) situa-se no bairro Agronômica e remete-se à sede
central da Irmandade Divino Espírito Santo, localizada no centro de Florianópolis onde setorizamse as áreas: Administrativa e de Gestão de Pessoas, Financeira, Operacional e Mobilização &
Marketing.
Em relação à infraestrutura, o NAE apresenta cerca de 650m² de área total construída e seu
espaço é dividido em: 07 salas de oficinas, com capacidade para 20 pessoas, 03 salas de
atendimento, 01 secretaria, 01 laboratório de informática com capacidade para 20 pessoas, 01
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refeitório com capacidade para 100 pessoas, 06 banheiros, 02 quadras desportivas descobertas,
01 playground.
A infraestrutura do núcleo compreende o setor técnico-administrativo o qual ocupa espaço
aproximadamente 100m² de área construída, divididos em: 04 salas de atendimento técnico, 01
recepção e 02 banheiros.

2) Identificar a seguir cada serviço, programa, projeto e benefícios socioassistenciais
executados, informando respectivamente:
Nome do serviço
Núcleo Arte Educação (NAE)

Descrição
O Núcleo Arte-Educação/NAE, localizado na Rua Rui Barbosa, 811 no bairro Agronômica,
atende crianças e adolescentes de 06 a 16 anos, de ambos os sexos, provenientes da grande
Florianópolis na sua maioria do bairro da Agronômica, nos períodos matutino e vespertino, de
segunda a sexta-feira, com capacidade de atendimento para 200 crianças e adolescentes.
Este núcleo oferece serviço socioeducativo e de fortalecimento de vínculos por meio de
ações pedagógicas e afirmativas que valorizam a diversidade, a inclusão e o desenvolvimento
social, tendo como foco a arte em suas diversas expressões e o esporte, mediados pelas atividades
de dança, apoio pedagógico, artes plásticas, música, coro, esportes, capoeira, informática e
educação alimentar.
As crianças, adolescentes e seus familiares participam de diferentes momentos:
planejamento, execução e avaliação das atividades desenvolvidas no núcleo.
Bimestralmente promovemos encontros com os pais e/ou responsáveis das crianças e
adolescentes, momento em que são desenvolvidas temáticas pertinentes às necessidades atuais,
realizadas apresentações culturais pelas crianças e adolescentes e proporcionamos espaço para
maior aproximação com os educadores e equipe técnica, bem como são coletados interesses e
necessidades dos mesmos, visando o aprimoramento das crianças e adolescentes que, juntamente
com os educadores, definem as ações a serem desenvolvidas nas oficinas.
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Neste núcleo, o planejamento e a avaliação ocorrem de forma mais participativa, ou seja,
as crianças também avaliam seus resultados nas oficinas.
Diariamente estamos à disposição e atentos às demandas familiares e, em função delas
realizamos atendimentos individualizados, em grupo com crianças, adolescentes e familiares, bem
como, em função de situações apresentadas são realizados encaminhamentos para recursos
comunitários.

Objetivo Geral
Construir um ambiente cultural de constante releitura da realidade que possibilite a
formação de cidadãos críticos, criativos, ativos, cooperativos e construtores de um mundo mais
igualitário, por meio de ações pedagógicas e afirmativas que visem à valorização da diversidade, a
inclusão e ao desenvolvimento social.

Objetivos específicos
 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.
 Oportunizar ações pedagógicas voltadas para desenvolvimento das múltiplas dimensões,
resgatando-lhes a dignidade e os valores.
 Planejar as ações em constante concordância com a situação concreta dos educandos e em
consonância com as determinações governamentais que visam à inclusão social e à valorização
étnica racial.
 Contribuir para a inserção, permanência e sucesso da criança e do adolescente no sistema
educacional.
 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e no desenvolvimento de
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.
 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.
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 Propiciar às crianças e adolescentes do NAE oportunidades voltadas para a reflexão e a ação,
tendo como foco a arte, mediadas por atividades de dança, apoio pedagógico, artes plásticas,
música, coro, esportes, capoeira, informática e educação alimentar.
 Contribuir para o desenvolvimento das competências pessoais, cognitivas, técnicas e sociais
necessárias à construção de um mundo mais humano que seja capaz de prover iguais condições
de desenvolvimento sociocultural.

Público alvo
São crianças e adolescentes com idade de 06 a 16 anos, de ambos os sexos, residentes no
município de Florianópolis, sendo na sua maioria do bairro Agronômica.
Capacidade de atendimento e periodicidade
No ano de 2016 atendendemos 130 crianças e adolescentes, de segunda a sexta-feira.
Recursos financeiros utilizados
Alimentação Escolar............................................ R$ 93.800,00 divididos em 11 parcelas
SME Manutenção................................................. R$ 76.490,12 divididos em 11 parcelas
SEMAS................................................................ R$ 193.408,80 divididos em 12 parcelas

Recursos humanos envolvidos
Gestão da entidade

Cargo/Função
Presidente
Vice Presidente
Diretor Administrativo
Diretor Financeiro
Diretor Patrimônio
Diretor Religioso
Diretor Assistência
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
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
indeterminada
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Equipe de Trabalho
Cargo/ função
Coordenador
Aux. Coordenação
Assistente Social
Pedagoga
Psicóloga
Educador Coro
Educador Dança
Educador Dança
Educador Informática
Educador Volante
Educador de Artes
Esporte
Esporte
Esporte
Apoio Pedagógico
Serviços Gerais
Serviços Gerais
Serviços Gerais

Formação
Serviço Social
Pedagogia
Serviço Social
Pedagogia
Psicologia
Música
Ensino Médio
Ensino Médio
Tecnólogo
Economia
Arte Visual
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Pedagogia
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio

Vínculo
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
PMF -Estatutário
PMF -Estatutário
PMF -Estatutário
PMF -Estatutário

CLT
CLT
CLT

Carga Horária
40h/semanais
40h/semanais
30h/semanais
40h/semanais
18h/semanais
30h/Semanais
30h/Semanais
25h/Semanais
40h/semanais
40h/semanais
30h/Semanais
40h/semanais
20h/semanais
20h/semanais
40h/semanais
40h/semanais
40h/semanais
40h/semanais

Abrangência territorial
Como outros locais da cidade, apresentam famílias vivendo em grandes aglomerados, onde
a infraestrutura e as habitações são precárias, o nível de instrução é baixo, há desemprego, falta
de segurança, marginalização criminal, carência de equipamentos sociais, uso e tráfico de drogas,
violência contra mulheres e crianças, entre outras dificuldades.
Cabe registrar que atendemos famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, crianças e adolescentes em situação de
acolhimento, encaminhadas pelos CRAS e Conselhos Tutelares, bem como educandos sendo
acompanhados por Neuropediatra devido a quadro de epilepsia, crise de ausência, transtorno do
déficit de atenção, com hiperatividade, convulsão, deficiência intelectual e pedagógica e
Transtornos do Espectro Autista.
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Em torno do Núcleo Arte-Educação os equipamentos sociais disponíveis à comunidade são:
Colégio Estadual Padre Anchieta; Posto de Saúde da Agronômica; Creche Irmã Celso; Lar Recanto
do Carinho; Rede Feminina de Combate ao Câncer; Hospital Infantil Joana de Gusmão; Hospital
Nereu Ramos; Associação dos Hemofílicos do Estado de Santa Catarina; Cidade da Criança; Posto
Policial da Agronômica; Plantão de Atendimento Inicial -PAI; Escola de Futebol da Associação dos
Moradores da Agronômica; Federação Catarinense de Tênis; 6ª DP-Delegacia de Proteção à
Mulher, à Criança e ao Adolescente; Centro de Referência da Mulher -CREMV e Centro de Atenção
Psicossocial- CAPS.
Vale registrar que estamos articulados com a rede socioassistencial de Ensino, Saúde e com
Sistema de Garantia de Direitos (Conselhos Tutelares, CRAS, Conselho Municipal de Assistência
Social, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Educação e Fórum
de Erradicação do trabalho Infantil e Proteção do Adolescente no Trabalho de Santa Catarina).

Parcerias
Prefeitura Municipal de Florianópolis
 Secretaria Municipal de Educação;
 Secretária Municipal de Assistência Social

RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2016
O eixo temático durante este ano: "Emponderar e Fortalecer Valores das Crianças e
Adolescentes do Núcleo Arte Educação”, foi escolhido baseado na apreciação da equipe, que por
meio de observação das atividades desenvolvidas verificou que crianças e adolescentes não se
reconheciam enquanto cidadãos de direito dentro do contexto social. Esta contemplação nos
encorajou a despertar a capacidade de reconhecer e viabilizar seus direitos enquanto cidadãos
assim como motivar pela sua primeira oportunidade no mundo do trabalho, por exemplo.
Isto porque, uma proposta pedagógica que parte de um conceito materialista de cultura é
obrigada a estabelecer uma relação íntima com a realidade social de seus educandos. Neste
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sentido, criança, adolescente, família, escola e comunidade são vistas como os principais parceiros
nessa caminhada. Sem suas presenças ativas, torna-se sumamente difícil a interveniência na
construção dialógica do ser humano, como pessoa e como cidadão.
Para alcançarmos todos os objetivos propostos tivemos a participação ativa da equipe de
educadores e demais colaboradores, onde procuraram consolidar e ampliar conhecimentos,
enriquecer as experiências culturais e sociais dos educandos ajudando-os a vencer obstáculos.
Na busca do conhecimento, como complementação das oficinas, foram realizadas saídas
pedagógicas em eventos culturais, cinema e teatro, centros de reciclagem de lixo, asilos, escolas,
parques e em espaços acadêmicos. As crianças e adolescentes, na vivência prática, conseguiram se
sensibilizarem, compartilhando o momento e delineando assim, suas impressões sobre a
realidade.
Apresentamos, a seguir, as atividades e ações pedagógicas realizadas em 2016:

Participação da equipe de trabalho em eventos externos e capacitações:
Congresso de Educação Básica - COEB 2016, que teve como tema “Desafios da Educação
Contemporânea: concepções e práticas pedagógicas”. O congresso tem como finalidade
discutir concepções e apresentar referências de práticas pedagógicas que inovam os espaços
com objetivos de qualificar a práxis educativa e o profissional que atua direta ou indiretamente
com crianças e adolescentes.
Palestra Semana da Saúde Mental. Palestrante: Rafaela Luiza Trevisan - Mestre em Psicologia e
Transtorno Afetivo Bipolar e Palestrante: Olandim Queiroz da Fonseca Filho – Médico.
Semana Interna de Prevenção de acidentes de trabalho - parceria com SIPAT.
Reuniões OAB Cidadã - projeto idealizado pelos advogados, com a função auxiliar a população
e entidades no acesso aos direitos garantidos pela Constituição Brasileira.
Formação dos professores da Secretaria Municipal de Educação – mensalmente.
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Reuniões institucionais:
Reuniões administrativas e pedagógicas - mensalmente para avaliar o plano de ação,
calendário e a condução da proposta pedagógica do ano de 2016.
Reunião de pais e/ou responsáveis – bimestralmente no Núcleo Arte Educação com a presença
de educadores e equipe técnica.
Reunião de Coordenações – mensalmente na Irmandade Divino Espírito Santo (IDES)
juntamente com Diretoria responsável pelos núcleos.

Atividades desenvolvidas nas oficinas / eventos realizados:
Grafite na comunidade do Morro do Horácio – realizado pelos adolescentes da oficina de
grafite sob a supervisão da professora de artes do Núcleo Arte Educação com o objetivo de
construir identidade, derrubar barreiras e desenvolver ação artística no espaço urbano.
Grafite nos muros externos do Núcleo – como atividade pedagógica da oficina, os adolescentes
promoveram o grafite do muro externo da Unidade, sob a supervisão da professora de artes.
Apresentação de Dança – crianças e adolescentes da oficina de dança do Núcleo Arte Educação
apresentaram coreografias na Escola Municipal Oswaldo Galupo (Morro do Horácio), na Escola
Estadual Padre Anchieta (Agronômica), participação no XI Eco Festival (Florianópolis), Festival
de Dança Shopping Itaguaçu (São José), Festival Cultural – SESC Cacupé (Florianópolis), “A
noite é uma criança” (Florianópolis), apresentação de dança afro na “Semana da Consciência
Negra” (Florianópolis).
Apresentação Coro Vozes do Divino / percussão – crianças e adolescentes da oficina de
música/coro do Núcleo Arte Educação realizaram apresentações em vários espaços ao longo
do ano, como na Escola Municipal Oswaldo Galupo (Morro do Horácio), na Escola Estadual
Padre Anchieta (Agronômica), Hospital Infantil Joana de Gusmão (Agronômica), Shopping Beira
Mar (Florianópolis), Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
Cerimônia de investidura no Coro Vozes do Divino e missas periódicas realizadas na Capela do
Divino Espírito Santo – IDES (Florianópolis).
Participação da oficina de Futebol e Esportes – crianças e adolescentes da oficina da escolinha
de futebol e esportes atuaram em torneios internos da unidade, como também em jogos
externos, promovendo a socialização com outros jovens de projetos sociais do entorno.
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Destacamos: jogos Instituição ENGEVIX, Escola de Educação Básica Júlio da Costa Neves
(Costeira do Pirajubaé), Projeto Morro da Penitenciária (Agronômica). Além de eventos
esportivos como: Práticas Olímpicas - os educadores desenvolveram alguns projetos esportivos
e pedagógicos com a participação ativa das crianças e adolescentes no que tange ao maior
conhecimento sobre as diversas modalidades esportivas que acontecem nos jogos olímpicos,
regras e tradições. Também simularam jogos pára-olímpicos, com o objetivo de vivenciar as
possíveis limitações e motivações na prática de tais esportes.
Jogos interativos virtuais – a oficina de informática realizou um torneio de jogos educativos e
interativos que estimularam a percepção, agilidade e espírito cooperativo entre crianças e
adolescentes que se organizaram em “times virtuais”. Esta atividade foi exitosa e o corpo
técnico pôde perceber o grande envolvimento das crianças e adolescentes com o propósito,
assim como o educador de informática que organizou o evento.
Oficina “Mundo do Trabalho” – realizada ao longo do ano, nas dependências do Núcleo Arte
Educação, em parceria com o Núcleo de Formação e Trabalho (NUFT) o projeto Trilha para o
Futuro teve como objetivo em sua oficina, a integração dos adolescentes, expectativas em
relação à vida e às escolhas profissionais, comportamento, atitudes, assim como interesses,
habilidades, valores e modelos de identificação. A metodologia de trabalho foi pautada em
dinâmicas de grupo, roda de conversas com a psicóloga e aulas de informática.
Festa Junina Núcleo Arte Educação - realizada no espaço interno do Núcleo, juntamente com
educadores e equipe técnica, utilizou-se as salas como espaços de barraca. Foram
desenvolvidas com as crianças e adolescentes: danças, pintura de rosto, brincadeiras e
dramatização do casamento na roça dentro de uma nova releitura da cultura popular.
Inscrição no Projeto UNESCO – equipe técnica, juntamente com o Núcleo Marketing &
Mobilização, promoveu a apresentação da unidade e consequentemente a inscrição do núcleo
no projeto (Criança Esperança) que corresponde à construção de uma quadra poliesportiva no
espaço do Núcleo Arte Educação.
Palestra “Evitando o Desperdício de Alimentos” – realizada no Núcleo Arte Educação com a
colaboração da Nutricionista da PMF, que orientou as crianças e adolescentes em relação à
importância de uma alimentação saudável e sem a prática de desperdícios. A nutricionista
ainda verificou os procedimentos da cozinha, manuseio e acondicionamento de
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alimentos, bem como observou o horário de refeição das crianças e adolescentes atendidos.
Semana cultural da Consciência Negra - com atividades esportivas / torneios e gincanas
fazendo referência aos times da África, onde as crianças e adolescentes confeccionaram
bandeiras dos países e se interessaram em conhecer os aspectos geográficos e culturais do
continente africano. Também aconteceram atividades de artes (pinturas de telas, confecção de
máscaras africanas), além do jogo de capoeira.
Festa Dia das Crianças - realizada em todo o espaço da instituição, com brincadeiras de
pintura, karaokê, dança, oficina de skate, com a adesão total de crianças e adolescentes.
Semana da Pipa – realizada como atividade recreativa e com a colaboração dos educadores,
crianças e adolescentes, desde a confecção das pipas até a brincadeira de empiná-las,
proporcionando a integração, o espírito de coletividade e diversão.
Mostra Pedagógica NAE - realizada em Dezembro e aberto para os pais e/ou responsáveis
prestigiarem, a exposição de trabalhos realizados ao longo do ano nas oficinas de artes, apoio
pedagógico, dança, coro, informática e esportes.
Festa de Encerramento das atividades – realizada em Dezembro com a participação das
crianças e adolescentes na confecção de desenhos e pinturas. Este evento propiciou a
sociabilidade na dança, nas brincadeiras e jogos.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
As nossas metas e as atividades estabelecidas foram avaliadas e ajustadas para alcançar os
objetivos propostos da equipe, da família e das crianças e adolescentes. Neste contexto de
atividades realizadas, a criança, o adolescente, a família, a escola e a comunidade são vistas como
os principais parceiros nessa caminhada.
Em relação aos objetivos alcançados, podemos afirmar que foram substancialmente
positivos. Houve o desenvolvimento e aperfeiçoamento das crianças e adolescentes em suas
habilidades nas oficinas, a capacidade de argumentação deles em contextos conflituosos entre
eles próprios, a percepção e respeito às diferenças, o reconhecimento como indivíduos de direito,
o fortalecimento de laços afetivos e familiares, através da mediação do corpo técnico (assistente
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social, psicóloga e pedagoga) e educadores.
Percebemos que as crianças e adolescentes inseridos neste espaço motivaram-se para estar
no núcleo e participarem das oficinas, apresentações, saídas pedagógicas e palestras.
O trabalho socioeducativo aconteceu a todo instante e o processo de observação das
diversas particularidades que rotineiramente se apresentaram, foram fundamentais para auxiliar
as crianças e adolescentes no fortalecimento de seus vínculos familiares, melhorar o
comportamento coletivo junto aos colegas, elevar a autoestima e motivar suas potencialidades.

Florianópolis, 06 de Março de 2017.

_______________________________
LUCIANA DE MELO NUNES
Coordenadora - NAE

_______________________________
ADEMIR ARCÂNGELO CIRIMBELLI
Presidente - PROMENOR
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