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Este material conta com diversas fotos de crianças, adolescentes e 

jovens. Porém, tendo em vista a pandemia, todas as atividades com 

eles foram suspensas apartir de 18 de março de 2020. Logo, todas as 

fotos de crianças, adolescentes e jovens contidas aqui, foram tiradas 

antes da pandemia, quando não existia a obrigatoriedade do uso de 

máscaras e as aglomerações eram coisas corriqueiras, do dia-a-dia.



3



Edição e Projeto Gráfico: Diogo Gonçalves Martins

Conselho Editorial: Cibele Farias, Izabel Carolina Martins Campos, 
Indianara Fogaça.

Conteúdo: Carlise Führ, Carolina Martins Campos, Cibele Farias, 
Indianara Fogaça, Izabel, Joseane Zeiser, Liliane Borba, Luciana de Melo, 
Martina Manoella Pereira Martins, Nunes, Michelle Schmidt dos Santos 
Cameu, Taís Helena Soldatelli 

Fotos: Arquivo IDES

EDI
TORI
AL



SUMÁRIO

PALAVRA DO PROVEDOR

A IDES

QUEM SOMOS

CAPACITAÇÕES

CONSELHOS E FÓRUNS

PROJETOS E CAPACITAÇÕES

VOLUNTARIADO

COMUNICAÇÃO

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL

EDUCARTE

FORMAÇÃO APRENDIZ

COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE

UAN

COMBATE À COVID 19

6

9

14

17

19

21

24

26

29

32

35

38

42

44

46



6



7

PALAVRA DO PROVEDOR

A Irmandade do Divino Espírito Santo (IDES) 
presta culto ao Divino Espírito Santo e, 
na efetivação de sua missão social, adota 
as medidas de proteção para crianças, 
adolescentes e jovens que se encontram 
em situação de vulnerabilidade, previstas 
no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA, Lei Federal nº 8.069/1990). Tem como 
missão: “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”.

A IDES atendeu aproximadamente 800 
usuários em quatro programas: Centro de 
Educação Infantil Girassol, Lar São Vicente 
de Paulo, EducArte e Formação Aprendiz. 
Destaca-se que a Irmandade é financiada 
por meio de recursos advindos de fontes 
próprias, de organizações públicas, por 
meio de convênios de cooperação técnica e 
financeira, além de eventos e a participação 
em editais públicos, voltados para a área da 
infância e juventude. Ressalta-se que, por 
meio de representantes desses programas 
técnicos,  foram executadas ações de 
responsabilidade socioambiental, pela 
Comissão de Sustentabilidade, em sintonia 
com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Alguns dos técnicos da IDES 
também participaram ativamente de Fóruns e 
Conselhos de Direitos em Florianópolis, com 
sua representação e assento em seis desses 
segmentos da comunidade.

Em março de 2020, com o advento da 
pandemia do novo Coronavírus, os desafios 
para o atendimento requereram ajustes 
para a real ização do trabalho de 155 
Colaboradores, por meio de atividades de 
forma digital (home office) e, durante o ano, 
houve a retomada gradual da execução das 
atividades de maneira presencial. 

Devido a  pandemia,  a  I rmandade do 
Divino Espírito Santo teve que reordenar 
diversas ações referentes a sua dinâmica 
e funcionamento. Os gestores da IDES, em 
tempos de incerteza, mantiveram algumas 
poucas atividades com voluntariado na 
IDES, das quais se destacam as reuniões da 
Diretoria e da Comissão Sustentabilidade. 
Não ocorreu qualquer atividade, como 
em anos anteriores, com voluntários nos 
programas, durante a pandemia, nem 
mesmo no abrigo Lar São Vicente de Paulo, 
devido à imposição das medidas sanitárias.

Alguns eventos, como a venda das peças 
doadas pela Ação Social Arquidiocesana ao 
Bazar/brechó da IDES, bem como a mobilização 
de recursos para doação (de cestas básicas, 
de materiais de higiene e limpeza, máscaras 
para as famílias atendidas e que estavam em 
situação precária, devido à pandemia) foram 
realizadas, por meio da ação de colaboradores.
A legislação do governo federal, devido 
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a pandemia e as  restr ições impostas 
por medidas sanitárias permitiu que a 
IDES realizasse ajustes nos contratos de 
trabalho de alguns colaboradores. Além 
disso, houve alterações para o trabalho 
remoto que tiveram que acontecer sem 
prévio planejamento, uma vez que eram 
imprevisíveis os impactos que seriam 
causados por este vírus e pelas medidas de 
segurança implementadas pelos Governos 

no enfrentamento da Covid-19.

Em 2020 não se realizou a Divina Festa do 
Divino, apenas a missa celebrada na Capela 
no domingo, sendo televisionada pela TVBV, 
por ocasião da celebração de Pentecostes. 

O trabalho realizado em 2020 foi possível 
devido à participação de diversos atores e, 
por isso, registra-se sinceros agradecimentos 
a todos que fizeram parte desta história 
construída de forma coletiva.

PAULO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA

PROVEDOR

PALAVRA DO PROVEDOR
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A IDES
A Irmandade do Divino Espírito Santo – IDES foi fundada em 1773. É uma organização sem 
fins lucrativos com sede na Cidade de Florianópolis. O objetivo principal do trabalho é o 
desenvolvimento integral do ser humano.
 
A IDES atende diariamente 800 crianças, adolescentes e jovens de 0 a 24 anos, da Grande 
Florianópolis, por meio de quatro Programas:

Atende até 20 crianças de 0 – 
6  anos  em medida protet iva, 
funcionando todos os dias 24hs.

Atende 400 crianças de 0 – 6 anos, 
oferecendo um atendimento de 
qualidade no caráter de educação 
infantil.

Atende 250 jovens em situação de 
Jovem Aprendiz, que estão inseridos 
no mercado de trabalho e fazem as 
formações teóricas na instituição.

Atende diariamente 130 crianças 
e adolescentes de 6 – 15 anos em 
caráter de educação não-formal.

Os projetos desenvolvidos por estes programas promovem:

• A motivação em busca de novos saberes e do desenvolvimento sociocultural,
• O fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários,
• A propagação da importância da integridade e da ética. 
 
Em meados dos anos 70 a Irmandade do Divino Espírito Santo - IDES passou a ser mantenedora  
da Associação Promocional do Menor Trabalhador - PROMENOR, localizada no Bairro 
Agronômica.
 
No local funciona o Programa EducArte, que possui a missão de atuar na assistência, 
convivência e fortalecimento de vínculos, na formação de crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade, visando promover a sua cidadania e o desenvolvimento social.
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A IDES

MISSÃO
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.

VISÃO
Por meio de uma gestão transparente e 
eficiente, a IDES pretende ser referência na 
Grande Florianópolis, em gestão de ONG´s e 
no desenvolvimento de projetos sociais.

META
Expansão de nossos projetos e programas, 
investimento na mais alta qualidade de 
atendimento para chegar até 2023 (aniversário 
de 250 anos), e atingir a posição de referência 
em modelo nacional de Gestão de ONG’s.

VALORES
• Amor, Afeto e Dedicação;
• Responsabilidade Social e Ambiental;
• Trabalho Interdisciplinar;
• Ética, Transparência e Respeito.

INSPIRAÇÃO
Para nos tornarmos referência de fato, 
a equipe da IDES desenvolverá as ações 
com insp i ração  nos  17  Objet ivos  do 
Desenvolvimento Sustentável da ONU.
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A IDES

GOVERNANÇA
A instituição é gerenciada por uma diretoria executiva voluntária, composta pelo provedor/
presidente e seu vice, eleitos para um mandato de dois anos com possibilidade de reeleição. 
Os demais membros da diretoria são indicados pelo provedor e são divididos em diretoria 
administrativa finandeira, diretoria jurídica, diretoria de patrimônio, diretoria técnica, diretoria 
de assuntos socioassistenciais, diretoria de assuntos religiosos e diretoria de secretaria.

ASSEMBLÉIA
GERAL

PROVEDOR

VICE-PROVEDOR

DE ASSUNTOS
SOCIOASSISTENCIAISTÉCNICA

DE SECRETARIADE ASSUNTOS
RELIGIOSOS

JURÍDICAADMINISTRATIVA
FINANCEIRA

COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA

CONSULTORIA
JURÍDICA

CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVA

ASSISTENTE
GESTÃO DE
PESSOAS

CONSULTORIA
INFORMÁTICA

CONSULTORIA
CONTÁBIL

ANALISTA
FINANCEIROMOTORISTA

ANALISTA DE
COMPRAS

SUPERVISORA
OPERACIONAL

COORDENAÇÃO
TÉCNICA

ANALISTA DE
PROJETOS

ANALISTA DE
MARKETING

NUTRICIONISTA

AUXILIARES DE
COZINHA

SECRETÁRIA
PROVEDORIA

SACRISTÃO

VOLUNTÁRIOS

ORIENTADOR
EDUCACIONAL

EDUCADORES

PSICÓLOGA

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

COORDENAÇÃO

DE PATRIMÔNIO

CONSELHO
FISCALSUPLENTES SUPLENTESCONSELHO

CONSULTIVO

DIRETORIA

MOBILIZAÇÃO

OPERACIONAL COMPRAS

UAN

COORDENAÇÃO

ORIENTADORA
EDUCACIONAL

EDUCADORES

ASSISTENTE
SOCIAL

ESTAGIÁRIA

EDUCADORA
SOCIAL

CONSULTOR
DE PARCERIA

AUXILIARES
DE LIMPEZA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIARES DE
MANUTENÇÃO

RECEPCIONISTAS

CUIDADORAS

COORDENAÇÃO

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

SUPERVISORA
ESCOLAR

ASSISTENTE
SOCIAL

ESTAGIÁRIA

PSICÓLOGA

AUXILIARES
DE SALA

COORDENAÇÃO

COZINHEIRAS

PROFESSORES
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A IDES

Diretoria Executiva Gestão 2020/2022

Provedor: Paulo Teixeira do Valle Pereira
Vice-Provedor: Luiz Carlos de Oliveira Gomes
Diretora Técnica: Deborah Riggenbach
Diretor de Secretaria: Mário Edson Serafim 
da Luz
Diretor Financeiro: Rogério Francisco Silva
Diretor Administrativo: Rogério Francisco 
Silva
Diretor de Patrimônio: Jonas Silveira
Diretor Jurídico: Luciano de Lima
Diretoria de Assuntos Religiosos: Renato de 
Souza Marques
Diretoria de Assuntos Socioassistenciais: 
Izabel Carolina Martins Campos

A Diretoria da IDES é composta de pessoas 
voluntárias e que exercem um mandato 
de dois anos; em sua maioria possuem 
formação universitária.

Conselho Fiscal

Titulares: Renato de Souza Marques, Júlio César 
da Rocha de Castro, Márcio Medeiros Ramos
Suplentes: Roberto Zumblick Filho, Márcia 
Cristina Carriel Gomes, Vidal José de Oliveira 
Ramos

Conselho Consultivo

Titulares: Francisco do Vale Pereira, Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz, Silvio Carlos de Lima
Suplentes: Cláudio Ávila da Silva, Lindomar 
Fabro, Elson Rogério Goedert
Permanentes: Ademar Arcângelo Cirimbelli, 
Elizabeth Mussi Stefan de Oliveira, Ildemar 
Cassias Pereira,  Jurandir Henrique Hostins, 
Paulo Leonardo Medeiros Vieira, Sylvio 
Orlando Damianai

Gestores/as

Coordenação Técnica: Cibele Farias
Coordenação Administrativa/Financeira: 
Joseane Zeiser
Coordenação do Lar São Vicente de Paulo: 
Luciana de Melo Nunes
Coordenação do Centro de Educação Infantil 
Girassol: Ana Paula de Souza Marques
Coordenação do EducArte: Michelle Schmidt 
dos Santos Cameu
Coordenação do Formação Aprendiz: Cibele 
Farias
Administração:  Ana Beatriz Sodré, Angélica 
Parizotto, Anselma Santos, Indianara Fogaça, 
Liliane Borba, Rafaela Galvão, Sandra Helena 
Fonseca, Vânia  Barbosa.
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QUEM SOMOS

A  á r e a  d e  r e c u rs o s  h u m a n o s  c o n t a 
com 131 colaboradores e cerca de 200 
voluntários ativos, atuando no dia-a-dia da 
IDES. Os cargos que compõem o quadro 
de colaboradores da área administrativa 
s ã o :  c o o r d e n a d o ra  a d m i n i s t ra t i v a /
financeira, coordenadora técnica,  analista 
financeiro, analista de projetos, analista de 
marketing, analista de compras, assistente 
administrativo-financeiro, assistente de 
gestão de pessoas, supervisora de limpeza, 
auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, 
auxiliar de compras, motorista, recepcionista, 
secretário/a, nutricionista, cozinheira, auxiliar 
de cozinha e sacristão.

Nos programas de atendimento, o quadro é 

composto por:

Lar São Vicente Paulo – Coordenador/a, 
assistente social, psicólogo/a, cuidador/a.

Centro de Educação Infanti l  Girassol 
(CEIG) – Coordenador/a,  supervisora 
escolar, assistente administrativo, auxiliar 
administrativo, professor/a e auxiliar de sala.

EducArte - Coordenador/a, orientador/a 
educacional, psicólogo/a, assistente social, 
assistente administrativo e educador/a.

Fo r m a çã o  A p re n d i z  -  C o o rd e n a d o r /
a, orientador/a educacional, psicólogo/
a, assistente social, educador/a social, 
consultor/a de parcerias e educador/a.

GESTÃO DE PESSOAS

Número de
colaboradores CLT 

Estagiários não 
remunerados

03

Estagiários 
remunerados

02 02

Afrodescendentes
09

Mulheres
123

05

131

Mulheres em 
cargo de diretoria

02

0

0

Multas 
trabalhistas

Acidentes de trabalho
Afastamento superior a 15 dias

0
Acidentes de trabalho

Afastamento inferiores a 15 dias
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FORMAÇÃO DOS COLABORADORES

FINANCEIRO

TEMPO DE TRABALHOFAIXA ETÁRIA ROTATIVIDADE

11 
Especialização

32 
Superior completo

16
Superior cursando 

39
Ensino médio 

18
Ensino médio/magistério

15
Ensino fundamental

QUEM SOMOS

Até 2 anos – 68
2 a 5 anos -34

6 a 10 anos - 19
11 a 20 anos - 5

Acima de 20 anos - 5

18 a 44 anos - 102
Acima de 45 anos - 29

Admissões - 32
Desligamentos - 24

AÇÃO VALORES

Receitas de eventos R$ 20.996,40

Receita de doações R$ 84.564,54

Projetos 2020 (FIA Pandemia, FCB, 
Tribunal de Justiça do Trabalho) R$ 121.218,24

Receita aluguéis R$ 3.066.418,02

Serviço Jovem Aprendiz R$ 3.484.730,14

Convênios R$ 3.014.183,27

Valor bruto da folha de pagamento R$ 4.974.412,26

Demais despesas R$ 4.728.725,13
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CAPACITAÇÕES

CAPACITAÇÕES INTERNAS

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES EXTERNAS

Adequação LGPD na IDES
Rogério Luciano

Vamos falar sobre a LGPD?
Pedro Pirajá

Lei Geral de Proteção de Dados
AEMFLO-CDL

Semana de Prevenção Trabalhista
Professor Humberto Lucena

Planejamento Trabalhista como Ferramenta de Gestão de Crise
BSSP Centro Educacional

Inteligência Emocional e Positiva em Tempos de Mudança
BSSP Centro Educacional
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CONSELHOS E FÓRUNS
A IDES participa ativamente dos fóruns e conselhos de direitos de Florianópolis com assento 
nos segmentos:

Conselho Municipal de Assistência 
Social - CMAS

Fórum de Políticas Públicas de
Florianópolis

Fórum de Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção do Adolescente no 

Trabalho de Santa Catarina - FETI/SC

Fórum das Instituições de 
Acolhimento de Florianópolis – FINAF

Fórum Catarinense de Aprendizagem 
Profissional – FOCAP

Ordem dos Advogados do Brasil
OAB Cidadã

Indianara Bianqueto Fogaça

Virgílio Martins da Silva

Virgílio Martins da Silva

Luciana de Melo Nunes

Luciana de Melo Nunes

José Lamir dos Santos e Indianara Fogaça
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Rádio EducArte: Divulgando educação e arteRádio EducArte: Divulgando educação e arte

R$ 18.000,00R$ 18.000,00

R$ 29.198,62R$ 29.198,62

Proteção e cuidados em tempos de PandemiaProteção e cuidados em tempos de Pandemia

Aprendizagem, proteção e cuidado em tempos de pandemia: Aprendizagem, proteção e cuidado em tempos de pandemia: 
Garantindo atendimento de qualidade às crianças acolhidas no Garantindo atendimento de qualidade às crianças acolhidas no 
Lar São Vicente de PauloLar São Vicente de Paulo

R$ 9.998,85R$ 9.998,85

R$ 15.000,00R$ 15.000,00

Proteção e cuidados em tempos de Pandemia: Continuidade das Proteção e cuidados em tempos de Pandemia: Continuidade das 
Medidas ProtetivasMedidas Protetivas

PROJETOS E CAPTAÇÕES
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PROJETOS E CAPTAÇÕES

Bazar Beneficente roupas e calçadosBazar Beneficente roupas e calçados

R$ 5.784,02R$ 5.784,02

R$ 19.979,62R$ 19.979,62

Dia de Doar :  Seja doce - Seja gentilDia de Doar :  Seja doce - Seja gentil

Bazar online - venda de produtos como celulares e relógiosBazar online - venda de produtos como celulares e relógios

R$ 22.028,00R$ 22.028,00

R$ 114.205,09
VALOR TOTAL CAPTADO POR MEIO DE PROJETOS
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Em 2020 passou-se a vivenciar um contexto 
mundial, caracterizado pela pandemia da 
Covid-19 e, a Irmandade do Divino Espírito 
Santo teve que reordenar diversas ações 
referentes à sua dinâmica e funcionamento. 
Os gestores da IDES, em tempos de incerteza, 
mantiveram algumas poucas atividades com 
voluntariado na IDES, das quais se destaca 
as reuniões da Diretoria e reuniões da 
Comissão de Sustentabilidade. Não ocorreu 
qualquer atividade, como em anos anteriores, 
com voluntários nos programas, durante a 
pandemia, nem mesmo no abrigo Lar São 
Vicente de Paulo, devido à imposição das 
medidas sanitárias.

Exemplif ica-se que são real izadas em 
caráter sistemático algumas atividades 
no Abrigo (hora do colinho e grupos de 
finais de semana). Além disso, no grupo 
de artesanato, todas as atividades foram 
suspensas no ano de 2020.

Alguns eventos, como a venda das peças 
doadas pela Ação Social Arquidiocesana 
no Bazar/brechó e mobilização de recursos 
para doação de cestas básicas, materiais de 
higiene e limpeza, máscaras para as famílias 
atendidas foram realizadas sem podermos 
contar com o apoio de voluntários.

O gerenciamento do programa de voluntários 
deverá ser planejado, após a amenização 
d e sta  p a n d e m i a  q u e ,   n o  m o m e n t o 
vivenciado em 2020 não permitiu a execução 
de atividades que congreguem aglomeração 
de pessoas, respeitando-se a legislação 
vigente referente ao distanciamento social, 

não aglomeração, uso de máscaras, etc.

Quando é possível a realização de atividades 
c o m  o s  v o l u n t á r i o s ,  s e g u e - s e  u m a 
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 atividades diárias da vida normal (por 
enquanto, a pandemia não permite).
 
Destaca-se que são necessárias algumas 
qualificações no perfil do(s) voluntário(s), 
como: discrição; capacidade de receber e 
relacionar-se com pessoas; habilidade de 
administração de conflitos; capacidade de 
gerar mudanças e motivar; capacidade de 
liderança democrática; capacidade de refletir 
sobre a sua prática e realizar suas ações onde 
tenha interesse, motivação e disponibilidade, 
vindo ao encontro de necessidades e 
demandas da IDES, buscando-se conexão 
com os programas e ações real izadas 
(principalmente em eventos). A carga horária 
dos voluntários, em geral, varia de 4 a 8 horas 
semanais, sendo o local das atividades a sede 
da organização. Importante ressaltar que se 
utilizam os seguintes indicadores de êxito: 
organização e permanência dos voluntários; 
motivação e seu grau de comprometimento.
 
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 Martins Campos.

DOADORESDOADORES   &   DOAÇÕESDOAÇÕES

+ DE 500+ DE 500 R$ 164,809,33R$ 164,809,33

VOLUNTARIADO
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Como tudo neste ano, a comunicação da 
instituição também precisou se adequar às 
novas necessidades 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 2020. Paralelo a isso, 
fizemos diversas lives nos mais diversos 
temas, gerando discussões e produzindo 
conteúdo de qualidade.

Outro ponto importante que o ano trouxe 
para a comunicação da instituição, foi 
o cancelamento de todos os eventos já 
tradicionais. 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. 

www.ides-sc.org.br

@idesfloripa
7.638 seguidores

IDES
Irmandade do 

Divino Espírito Santo

@idesfloripa
3.521 seguidores

COMUNICAÇÃO
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COMUNICAÇÃO
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LAR SÃO VICENTE DE PAULO

O Lar São Vicente de Paulo executa o Serviço de Acolhimento Institucional para crianças de 0 
a 6 anos de idade e até oito anos, no caso de grupos de irmãos, constituindo-se num serviço 
continuado que integra a Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, de acordo 
com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. As crianças são atendidas em suas 
necessidades enquanto aguardam definição de sentença judicial para retorno à família de 
origem ou encaminhamento para adoção.

Devido às medidas adotadas para o enfrentamento e combate à Pandemia do Coronavírus e 
cumprindo com as recomendações, a instituição necessitou captar recursos para readequar 
a rotina do abrigo para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s), transporte 
e suporte pedagógico. As visitas familiares e presenciais permaneceram suspensas ao longo 
do ano e, dessa forma, a equipe técnica acompanhou as interações para fortalecimento de 
vínculos, entre crianças e familiares, por meio do uso de telefone e recursos de vídeo.  O 
aspecto psicoemocional das crianças acolhidas, mereceu constante acompanhamento da 
psicologia para lidarem com o distanciamento social e contatos remotos com as famílias.

Equipe do LSVP: Coordenadora, Psicóloga, Assistente Social, estagiária de Serviço Social até 
meados de março, 15 cuidadoras.

Público Alvo
Crianças de 0 a 6 anos de idade 

Atendimento
Total no Ano

Capacidade de
Atendimento

Número de
Refeições no Ano

Acompanhamento
Psicossocial

Crianças Preparadas
Ensino Fundamental

Crianças Preparadas
para Adoção

Crianças Prep. para
Retorno às Famílias

Atendimento
com Familiares

Crianças Encaminhadas
ao Serviço de Saúde

Participação 
em Audiências

Número de
Cuidadoras Desligamentos

33

6

720

5

33

15

20

33

4

20 36.500 165
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SEMAS
Secretaria Municipal de

Assistência Social

Zenith Clínica 
Odontológica

Psiquiatria do 
Hospital UniversitárioCLINIPREV

CMDCA
Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança 
e do Adolescente

ATENDE AOS SEGUINTES ODSs

CONVÊNIOS E PARCERIAS

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL

O Centro de Educação Infantil Girassol 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 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, ampliando 
suas múltiplas linguagens. O horário de atendimento às crianças é das 07h30min às 18h. 
Devido à permanência de quase 11 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. 

Em março de 2020, quando as aulas presenciais foram suspensas, o trabalho com os 
professores, auxiliares de sala, equipe técnica e administrativa passou a ser realizado de 
modo remoto, por meio do teletrabalho.

Durante o regime de teletrabalho, a interação entre escola e família se deu através do 
aplicativo WhatsApp para socialização por grupos de acordo com a faixa etária das crianças. 
Com a periodicidade semanal, foram produzidos, pelas educadoras, vídeos com propostas 
diversas de atividades para as crianças, como contação de histórias, musicalização, 
construção de jogos e brinquedos, entre outros.  Estas propostas foram encaminhadas para 
as famílias através dos grupos de WhatsApp e via Portal Educacional da Prefeitura Municipal.

Para orientar e alinhar o trabalho remoto foram realizadas reuniões periódicas, via aplicativo 
Google Meet, com a equipe de coordenação e educadoras. Lives, seminários, congressos, estudos 
e elaboração de documentos, como o PPP, foram também compatibilizados de forma remota.

Equipe do CEIG: Coordenadora, Supervisora, Professores, Auxiliares de sala, Assistente 
administrativo e Auxiliar administrativo.

Público Alvo
Crianças de 04 meses a 5 anos e 11 meses

Atendimento
Total no Ano

Capacidade de
Atendimento

398 400

Número de
Refeições no Ano

191.040

Crianças Preparadas
Ensino Fundamental

100

Número de
Educadores

46
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SME
Secretaria Municipal

de Educação

CMDCA
Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança 
e do Adolescente

CONVÊNIOS E PARCERIAS

Thâmara da Silva Rocha
Professora - CEIG Centro de Educação Infantil Girassol 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL

“Crescimento e conhecimento, isso descreve minha visão sobre o Centro de 
Educação Infantil Girassol. Desde então pude vivenciar vários momentos de  
aprendizagem através de formações e compartilhamento de experiências 
com as demais professoras, com esses momentos de conhecimentos tive 
a oportunidade de crescer profissionalmente. As formações oferecidas 
pela PMF nesses momentos de isolamento social, puderam ampliar a 
área do conhecimento dos profissionais da educação trazendo novas 
experiências e vivências para esse novo momento de teletrabalho, 
onde as professoras através de vídeos se comunicavam com as famílias 
e crianças. Através desses vídeos podemos estar presentes de alguma 
forma no cotidiano e no crescimento das crianças. Fico muito feliz de 
fazer parte de todos momentos de formação e conhecimento e poder 

também compartilhar um pouco das minhas vivências.”

ATENDE AOS SEGUINTES ODSs
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EDUCARTE
O Programa EducArte é um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
crianças e adolescentes, 06 a 15 anos de idade, que tem como objetivo propiciar atividades 
pedagógicas pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas 
de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Este serviço, 
possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no 
desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de 
alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais.

Diante do momento vivenciando no ano de 2020, foram adotadas diversas medidas de 
prevenção, cautela e redução de riscos de transmissão da COVID-19. Uma delas foi a 
suspensão das atividades coletivas de forma presencial. Outras medidas que se mostraram 
necessárias foram diversas formas de intervenções com as famílias, como: contatos 
telefônicos por ligações e mensagens pelo whatsapp; orientação sobre seus direitos; 
campanha de arrecadação de alimentos e kits de higiene; bem como lives com temas 
provenientes das demandas das nossas famílias.

Equipe do EducArte: Coordenadora/Assistente Social, Orientadora Educacional, Psicóloga, 
Assistente Administrativo, Educadores e Regente do Coro até meados de maio/2020. 

Público Alvo
Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de idade

Atendimento
Total no Ano

Capacidade de
Atendimento

Número de
Refeições no Ano

158 130 93.600

Número de
Educadores

07

ATENDE AOS SEGUINTES ODSs
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EDUCARTE

CRAS de Referência Posto de Saúde da 
Agronômica

CONVÊNIOS E PARCERIAS

SME
Secretaria Municipal

de Educação

CMDCA
Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança 
e do Adolescente

SEMAS
Secretaria Municipal
de Assistência Social

Isabelle Caroline Pereira da Silva
Mãe de um aluno do EducArte

“Eu quero agradecer todo o apoio que o CRAS e Educarte me deram 
desde o início até hoje, a forma que tratam e ensinam meu filho, pelas 
oportunidades e desejo tudo de bom e do melhor a vocês. Que se 
em outras cidades tivesse pessoas como vocês, seria bem melhor, 
pois infelizmente o mundo hoje em dia é mais egoísmo e ignorância. 
Vocês são maravilhosos. Eu sempre disse isso a vocês e vou continuar 

dizendo. Só tenho a agradecer por tudo.” 
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O Programa Formação Aprendiz atende adolescentes e jovens, de ambos os sexos, 
provenientes dos municípios da grande Florianópolis, nos períodos matutino e vespertino, 
de segunda a sexta-feira. Este programa 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 quatro 
cursos de aprendizagem: Aprendiz em Serviços Administrativos Financeiros e Comerciais; 
Aprendiz Bancário; Aprendiz em Logística; Aprendiz em Tecnologia da Informação.

O programa promove encontros de integração com os familiares dos adolescentes e jovens, 
palestras com temáticas pertinentes às necessidades atuais e orientações individuais acerca 
do processo de aprendizagem. São realizadas visitas 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 que venham contribuir com o processo de formação.

Em meados do mês de março, devido à pandemia, realizamos uma adequação de atividades 
e a busca por maneiras viáveis de permanecer acompanhando e atendendo os aprendizes 
e famílias, pensando no bem-estar de todos. Para isso, contamos não somente com 
posicionamentos e ações da instituição, mas também dos órgãos competentes e da rede de 
apoio.

Equipe Formação Aprendiz: Coordenadora, Assistente Social, Educadora Social, Consultora 
de Parcerias, Orientadora Educacional, Psicóloga e Educadores 

Público Alvo
Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos

FORMAÇÃO APRENDIZ

Atendimento
Total no Ano

348

Capacidade de
Atendimento

400
Acompanhamento

Psicossocial

15
Jovens Contratados

no Ano

63

Atendimento
com Familiares

24

Número de
Educadores

05

Número de
Inscrições

940
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FORMAÇÃO APRENDIZ

CONVÊNIOS E PARCERIAS

AGPS
Hotelaria

Premier
Veículos

Super Auto
Veículos

Repecon

Andrade e Souza
Imóveis

Flooring
Revestimentos 

Cerâmicos

Alquimia
Comércio e

Reresentações
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TL
Participação e
Investimentos

FORMAÇÃO APRENDIZ

Grande
Florianópolis

Iniciativas e Organizações Não-Governamentais do Terceiro Setor: Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil 
e Proteção do Adolescente no Trabalho de Santa Catarina – FETISC e Fórum Nacional de 
Aprendizagem – FOCAP, Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina e Ministério da 
Economia.

ATENDE AOS SEGUINTES ODSs

Leonardo Muller
Jovem do Programa Formação Aprendiz

“Meu nome é Leonardo Muller e eu entrei na IDES por recomendação de uma amiga minha que participa 
da ong (como aprendiz), como uma ajuda pra entrar no meio de trabalho eu fui, a princípio você entende que 

só vai fazer um curso profissionalizante de uma área específica, em uma salinha com outros estudantes, mas não, 
você aprende muito mais do que espera, com educadores muito bons e atenciosos com você, um lugar com uma 

infraestrutura ótima, e que não deixam nada faltar, minha experiência na ides foi curta pelo fato de começar uma 
pandemia, mas o curto prazo que eu tive eu gostei muito e me adaptei ao local e as pessoas, educadores, gestores e 
até a moça da recepção, é um ótimo lugar. Necessariamente, se não fosse a IDES eu não conseguiria um emprego, e 

eu tenho só a agradecer a todos de lá por me proporcionarem algo tão bom e eu tão jovem, a IDES me proporcionou 
amigos e também uma coisa que eu posso levar pra vida toda, meu primeiro emprego, então eu só agradeço tudo e 

todos que fazem parte dessa ONG, e muito obrigado pelas oportunidades!! Obrigado pelas oportunidades serei 
eternamente grato”
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COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE
Constituída em 2014, a Comissão de Sustentabilidade é representada por funcionárias/os 
de diferentes setores da IDES, além de contar com a colaboração de voluntárias/os. Juntos, 
pensam e realizam ações sustentáveis que possam transformar 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.

Eventos e
reuniões pelo

Movimento ODS

Eventos e
capacitações

internas

Na IDES, com o apoio da Comissão de Sustentabilidade, trabalhamos os Objetivos de 
Desenvolvimento  Sustentável (ODS),  principalmente os: 

Resíduos
destinados

corretamente para
reciclágem

10 5 167 kg

AÇÕES REALIZADAS NO ANO

Participação da Semana ODS na prática;
Construção da horta da IDES;
Em parceria com a UAN implantação da Segunda sem carne;
Em parceria com os Programas e setor de mobilização e marketing entrega das 
cestas básicas;
Apoio e busca por doações para o Brechó beneficente da IDES.
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UAN
Em 2020, a produção de refeições da IDES passou a ser gerida pela própria Instituição, 
sendo esta responsável por todo processo desde a compra, mão-de-obra, estrutura e afins. 
A Unidade de Alimentação e Nutrição é responsável pelo fornecimento das refeições dos 
colaboradores e também das crianças e adolescentes, atendidos pelos dos Programas Centro 
de Educação Infantil Girassol - CEIG, EducArte e Casa Lar São Vicente de Paulo. Além disso, 
também está envolvida no processo de recebimento de doações e outras atividades que 
envolvam gêneros alimentícios

Número de
Refeições por Mês Número de

Colaboradores

Estagiárias de
Nutrição

1500

1
Nutricionista

3
Cozinheiras

3
Auxiliares de

Cozinha

8

Campanhas adotadas:
• Adote 1 talher;
• Segunda sem carne;
• Substituição gradativa da touca descartável pela de pano.

Especializações externas/ atividade remota:
• Boas Práticas nos Serviços de Alimentação – SEBRAE;
• Orientações Nutricionais G1 e G2 – Prefeitura Municipal de Florianópolis/SEPAT;
• Fornecimento de Leite materno - Prefeitura Municipal de Florianópolis/SEPAT;
• Orientações Guia Alimentar Crianças menores de 2 anos – Ministério da Saúde.

Treinamentos internos:
• Higienização das mãos;
• Higiene pessoal;
• Orientações de combate ao contágio do COVID-19;
• Coleta de amostra dos alimentos.

CONVÊNIOS E PARCERIAS
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No período de março a agosto de 2020 foram contempladas 760 famílias de 
três dos quatro Programas que a IDES atende, sendo eles: Centro de Educação 
Infantil Girassol, EducArte e Formação Aprendiz.

Foram feitas diversas ações para que fosse suprida a demanda que só 
aumentava. Arrecadou-se entre a Vakinha virtual, em parceria com o Instituto 
Nexxera, Campanha Heróis da Solidariedade e Projeto junto ao ICom o valor 
de  R$ 17.232,62 (dezessete mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e dois 
centavos), que foi revertido em compras de alimentos para montagem de cestas 
básicas e itens que ajudaram no enfrentamento da Covid - 19.  Outras doações 
foram feitas em produtos, que também reverteram para as famílias atendidas.

Parceiros como: Rotary Club de Florianópolis, Colégio Santa Catarina, Colégio 
Imaculada Conceição, ACIF, SESC, SICOOB, UNIMED, Unicred, Ministério Público 
do Trabalho, Projeto Comunidade Positiva e Inventório  Empresa Júnior de 
Design e Moda, fizeram doações de máscaras, roupas, alimentos, kits de higiene 
e cestas básicas.  O que tornou possível a distribuição de 817 cestas básicas, 
748 kits de higiene, e 6.200 máscaras. Destas, foram entregues 17 a alguns 
colaboradores da IDES, que também enfrentavam sérios problemas por redução 
de renda.

A IDES promoveu com essas ações, o fortalecimento da sua rede de apoio e em 
paralelo tentou amenizar o sofrimento vivenciado por tantas famílias.

COMBATE À
PANDEMIA
COVID 19
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Há mais de 100 anos são desenvolvidos projetos socioeducativos e encorajam-se crianças, 
adolescentes, jovens e suas famílias a serem protagonistas de suas vidas.
 
Apoie a IDES e contribua com a construção de uma sociedade mais justa e humana!

Veja como você pode contribuir:

1) Faça uma doação através de depósito identificado:
 
Banco do Brasil
Agência: 3174-7 Conta corrente: 42.245-2
 
Caixa Econômica Federal
Agência: 0879 Conta corrente: 353-5 Operação: 003

 
2) Faça uma doação via PIX:

Chave: 82508649000182

3) Doe on-line com segurança por meio do PagSeguro.
 
4) Solicite seu boleto para doações periódicas.
 
5) Destine parte do seu imposto de renda.
 
6) Doe produtos para utilização em nossos programas sociais como fraldas, materiais 
didáticos, entre outros.
 
7) Doe itens que não utiliza mais para o brechó como roupas, calçados, brinquedos, etc.
 
8) Seja um voluntário.

COMO CONTRIBUIRCOMO CONTRIBUIR



Sigam nossas redes sociais

idesfloripa

Telefone: (48) 3224-5008
E-mail: contato@ides-sc.org.br
Endereço: Rua Emílio Blum, 124

CEP: 88020-010 - Centro, Florianópolis - SC

www.ides-sc.org.br



Número de
colaboradores CLT 

 

Estagiários não 
remunerados

03

Estagiários 
remunerados02

02

Pessoas com 
de�ciência

Afrodescendentes
09

Mulheres
123

Mulheres em 
cargo de che�a05131

Mulheres em 
cargo de diretoria.

02

0

0

Multas 
trabalhistas

Acidentes de trabalho
Afastamento superior a 15 dias

0

Acidentes de trabalho
Afastamento inferiores a 15 dias

Até 2 anos – 68
2 a 5 anos -34
6 a 10 anos - 19
11 a 20 anos - 5
Acima de 20 anos - 5

Faixa etária
dos colaboradores

Especialização - 11 

Superior completo - 32 

Superior cursando - 16 

Ensino médio - 39 

Ensino médio/magistério - 18

Ensino fundamental - 15 18 a 44 anos - 102
Acima de 45 anos - 29

Admissões - 32
Desligamentos - 24

Capacitações promovidas
internamente e 
externamente
internas:
Adequação LGPD na IDES – Rogério Luciano
Vamos falar sobre a LGPD? – Pedro Pirajá

Externas:
Lei Geral de Proteção de Dados – AEMFLO-CDL
Semana de Prevenção Trabalhista 
Professor Humberto Lucena
Planejamento Trabalhista como Ferramenta de Gestão de Crise  
BSSP Centro Educacional
Inteligência Emocional e Positiva em Tempos de Mudança - 
BSSP Centro Educacional

� �� � � �� � � �

Receitas de eventos 
R$ 20.996,40

Receita de doações 
R$ 84.564,54

Projetos 2020 (FIA Pandemia, FCB, 
Tribunal de Justiça do Trabalho) 

R$ 121.218,24

Receita aluguéis 
R$ 3.066.418,02

Serviço Jovem Aprendiz 
R$ 3.484.730,14

Convênios 
R$ 3.014.183,27

Despesas 

� � �� ���� ���� ���

� �  �  �� �� � �� �

� �	 ���� � � �� �� � � � �� �	 � �  � ��
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 � � � � �� �

�� �	 � �� � ��� � �
�� �� �� � � �� � � �

�� � � � �� � �
� � ��� � �

� � �� � �	 � �
����

Reuniões com famílias
Parceria com as escolas
Acompanhamentos psicossociais
Visitas domiciliares
Parceria com a  rede escolar ou de proteção
Atividades voltadas ao ODS.
Crianças preparadas pro ensino fundamental
Crianças preparadas para adoção
Crianças preparadas para retorno a família
Criançãs encaminhadas aos serviços de saúde
Atendimento com familiares
Participação em audiências no juizado 
da infância e juventude
Educadores trabalhando diretamente 
com as crianças, adolescentes e jovens
Inscrições para o programa
Desligamentos

Crianças 0 a 6 ANOS 
33

Público alvo 
Programa 2020 
Alimentação por dia X o número de atendimentos ano
Capacidade de atendimento
Jovens contratados pelas empresas capacitadoras

I.E.E
Média de 15 atendimentos mensais  cerca de 180 /ano.

SEMAS / CMDCA e I.E.E.
ODS 3 -Saúde e Bem-estar
06
05
15
33
Cerca de 720

33
20 Cuidadoras

04

5 x 33
20 crianças

00

Crianças 4 meses a 5 ANOS
398

ATIVIDADES REALISADAS
1 reunião
6 parcerias

00

00

100 crianças

46 

4x398
400

00
SME e SEMAS
ODS 3 -Saúde e Bem-estar

00

07 

Crianças e adolescentes 06 a 15 ANOS
158
03 refeições por turno, total 06 refeições ao dia.
130 crianças e adolescentes

Escola de Educação Básica Padre Anchieta

400

01 online

15 atendimentos com adolescentes
01
00
ODS 4,8 10 e 16

24

05

Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos
348 aprendizes   272 adolescentes e jovens.
00

63

940

Instituto, Nexxera, Posto de saúde da Agronômica.Zenith clínicaodontológica, Cliniprev, Setor de
Psiquiatria HU, Neurovital, Pro�ssionais da área da
saúde como psicólogo, dermatologista oftalmologista,
Policlínica Centro.

CRAS Posto de saúdeParceiros do Programa

117 términos de contrato 44 pedidos de desligamento
10 pedidos de substituição 2 encerramentos de 
contrato injusti�cados 1 encerramento de contrato 
por idade

Escolas parceiras  de ações educativas Educandário Imaculada Conceição
Colégio Santa Catarina, Bom Jesus, Colégio Catarinense
Colégio Adventista, Colégio Adventista, Instituto
Estadual de Educação, UDESC

Instituto Estadual de Educação


