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Palavra do Provedor

A Irmandade do Divino Espírito Santo (IDES), 

fundada em Florianópolis, em 1773, caracteriza-

se como entidade beneficente de assistência 

social, e atendeu em 2021 um público de 0 a 

24 anos, de aproximadamente 750 crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade. 

Neste ano a Irmandade do Divino Espírito Santo 

- IDES ainda atuou sob os impactos da pandemia 

da Covid-19. Como ins� tuição do terceiro setor, 

deu con� nuidade a execução de seus programas 

técnicos: Lar São Vicente de Paulo, Centro de 

Educação Infan� l Girassol, EducArte e Formação 

Aprendiz. Para o seu funcionamento a IDES 

contou com recursos de diversas parcerias do 

poder público e de organizações da sociedade 

civil, os quais foram reduzidos com a crise 

sanitária, social e econômica, ocasionada pela 

pandemia da Covid-19, comprometendo as 

ações humanitárias de acolhimento e atenção 

emergencial. Isso evidenciou a fragilidade na 

prestação de serviços para a população em 

situação de vulnerabilidade que, diante de uma 

crise, acabou tendo os seus direitos ignorados.

A fim de evitar aglomerações, a IDES cancelou 

a Divina Festa do Divino, realizada no mês de 

maio, há 168 anos em Florianópolis. Além de 

celebrar a fé católica e resgatar a expressão 

cultural açoriana, essa festa é um pilar de 

sustentação financeira para a manutenção dos 

programas desenvolvidos pela IDES. Sem essa 

festa e outras confraternizações beneficentes, 

canceladas durante os anos de 2020 e 2021, 

importantes arrecadações de fundos deixaram 

de fazer parte dos recursos financeiros da 

ins� tuição.

Prestes a completar 250 anos de história, a 

IDES continua a preservar a tradição açoriana 

de culto ao Divino Espírito Santo e o legado de 

promover a cidadania das crianças, adolescentes 

e famílias, contribuindo na solidariedade para 

o soerguimento da parcela da comunidade da 

grande Florianópolis que necessita de nossos 

serviços.

Paulo Teixeira do Valle Pereira

Provedor
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Gestão de Pessoas

Número de Colaboradores

Pessoas com Defi ciência

Número de Mulheres 
na Diretoria

Número de Multas Trabalhistas

Estagiários Não Remunerados

Estagiários Remunerados

Número de Mulheres

Número de Mulheres em Cargo 
de Chefi a

Número de Assidentes de trabalho 
com afastamento Superior a 15 Dias

Número de Assidentes de trabalho 
com afastamento Inferior a 15 Dias

117 IDES
11 APMT¹

04 IDES
01 APMT

28

0

03

02

00

00

00

110 IDES
12 APMT

1 Assossiação Promocional do Menor Trabalhador
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Formação dos Colaboradores

Tempo de Trabalho

Faixa Etária dos Colaboradores

Rota� vidade (admissóes e desligamentos)

Superior completo

2 a 5 anos

Acima de 26 anos

Desligamentos

Ensino médio

11 a 20 anos

Especialização

Até 2 anos

18 a 35 anos

Admissões

Superior cursando

6 a 10 anos

Ensino fundamental

Acima de 20 anos

15 IDES
01 APMT

04 IDES
01 APMT

10 IDES
01 APMT

24 IDES
02 APMT

42 IDES
04 APMT

03 IDES
01 APMT

11 IDES
02 APMT

46 IDES
09 APMT

56 IDES
10 APMT

56 IDES
09 APMT

39 IDES
09 APMT

40 IDES
02 APMT

61 IDES
05  APMT

60 IDES
10  APMT
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Capacitações Internas

Capacitações Externas

Saúde Mental e Felicidade 

Palestrante: Deborah Riggenbach

Treinamento uso EPI e produtos de limpeza

Palestrante: Anderson Rubi

Treinamentos de Risco das Funções e Combate 

a Incêndio - Palestrante: William Nunes

eSocial e DCTFWeb - SCI Sistemas Contábeis

Lideranças #ModoOn - ICOM
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Financeiro

Receita de Eventos

Receita de Projetos

Receitas Ações (Bolsa Ecobag, Bazar Solidário)

Receita aluguéis 

Receita de doações

Serviço Jovem Aprendiz 

TOTAL RECEITAS

Convênios 

TOTAL DESPESAS

R$ 30.902,28

R$ 530.035,31

R$ 12.029,01

R$ 3.442.254,07

R$ 96.208,18

R$ 1.997.491,49

R$ 9.542,957,13

R$ 3.434.036,79

R$ 8.638.764,97
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Programas

Crianças de 0 a 6 anos de idade

O Lar São Vicente de Paulo (LSVP) executa 

o Serviço de Acolhimento Institucional para 

crianças de 0 a 6 anos de idade, podendo-se 

prorrogar até 8 anos, no caso de grupos de 

irmãos, cons� tuindo-se num serviço con� nuado 

que integra a Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), de acordo com a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais do 

Governo Federal. As crianças são atendidas em 

suas necessidades, enquanto aguardam defi nição 

de sentença judicial para o seu retorno à família 

de origem ou encaminhamento para adoção. 

Cons� tuíram a Equipe do LSVP:  Coordenadora, 

Psicóloga, Assistente Social, 15 cuidadoras, 1 

auxiliar de serviços gerais e 2 cozinheiras. 

Capacidade de atendimento 

Acompanhamentos psicossociais 

Parceria com as escolas 

Crianças preparadas para 
retorno a família 

Educadores trabalhando diretamente 
com as crianças, adolescentes e jovens

Projeto feito em parceria com a 
rede escolar ou de proteção

Atendimento com familiares

Reuniões com famílias 

Crianças preparadas para o 
ensino fundamental 

Crianças encaminhadas aos 
serviços de saúde 

Crianças preparadas 
para adoção 

Quantas a� vidades voltadas ao 
ODS? Quais. 

33

08

20

22

4

118

02

02

08

15

01

310
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O Centro de Educação Infantil Girassol (CEIG) 

atende, em período integral, crianças de 04 

meses a 5 anos e 11 meses, provenientes do 

Município de Florianópolis, contribuindo para a 

sua formação pessoal, psicossocial e educa� va. 

O obje� vo é 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 a� vidades 

numa perspectiva multicultural  e sócio-

histórica para que a criança seja autônoma, 

Crianças de 04 meses a 5 anos e 11 meses de idade

ques� onadora, e tenha conhecimento do mundo 

no qual está inserida. Desta forma, busca-se 

ampliar suas múl� plas linguagens. O horário de 

atendimento às crianças é das 07h30min às 17h. 

Devido à permanência das crianças, durante 

quase 10 horas de atendimento, são servidas 

quatro refeições diárias: café da manhã, almoço, 

frutas e jantar. Há uma cozinha que prepara as 

refeições com orientação de uma nutricionista. 

Constituíram a Equipe do CEIG: Coordenadora, 

Supervisora, Professores, Auxiliares de sala, 

Assistente administra� vo e Auxiliar administra� vo. 

Capacidade de atendimento 

Escolas parceiras de ações 
educa� vas

Educadores trabalhando diretamente 
com as crianças, adolescentes e jovens

Atendimento com familiares

Reuniões com famílias 

Crianças preparadas para o 
ensino fundamental 

Quantas a� vidades voltadas ao 
ODS? Quais. 

06

400

100

03

01

58

250
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Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos

O Programa Formação Aprendiz  atende 

adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, 

provenientes dos munic ípios da grande 

F lor ianópol is ,  nos  per íodos matut ino e 

vespertino, de segunda a sexta-feira. Nosso 

foco é capacitar e acompanhar adolescentes 

e jovens, inseridos no mercado de trabalho, 

como aprendizes, objetivando a sua formação 

con� nua, a melhoria das condições de vida e o 

exercício da cidadania. Atualmente desenvolve 

quatro cursos de aprendizagem: Aprendiz 

em Serviços Administrativos Financeiros e 

Comerciais; Aprendiz Bancário; Aprendiz 

em Logística; Aprendiz em Tecnologia da 

Informação.

No ano de 2021 ainda sen� mos signifi ca� vamente 

os impactos da pandemia, permanecendo 

as atividades teóricas de forma online. Isso 

restringiu o contato com os/as aprendizes e 

consequentemente, a percepção e apresentação 

de suas demandas. Apesar de, reiteradas vezes, 

frisarmos a disponibilidade da equipe para 

acolher as demandas (pessoais ou profissionais), 

a busca por esse auxílio ocorreu de forma � mida, 

diferentemente do percebido em anos anteriores.

Ações desenvolvidas

- Campanha de doação de cestas básicas;

- Pesquisa entre as empresas parceiras da 

aprendizagem, com o intuito de avaliar a 

satisfação com o serviço oferecido, bem como 

coletar novas sugestões. 

Constituíram a Equipe do Formação Aprendiz: 

Coordenadora, Assistente Social, Educadora 

Social, Consultora de Parcerias, Orientadora 

Educacional, Psicóloga, Educadores e Estagiária 

de Serviço Social.

Capacidade de atendimento 

Acompanhamentos psicossociais 

Jovens contratados pelas 
empresas capacitadoras 

Atendimento com familiares

Reuniões com famílias 

Visitas domiciliares 

01

400

01

50

150

10
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Escolas parceiras de ações 
educa� vas

Quantas a� vidades voltadas ao 
ODS? Quais. 

01

08

Mais de 20 empresas parceiras de aprendizagem e que utilizam selo “Empresa amiga da 

aprendizagem”

Educadores trabalhando diretamente 
com as crianças, adolescentes e jovens

Crianças encaminhadas aos 
serviços de saúde 02 04



13

Balanço Social IDES 2022

O Programa EducArte constitui-se como Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças e adolescentes, 06 a 15 anos de idade, 

e oferece, mediante intervenções pedagógicas e 

afirmativas, ações que valorizam a diversidade, 

a inclusão, a interação, a sociabilidade, a 

aprendizagem e o desenvolvimento social, tendo 

como foco o esporte e a arte em suas diversas 

expressões. É um serviço da Proteção Social 

Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação 

Nacional  de Serviços Socioass istencia is 

(Resolução CNAS nº 109/2009). São oferecidas 

às crianças e adolescentes oficinas de Ritmos e 

Expressões, Musicalização, Corpo e Movimento, 

Saberes, Mídia e Cidadania, Arte e Ação, Capoeira 

e suas manifestações. 

Ainda sob os impactos da pandemia da 

Covid-19, a IDES continuou com as incertezas, 

receios e desafios em sua prática diária. Foi 

necessário nos organizar e repensar a nossa 

prática profissional para atender as crianças 

e adolescentes, em um sistema educacional 

híbrido. As crianças e adolescentes par� ciparam 

de forma remota do 32ª Festival de Dança do 

Shopping Itaguaçu, e, com imensa gratidão, 

informamos que fomos destaque na Categoria 

Júnior com as adolescentes Débora e Williane , 

Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos

com a coreografi a Ginga. Outro ação importante 

a ser destacada foi o encontro somente com 

os adolescentes, com o intuito de aproximar 

e fortalecer os vínculos para trabalharmos 

temáticas trazidas pelos mesmos e pela equipe 

de profissionais. Em parceria com o Instituto 

Nexxera foi possível proporcionar às famílias 

atendidas na Instituição a participação das 

mesmas no Projeto Conexxão de Impacto. 

Desta forma, construímos a nossa Horta, sendo 

possível a plantação de mudas e sementes em 

nossos canteiros; tivemos troca de ideias com a 

par� cipação do Edsoul (repórter) para celebrar o 

Dia Nacional da Consciência Negra e a Campanha 

de Natal. Para o encerramento das atividades 

realizamos a nossa 1ª Mostra Pedagógica Digital, 

que teve como obje� vo socializar com os pais e/

ou responsáveis as a� vidades desenvolvidas pelas 

crianças e adolescentes nas ofi cinas pedagógicas, 

além de integrar e valorizar as ações realizadas. 

Infelizmente não realizamos a nossa Mostra 

Pedagógica de forma presencial, pois ainda 

não era o momento de abrandar as regras de 

distanciamento social, impostas pela Pandemia.

Constituíram a Equipe do EducArte:  01 

Coordenadora/Assistente Social, 01 Pedagoga, 

01 Psicóloga, 01 Assistente Administrativo, 07 
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Educadores, 02 Auxiliares de serviços gerais, 01 

Auxiliar de cozinha e 01 Cozinheira  

Parceria UFSC  (NASDESIGN) e IDES (EducArte e 

Formação Aprendiz)

Durante o decorrer do ano, alguns profi ssionais 

do Programa EducArte e do Formação Aprendiz, 

par� ciparam em parceria com Grupo do Núcleo 

de Estudos NasDesign da UFSC, do Curso de 

Capacitação “DesConstrói Aprendizagem: 

Design para a Construção de Protótipos de 

Aprendizagem”. Para finalizar o curso, as 

equipes participantes do EducArte e Formação 

Aprendiz aplicaram alguns temas trabalhados 

ao longo do curso com os adolescentes e jovens 

durante uma semana. Os temas trabalhados 

foram: Introdução ao Design; Áreas do design; 

Gamificação e ludificação; Compreensão da 

problemática - Consciência Negra e Racismo; 

Ferramentas de Design para resolução de 

problemas; Desenvolvimento de protótipo e 

Teste de protó� po. As a� vidades aplicadas com 

os adolescentes e jovens foi de forma lúdica, 

tornando o processo de ensino leve, prazeroso 

e com o engajamento dos mesmos, facilitando 

o processo de transmissão e absorção dos 

conteúdos trabalhados. Após a finalização, 

todos os par� cipantes receberam a cer� fi cação.
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Comissão de 
Sustentabilidade

C o n s t i t u í d a  e m  2 0 1 4 ,  a  C o m i s s ã o  d e 

Sustentabilidade vem sendo representada 

por funcionárias/os de diferentes setores da 

IDES, além de contar com a colaboração da 

Diretora Izabel Carolina Martins Campos e 

de voluntárias/os. Juntos, foram planejadas 

e realizadas ações sustentáveis com vistas a 

contribuir na transformação das realidades, 

fomentando um local de educação ambiental. 

Antes da criação da comissão, a Instituição 

já realizava alguns projetos pontuais, no que 

diz respeito à sustentabilidade, como oficinas 

educativas e ações pontuais de separação de 

resíduos, entre materiais recicláveis e rejeitos. 

N a  I D ES ,  co m  o  a p o i o  d a  C o m i s s ã o  d e 

Sustentabilidade, trabalhamos os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável  (ODS), 

principalmente os de números: 

Contribuiu-se com mais de 105 quilos de 

resíduos arrecadados e des� nados corretamente 

para a reciclagem. Os materiais coletados 

foram tampinhas plásticas, lacres de alumínio, 

esponjas de cozinha, óleo de cozinha e material 

de escrita. Esses materiais são entregues 
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voluntariamente na IDES, por colaboradores, 

voluntários, atendidos e familiares. 

Enquanto signatária do Movimento ODS/SC, a 

IDES par� cipou de 07 a� vidades, entre eventos 

e reuniões, organizadas pelo Movimento, no 

ano de 2021.

Ações do ano: 

Em parceria com os Programas e setor de 

mobilização e marke� ng entrega das cestas básicas 

para famílias atendidas e que se encontravam 

em situação de vulnerabilidade; Participação da 

Semana ODS na prá� ca; 

Construção da horta no Programa Educarte, em 

parceria com o Instituto Nexxera. Para auxiliar 

com as demandas técnicas, conseguiu-se o apoio 

voluntário de um Engenheiro Agrônomo (Cleto 

Vieira de Souza), que visitou nossos espaços  de 

horta (2021) e que contribuirá com seu saber 

profi ssional para o ano de 2022;

Revitalização da horta do Lar São Vicente de Paulo;

Aquisição de minhocário pelo Centro de Educação 

Infantil Girassol - CEIG, como instrumento 

educativo para as crianças, com o intuito de 

envolver as crianças em atividades de educação 

ambiental, estimulando a sua participação nos 

cuidados da terra e dos alimentos;

Mobilização de voluntárias e parceria com o 

SAMU/SC para elaboração de Ecobags, a partir 

de roupas inservíveis para o uso (nos foram 

doados cerca de 1000 macacões do SAMU, e 

além disso, foram aproveitadas roupas jeans, 

também inservíveis, doadas para o brechó);

Apoio e busca por doações para o Brechó 

benefi cente da IDES;

Realização do Dia do Escambo, atividade 

envolvendo os funcionários da instituição, por 

meio da troca voluntária de produtos, evitando 

o descarte precoce de produtos que ainda se 

encontravam em plenas condições de uso; 

Cons� tuição de parceria com o Ins� tuto Federal 

de Santa Catarina (IFSC), visando apoio e 

orientação técnica sobre a viabilidade da coleta 

de água da chuva, na estrutura da IDES. 

Desde de 2020, a produção de refeições da IDES 

Minhocário Escambo

EcoBags Revitalização da Horta do LSVP
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passou a ser gerida pela própria Instituição, 

contando com a Nutricionista Mar� na Manoella 

Pereira Martins kuhnen. A IDES tornou-se 

responsável por todo processo de preparo da 

alimentação, desde a contratação de mão-de-

obra, compra de gêneros alimen� cios, produção 

e distribuição dos alimentos. A Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN) é responsável pelo 

fornecimento das refeições para os colaboradores 

e também das crianças e adolescentes atendidos 

pelos dos Programas Centro de Educação Infan� l 

Girassol  (CEIG), EducArte e Casa Lar São Vicente 

de Paulo (LSVP). Além disso, a UAN também 

está envolvida no processo de recebimento 

de doações e outras atividades relacionadas a 

gêneros alimen� cios. 

Com a presença dos estagiários do Curso de 

Nutrição do Centro Universitário Estácio de 

Sá e da UNOPAR? foram desenvolvidas várias 

a� vidades de educação alimentar e nutricional, 

UAN

saúde coletiva, capacitação e treinamento 

de colaboradores, atendimento e formação 

às famílias e professores, oficinas culinárias, 

além de promover a segurança alimentar e 

nutricional através de uma alimentação variada 

e de qualidade. 

Número de refeições servidas: em média 

22.000 refeições por mês 

Colaboradoras: 13 

Estagiários de Nutrição: 27

Parceria: Centro Universitário Estácio de Sá, 

UNOPAR e Prefeitura Municipal de Florianópolis

Campanhas adotadas: 

- Segunda sem carne

- Reóleo

- Aproveitamento integral dos alimentos

Receitas saudáveis: degustação, ofi cina culinária, 

ebook.
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Projetos

NOME DO PROJETO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO APOIADOR VALOR

A aprendizagem como ferra-

menta de inclusão

Promover o acesso à educação de qualidade es-

pecializada para as crianças acolhidas no Lar São 

Vicente de Paulo.
FMDCA

R$ 59.681,24

2021/2022

Acolhimento e cuidados em 

tempos de Pandemia

Garan� r a con� nuidade do serviço de acolhimen-

to integral e de qualidade para até 20 crianças de 

0 a 9 anos, acolhidas no Lar São Vicente de Paulo 

em tempos de Pandemia do Coronavírus.

FMDCA R$ 84.000,00

Qualidade no atendimento 

das crianças do Centro de 

Educação Infantil Girassol - 

CEIG

Construção de uma cobertura de Policarbonato 

com área de 288,00m2, no espaço do parque do 

Centro de Educação Infan� l Girassol (CEIG), Pro-

grama desenvolvido pela Irmandade do Divino 

Espírito Santo (IDES).

Governo do Es-

tado - Secretaria 

de Educação do 

Estado

R$ 343.000,00

Parque Infan� l Lar São Vicente 

de Paulo, um espaço de  con-

vivência e aprendizado

Promover um espaço adequado de lazer com se-

gurança às 20 crianças acolhidas na Casa Lar São 

Vicente de Paulo, possibilitando o convívio social 

e familiar nas ro� nas da casa bem como nos mo-

mentos de visita, utilizando o espaço como fer-

ramenta educacional, social e ambiental.

FCB R$ 10.000,00

Comida, Diversão e Arte

Proporcionar a oferta de uma alimentação mais 

saudável e de qualidade às 130 crianças e ado-

lescentes atendidos diariamente no Programa 

EducArte da PROMENOR.

FCB R$ 10.000,00

TecTrampo

Visa fomentar novas oportunidades de renda, 

formação, trabalho e carreira para jovens em vul-

nerabilidade social.
ICom

R$ 13.000,00

(primeira parcela)

“LAR SÃO VICENTE DE PAULO: 

AMBIENTE ACOLHEDOR E RE-

VITALIZADO”.

Oferecer um espaço mais seguro e saudável às 

20 crianças de 0 a 6 anos (ou até 9 anos se grupo 

de irmãos), que estão em acolhimento no Lar 

São Vicente de Paulo, da Irmandade do Divino 

Espírito Santo. 

7ª Vara

R$ R$ 2.575,05. 

(parcialmente 

aprovado)

Espaço Cultural EducArte - 

integrando sonhos e conheci-

mentos.

Promover um espaço de aprendizagem, integra-

ção social e cultural entre as crianças, adolescen-

tes de 6 a 15 anos atendidas no Programa Educa-

rte da PROMENOR.

7ª vara

R$ R$ 1.601,72

(parcialmente 

aprovado)

TOTAL ARRECADO EM PROJETOS R$ 523.858,01
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Voluntários

Arrecadamos o valor de R$ 312.115,14 em doações mo� vadas por mais de 1.000 pessoas. 

Eventos

Doações e Doadores

Dia de Doar para o Lar O obje� vo era a arrecadação de itens de 

higiene para o abrigo bem como a doa-

ção de leite para as crianças. 

R$ 16.036,50

Bingo de aniversário Lar São Vicente de 

Paulo. 

O objetivo era arrecadar recursos para 

manutenção em prol dos 111 anos de 

trabalhos sociais. 

R$ 26.793,15

TOTAL ARRECADADO R$ 42.829,65

A IDES contou com o apoio de voluntários para 
os mais diversos assuntos, sendo eles voltados à 
manutenção do espaço, apoio nas a� vidades do 
brechó/Bazar. Também contou com voluntários 
na elaboração de bolsa ecológica, artesanato, 
além da atenção às crianças no que se refere a 
contação de histórias, e execução de eventos 
que a IDES promoveu para a comunidade. 
Muitos desses voluntários são aqueles que 
fazem parte da diretoria da IDES, familiares, 
pais das crianças atendidas pelos programas e 
pessoas mo� vadas a par� cipação nas a� vidades 
realizadas. 
Quando foi possível a realização de atividades 

com os voluntários, devido a pandemia, seguiu-
se uma metodologia de planejamento de 
atividade(s), execução, acompanhamento e 
avaliação. 
Tem-se cadastrado em torno de 600 voluntários, 
e devem-se atualizar essas informações, tão 
logo seja possível, na volta às a� vidades diárias 
da vida normal (por enquanto, a pandemia não 
nos permi� u). 
A coordenação do grupo de voluntários nesse 
ano foi conduzida pela Coordenadora Técnica 
da IDES, Cibele Farias, com o apoio da Diretora 
de Assuntos Socioassistenciais, Izabel Carolina 
Mar� ns Campos.
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Site: www.ides-sc.org.br

Facebook: @idesfl oripa 

Seguidores: 8.000

Instagram: @idesfl oripa 

Seguidores: 5.505 

Youtube: IDES - Irmandade do Divino Espírito 

Santo 

Inserções de Mídia 

Em 2021, devido a pandemia, a comunicação da 

ins� tuição também precisou se adequar às novas 

necessidade e realidades. A primeira e mais 

óbvia foi no sentido dos vídeos, que passamos 

a criar e produzir com grande frequência, 

geralmente semanal, com o intuito de reforçar 

as atividades remotas dos nossos Programas. 

Foram quase 80 vídeos durante todo o ano de 

Marke� ng

2021. Paralelo a isso, fi zemos diversas lives com 

os mais diversos temas, gerando discussões e 

produzindo conteúdo de qualidade. 

Outro ponto importante que destacamos 

foi a comunicação da instituição em virtude 

do cancelamento de todos os eventos já 

tradicionais, como Café do Divino, Massa 

do Divino, brechós e bazares, até mesmo 

a tradicional Festa do Divino, declarada 

Patrimônio Imaterial Catarinense (em 2018), 

todos foram cancelados. O fato de não termos 

realizado praticamente nenhuma atividade 

presencial durante todo o ano, afetou bastante 

a nossa comunicação e a interação com nosso 

público, que foi bastante prejudicada, até pela 

falta de conteúdo gerado. 
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Depoimentos

Professora Carolina Fernandes Espindola

A Irmandade do Divino Espírito Santo, é uma 

ins� tuição socialmente responsável, assumimos 

um compromisso de atuar de forma ética e 

contribuir com o desenvolvimento das crianças 

e adolescentes que participam dos diferentes 

segmentos sociais.  

O Centro de Educação Infantil Girassol procura 

despertar o conhecimento através do ensino, 

experimentações e vivências, contribuindo para 

o desenvolvimento integral de suas crianças, 

com comprometimento e a valorização do ser 

humano. Por meio de jornadas pedagógicas 

e cursos ofertados pela Irmandade e  PMF, 

os profissionais têm sido capacitados para 

exercerem suas funções com comprome� mento, 

é� ca e dedicação.

Um dos carros chefes da nossa instituição tem 

sido o trabalho desenvolvido junto à comissão 

de sustentabilidade que visa reduzir o consumo 

de plástico e despertar o consumo consciente 

em todos que fazem parte da IDES.

Vale ressaltar que, junto a en� dade, pude obter 

um crescimento pessoal e profi ssional. É notável 

o carinho e acolhimento com todos os seus 

colaboradores, incen� vando sempre a alcançar 

a excelência. Sou grata por fazer parte desse 

grupo de grandes pessoas e valores.

Professora e mãe de aluno, Kauane Aparecida 

da Silva

Lembro-me de quando fui conhecer a Irmandade 

do Divino Espírito Santo (IDES),  pela primeira 

vez, foi onde conheci um pouco do CEI GIRASSOL,  

pois precisava fazer estágio na  área da Educação 

Infan� l, assim que cheguei fui bem recebida e me 

acolheram super bem, por mo� vos da faculdade 

não consegui fazer estágio na mesma. 

Depois de um período procurando trabalho 

pesquisando e recebendo indicações de 

emprego foi aí  que, em uma das minhas 

pesquisas,  encontrei a creche Girassol com 

vagas de emprego e para mim isso foi um 
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encontro de emoções, pois estava vendo ali 

uma oportunidade de trabalhar na minha área 

e também em um lugar onde fui muito bem 

acolhida. E hoje posso dizer que me sinto  muito 

feliz em fazer parte dessa família.

É  muito difícil colocar em poucas palavras o 

que o CEI GIRASSOL proporciona, logo de cara 

sentimos uma energia muito boa, posso dizer 

como profi ssional que, além de ser um ambiente 

muito acolhedor, não só para quem trabalha ali, 

mais também para os pais e, principalmente, 

para as crianças. Existe muito o companheirismo, 

a confiança e o suporte necessário para cada 

família. Há o respeito ao tempo de cada criança, 

mas, o que realmente chama atenção é a 

alegria das crianças que ali estão, manifestada 

em sorrisos, brincadeiras, energia de sobra e a 

felicidade pura que deve estar presente neste 

período da vida,  com todo o cuidado e amor .  

Como mãe posso dizer que  foi a minha melhor 

escolha matricular meu fi lho na Creche Girassol, 

pois sabia que, o mesmo era o melhor lugar 

para ele, fui bem acolhida e meu filho seria  

mais acolhido ainda, antes disso, ele estava 

em outra creche na qual já estava adaptado. 

Quando começou a frequentar o CEI conseguiu 

se adaptar rapidamente, notei muita diferença 

no seu desempenho, ele melhorou muito, tem 

se mostrado mais interessado pelos estudos 

e em aprender, seu comportamento mudou 

gosta sempre de relatar para mim o que fez 

e aprendeu, além de dizer que gosta de suas 

professoras e de frequentar a creche,  é uma 

criança  que  gosta de interagir e fazer novas 

amizades, tem seu companheirismo e afeto. 

Usarei a palavra GRATIDÃO pelas oportunidades 

que estou tendo dentro do CEI, poder exercer o 

trabalho que gosto, com muito amor às crianças, 

além de trabalhar com pessoas incríveis em um 

ambiente maravilhoso como foi dito, tem uma 

energia muito boa.

Além disso, não tive dúvida: enfim, tinha 

encontrado o lugar certo para mim e para meu 

fi lho!
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Priscila Pereira, mãe da aluna Rebeca Pereira 

de Souza

Estou muito feliz com o acolhimento da Rebeca, 

desde que ela começou na escola. Mesmo sendo 

já “grandinha” (4 anos), com todo cuidado, 

dedicação e paciência ela passou pelo processo 

de inserção, pois não � nha frequentado escola 

ainda. Agradeço muito a equipe do CEIG, por 

todo apoio nesse momento. Hoje vejo que ela 

está mais desenvolvida, tem mostrado sempre 

entusiasmo ao falar das professoras e da escola, 

e conta com alegria o que fez no seu dia. É 

muito bom viver isso (essa fase da educação 

infantil) e ver que ela está evoluindo, como 

um pequeno ser humano nos mostra, o quão 

importante é para criança estar em convivência 

com as outras, afi nal a vida começa na escola!

Me chamo Carolina Machado, mamãe do aluno 

Isac Machado Pedra.

Isac frequenta a creche Girassol desde os 

5 meses de vida, inclusive sua introdução 

alimentar começou na cheche; hoje está com 2 

anos e 5 meses, o que dizer desse lugar? Uma 

creche acolhedora, amiga,sempre pensando no 

bem estar das crianças e das famílias. Estrutura, 

alimentação, didática espetacular. Para mim é 

um privilégio deixar o Isac nessa ins� tuição. 


