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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 locação
do patrimônio.
Infraestrutura:
O Núcleo Arte Educação (NAE) situa-se no bairro Agronômica e remete-se à sede
da Irmandade Divino Espírito Santo (IDES) localizada no centro de Florianópolis onde
setorizam-se as áreas: coordenação geral, gestão de pessoas, financeiro, operacional e
mobilização & marketing.
Em relação

a infraestrutura, o NAE apresenta cerca de 650m² de área total

construída e seu espaço é dividido em: 7 (sete) salas de oficinas, com capacidade para
20 pessoas, 3 (três) salas de atendimento, 1 (uma) secretaria, 1 (um) laboratório de
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informática com capacidade para 20 pessoas, 1 (um) refeitório, 6 (seis) banheiros, 1
(uma) quadra poliesportiva coberta, 1 (um) playground e 1 (um) deck como área de
convivência externa .
A infraestrutura do núcleo compreende também o setor técnico-administrativo o
qual ocupa espaço aproximadamente 100m² de área construída, divididos em: 4 (quatro)
salas de atendimento técnico e 2 (dois) banheiro sociais.

Nome do serviço: Núcleo Arte Educação
Descrição:
O Núcleo Arte-Educação/NAE, localizado na Rua Rui Barbosa, 811 no bairro
Agronômica, atendeu 130 (cento e trinta) crianças e adolescentes de 06 a 16 anos de
idade, ambos os sexos, provenientes da Grande Florianópolis na sua maioria do bairro da
Agronômica.
Ofereceu o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 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, teatro, música,
canto coral, capoeira, informática e educação alimentar.
Tanto as crianças e adolescentes quanto seus familiares, participaram de
diferentes momentos da construção das atividades: planejamento, execução e avaliação
das atividades desenvolvidas no núcleo.
Trimestralmente promovemos encontros com os pais e/ou responsáveis das
crianças e adolescentes, onde foram trabalhadas temáticas pertinentes às necessidades
atuais do cotidiano dos jovens e em algumas reuniões contamos com a parceria de
profissionais da UBS – Unidade Básica de Saúde para palestras, saúde e prevenção.
A aproximação com a família das crianças e adolescentes torna-se fundamental
neste compromisso mútuo e exercício de educar. São em eventos promovidos pelo
Núcleo que são realizadas apresentações culturais, exposição de trabalhos artísticos,
maior convivência dos educadores e equipe técnica com os familiares, bem como onde
são coletados interesses e necessidades dos mesmos, visando o aprimoramento
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das crianças e adolescentes que, juntamente com os educadores, definem as ações a
serem desenvolvidas nas oficinas.
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 redes de apoio intersetoriais.

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;

Associação Promocional do Menor Trabalhador
Rua Rui Barbosa, N° 811 – Agronômica - Florianópolis - SC – CEP: 88025-301
Fone: (48) 3228-3492 - E-mail: ides@ides-sc.org.br
www.ides-sc.org.br

 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:
Crianças e adolescentes com idade de 06 a 16 anos, ambos os sexos, residentes
no município de Florianópolis, sendo na sua maioria do bairro Agronômica.
Capacidade de atendimento e periodicidade:
No ano de 2017 atendemos 130 crianças e adolescentes, de segunda a sexta-feira,
nos períodos matutino e vespertino.
Recursos financeiros utilizados:
Alimentação Escolar............................................ R$ 110.000,00 divididos em 10 parcelas
SME Manutenção................................................. R$ 45.350,00 divididos em 10 parcelas
SEMAS................................................................ R$ 16.117,40 divididos em 11 parcelas

Recursos humanos envolvidos:
Gestão da entidade:

Cargo/Função
Presidente
Vice Presidente
Diretor
Administrativo
Diretora de Assuntos
Sócio-Assistenciais
Diretor Financeiro
Diretor Religioso
Diretor Jurídico

Formação
Superior
Superior
Superior

Vínculo
voluntário
voluntário
voluntário

Carga Horária
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada

Superior

voluntário

Indeterminada

Superior
Superior
Superior

voluntário
voluntário
voluntário

Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
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Equipe de Trabalho:
Cargo/ Função
Coordenadora
Aux. Coordenação
Assistente Social
Pedagoga
Psicóloga
Educadora Coro
Educadora Dança
Educador Informática
Educador Volante
Educador de Artes
Esporte

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

Esporte

Educação Física

Apoio Pedagógico

Pedagogia

Serviços Gerais
Auxiliar de cozinha

Ensino Médio
Tecnólogo
Nutrição

Vínculo
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
PMF Estatutário
PMF Estatutário
PMF Estatutário
CLT
Terceirizado

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

Abrangência territorial:
Da região do bairro Agronômica, advém o maior público do NAE. Caracteriza-se
por apresentar um quantitativo expressivo de famílias vivendo em grandes aglomerados,
com infraestrutura e habitações precárias, nível de escolaridade baixo, desemprego, falta
de segurança, marginalização, carência de equipamentos sociais, tráfico de drogas,
violência contra mulheres e crianças. Compreende as comunidades do Morro do Horácio,
Morro do Macaco, Morro do 25, Vila Santa Vitória, além da Serrinha e Morro da
Penitenciária.
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 Casa de Passagem, 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 foram: 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.
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 e
Secretária Municipal de Assistência Social), UNESCO, ICOM, ESAG/UDESC, AIESEC.

Resultados alcançados em 2017:
O eixo temático durante o ano 2017 foi: "Cultura da Cidadania, Tolerância e Paz”,
escolhido baseado na apreciação da equipe, que por meio da observação, verificou que
crianças e adolescentes não se reconheciam enquanto cidadãos de direito dentro do
contexto social e apresentavam dificuldades na cooperação em grupo.
Esta contemplação encorajou despertar a capacidade de reconhecer as
potencialidades das crianças e adolescentes durante as intervenções nas oficinas.
Estimulamos a criatividade, procuramos atender as demandas e assuntos que os
grupos traziam para serem debatidos e refletidos como também valorizamos as atividades
coletivas que induzem à cooperação entre eles.
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A 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 os objetivos propostos tivemos a participação dos educadores e
demais colaboradores,

no processo de

ampliar conhecimentos, enriquecer as

experiências culturais e sociais dos educandos ajudando-os a vencer obstáculos e
evidenciar habilidades.
Foram realizadas saídas pedagógicas em eventos culturais, museus e teatro,
festivais de dança, centros de reciclagem de lixo, escolas, parques e espaços
acadêmicos.
Vale ressaltar a experiência vivenciada por todos do Núcleo Arte Educação/IDES,
com a organização e o evento da Mini-Olimpíadas IDES, que reuniu cerca de 300
(trezentas) crianças e adolescentes de vários projetos sociais do entorno num objetivo
comum de interagirem em equipe através da prática esportiva em diversas modalidades.
A quadra poliesportiva no Núcleo Arte Educação representou um marco para a Instituição,
ofereceu uma gama de possibilidades de incentivo ao esporte e estímulo à socialização.
As crianças e adolescentes conseguiram se sensibilizarem, compartilharam momentos e
exercitaram o espírito coletivo.
Quanto à estrutura, foi possível estabelecer parcerias este ano para a revitalização
do Núcleo Arte Educação, através da doação de tintas e mutirão de colaboradores e
voluntários.
Quanto às contribuições externas, destacamos a atuação de jovens intercambistas
recomendados pela AIESEC, onde desenvolveram atividades com as crianças e
adolescentes durante a rotina, de modo a enriquecer culturalmente o espaço, provocar
curiosidades e laços de amizade.
Contamos também, a presença de estudantes da ESAG/UDESC que estudaram as
necessidades do Núcleo e desenvolveram sugestões referentes à visibilidade e captação
de novos parceiros para o NAE e complementação na metodologia aplicada nas oficinas.
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Apresentamos a seguir, as atividades e ações pedagógicas realizadas em 2017:

a) Participação da equipe de trabalho em eventos externos e capacitações:


Reunião na Assembleia do Fórum de Políticas Públicas;



Evento – Relatório Sinais Vitais – Criança e Adolescente, realizado pelo ICOM;



Capacitação Segurança contra Incêndio;



Palestra CEFID sobre a Mini Olimpíada IDES;



Palestra Marco Regulatório – organizado pelo ICOM;



Congresso Técnico – CEFID/UDESC – IDES – Evento Mini-Olimpíada;



Visita técnica a ONG – Associação Amigos da Criança e Adolescente Morro do
Mocotó (ACAM);



Festival de Dança Shopping Itaguaçu – crianças e adolescentes do NAE;



Capacitação da UBS Agronômica junto aos educadores e técnicos.

b) Reuniões institucionais:


Reuniões administrativas e pedagógicas NAE - mensalmente para avaliar o plano
de ação, calendário e a condução da proposta pedagógica do ano de 2017;



Reunião de pais e/ou responsáveis - trimestralmente no Núcleo Arte Educação
com a presença de educadores e equipe técnica;

 Reunião de gestores - mensalmente na Irmandade Divino Espírito Santo (IDES)
juntamente com Diretoria responsável pelos núcleos;


Reunião da Comissão Criança Esperança;



Reunião com a Rede de Projetos Sociais - sobre a Mini Olimpíada – organização
NAE /Mobilização;



Reunião técnica na Casa de Passagem;



Reunião NAE – AIESEC - Programa de Intercâmbio Internacional Gira Mundo;



Reunião no NAE com a Unidade Básica de Saúde – Agronômica;



Reunião técnica com a SME (entidades conveniadas);



Reunião CEFID/UDESC no NAE – Evento Mini-Olimpiada;



Reunião da Comissão de Avaliação de Desempenho Professores ACTS – SME;
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Reunião marketing, coordenações e Global Citzen Year - parceria de voluntários
intercambistas;



Reunião técnica na IDES e Consultoria ICOM;



Reunião NAE com ESAG/UDESC;



Reunião NAE – Instituto Nexxera.

c) Atividades desenvolvidas nas oficinas / eventos realizados:


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;



Festa de Carnaval NAE - Apresentação de teatro (palhaçaria) para as crianças e
adolescentes com atividades recreativas “pré-carnaval”;



Festa de Páscoa - Atividade Festiva de Páscoa com as crianças;



Criação e Edição de vídeos - através da oficina de informática, estimulou-se a
criatividade das crianças e adolescentes para a criação e montagem de vídeos
próprios, com efeitos especiais. Este trabalho despertou comprometimento e
interpretação das crianças;



Festa Junina Núcleo Arte Educação - realizada no espaço interno do Núcleo,
juntamente com educadores e equipe técnica, utilizou-se das salas como espaços
de barraca. Foram desenvolvidas com as crianças e adolescentes: danças, pintura
de rosto, brincadeiras e a quadrilha, numa nova releitura da cultura popular;



Festa Junina IDES – evento promovido pela IDES para a confraternização dos
núcleos e seus colaboradores;



Atividades pedagógicas AIESEC – atuação de intercambistas (Colômbia e Turquia)
com as crianças e adolescentes do NAE;



Palestra para as crianças e adolescentes NAE sobre Sustentabilidade - Comissão
de Sustentabilidade IDES;
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Ação Social Instituto Arte de Viver – parceria com Instituto Arte de Viver para
revitalização da sala de música;



Desfile Brechó IDES - adolescentes do NAE participaram do evento promovido
pelo setor de Marketing e demais núcleos da IDES;



Palestra sobre higiene bucal - UBS Agronômica junto aos adolescentes;



Divina Massa - Festival de Massas organizado pela IDES para arrecadação de
recursos;



Café com o Provedor – encontro (periódico) com o provedor e representantes de
cada núcleo para confraternizar e sociabilizar;



Apresentação do Coro Vozes do Divino – Creche Irmão Celso, CIC (Centro
Integrado de Cultura) e Missa IDES;



Formatura de novos integrantes do Coro Vozes do Divino – contempla a
oficialização do ingresso ao coro;



Palestra NAE/ UBS Agronômica junto às crianças – higiene bucal;



Palestra NAE/ UBS Agronômica junto aos adolescentes – Palestra sobre DSTs e
Sexualidade;



Palestra NAE/ UBS Agronômica junto às crianças – Alimentação Saudável;



Mini-Olimpíada – com a construção da quadra poliesportiva concluída, todos os
núcleos da IDES se envolveram na organização de um grandioso evento esportivo
e integração: I Mini-Olimpíada IDES, que contou com a participação de
aproximadamente 300 (trezentos) jovens nas modalidades como futebol,
basquetebol, voleibol, corrida, tênis de mesa e jogos de xadrez;



Palestra “Reaproveitamento dos alimentos” – realizada no Núcleo Arte Educação
com a colaboração da Nutricionista da PMF, orientou-se adolescentes quanto a
possibilidade de reaproveitar cascas, sementes e talos dos alimentos para a
produção de torta e, sucos. A nutricionista verificou os procedimentos da cozinha,
manuseio e acondicionamento de alimentos, bem como observou o horário de
refeição das crianças e adolescentes atendidos;



Semana Cultural da Consciência Negra - com atividades esportivas / torneios e
gincanas Também aconteceram atividades de artes (pinturas de telas, confecção
de máscaras africanas), além do jogo de capoeira;
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Festa Dia das Crianças - realizada em todo o espaço da instituição, com
brincadeiras, pintura, karaokê, dança e gincana envolvendo todos os grupos;



Festa da Família / 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. Neste ano os pais puderam, juntamente com seus filhos vivenciarem
algumas oficinas confeccionando objetos na oficina de artes, ou jogando bola na
quadra com seus filhos;



Festa de Encerramento das atividades – realizada em dezembro com a
participação das crianças e adolescentes no espaço interno do Núcleo. Este evento
propiciou a sociabilidade na dança, nas brincadeiras e jogos.

Avaliação dos resultados alcançados:
As atividades estabelecidas foram avaliadas e ajustadas para alcançar os objetivos
propostos da equipe. Neste contexto de atividades realizadas, a criança, o adolescente, a
família, a escola e a comunidade são vistas como os principais parceiros nessa
caminhada.
Ao longo do ano tivemos o impacto da construção da quadra poliesportiva, que
demandou de todos organização, persistência e comprometimento. As crianças e
adolescentes colaboraram expressivamente, dia a dia para o sucesso da obra.
A I Mini-Olimpíada representou um grande desafio e foi realizado com êxito e
reverência de projetos sociais participantes e demais presentes durante o evento.
Destaca-se como resultado próspero: as atividades envolvendo estudos sobre a
estratégia na visibilidade do NAE para captação de recursos e parceiros, desenvolvidos
por alunos da ESAG/UDESC, como também a riqueza de informações, culturas e
sociabilidade para as crianças e adolescentes com a presença de jovens intercambistas.
Em relação aos objetivos alcançados, podemos afirmar que foram efetivos quanto
ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, a capacidade de argumentação em
contextos conflituosos, a percepção e respeito às diferenças, o reconhecimento como
sujeitos de direito, o fortalecimento de laços afetivos e familiares, através da mediação da
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equipe técnica (assistente social, psicóloga e pedagoga) e educadores foram,
significativamente satisfatórios.
A equipe técnica lidou com demandas de ordem psico-neurológicas de crianças com
déficit e transtornos exigindo momentos de discussão para o aprofundamento de
informações técnicas e acionamento de redes de apoio. Desse modo, apresentamos êxito
nas parcerias e encaminhamentos para os serviços.
A motivação das crianças e adolescentes para estarem no NAE e vivenciarem suas
trocas de conhecimentos através das oficinas, dinâmicas, eventos festivos, brincadeiras e
palestras configura que a intervenção educativa aconteceu diariamente e o processo de
observação das diversas particularidades foram fundamentais para auxiliar no
fortalecimento de seus vínculos familiares, melhorar o comportamento coletivo, elevar a
autoestima e potencializar suas habilidades.

Florianópolis, 05 de março de 2018.
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LUCIANA DE MELO NUNES
Coordenadora do Núcleo Arte Educação
Associação Promocional do Menor Trabalhador
_________________________________
ADEMAR ARCÂNGELO CIRIMBELLI
Presidente
Associação Promocional do Menor Trabalhador

Associação Promocional do Menor Trabalhador
Rua Rui Barbosa, N° 811 – Agronômica - Florianópolis - SC – CEP: 88025-301
Fone: (48) 3228-3492 - E-mail: ides@ides-sc.org.br
www.ides-sc.org.br

