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APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 
 
 
A Casa da Criança realiza um serviço de Proteção Social Básica, de benefícios de 

assistência social, Convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 
conforme determina Art. 60-A, Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 e a Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais, conforme Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. 
Seguiu as instruções normativas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
para Ações Socioeducativas: atendimento de crianças/adolescentes de 6 a 16 anos visando 
desenvolver atividades que dialoguem com diferentes áreas do conhecimento, estabelecendo 
parcerias, articulações intersetoriais com educação, cultura, esporte, lazer, saúde, segurança 
alimentar, aproveitando as curiosidades indagações e interesses do público.  

Conforme previsto no Art. 90. II da Lei Federal nº 8.060/90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) o atendimento foi realizado em regime de: apoio socioeducativo em meio 
aberto.  

A iniciativa contribuiu à garantia de direitos e proteção social, direitos estes, 
assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Art. 71, quando diz que: 

 
“A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversões, 
espetáculos e produto e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento” 

 
Atendeu 116 crianças, adolescentes e famílias, utilizou como metodologia as 

linguagens da arte, da cultura da infância, da interculturalidade, do esporte, realizando trabalho 
voltado para a ética, valores, respeito pela diversidade, na integridade das múltiplas dimensões 
da criança e do adolescente, no desenvolvimento das competências múltiplas.  

 
 

Gilson Rogério Morais 
Vice-Presidente 
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GESTÃO INSTITUCIONAL 
 

Na década de 1980 a comunidade do Morro da Penitenciária viveu um processo de 
organização popular, com inspiração na CEBS - Comunidades Eclesiais de Bases tendo como 
objetivo construir um local para que as crianças e adolescentes pudessem estudar, brincar e 
aprender a valorizar a sua cultura e a busca de melhores condições de vida. A Casa da Criança 
é fruto dessa organização popular em articulação com a Paróquia da Santíssima Trindade, na 
pessoa do Frei Luís Witiuk. Como consequência de luta e mobilização comunitária a instituição 
foi fundada em 14 de março de 1988.   

Assim, a Casa da Criança assumiu o compromisso de atuar na área do desenvolvimento 
comunitário e social do Morro da Penitenciária, onde educação, moradia, emprego e 
saneamento básico eram e ainda são precários. 

Iniciativas de cooperativismo, Padaria comunitária e cursos de formação profissional, fizeram 
parte do nosso percurso. 

Atualmente a instituição desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) com o objetivo de garantir as seguranças sociais de acolhida, de desenvolvimento e 
de convívio familiar e comunitário de crianças e adolescentes.A instituição atua nas seguintes 
áreas:  

PROGRAMAS 

Programa Arte e Educação: Objetiva utilizar as diversas linguagens artísticas como 

estratégia de inclusão social e cultural com vistas ao desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes.  

Programa Esporte e Lazer: Está baseado na utilização do esporte e do lazer como 

estratégia de desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes participantes.  

Programa Inclusão Digital: Oferece oficinas de informática com vistas à inserção digital das 

crianças e adolescentes - alfabetização digital e curso de informática básica e internet.  

Programa Prevenção e Saúde: Visa oferecer atendimento odontológico e médico 

emergencial na Casa da Criança. Os Projetos que estão sendo realizados: Atendimento 
Médico Emergencial e Promoção de Saúde Bucal.  

Programa de Atendimento Sócio Familiar: Ações voltadas à Proteção Social Básica 

(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), com a finalidade de fortalecer a função 
protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto 
de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida. O Serviço Social faz a articulação em 
rede para garantir o apoio e acompanhamento às famílias.  

Alimentação: O cardápio elaborado por nutricionista, com princípio da alimentação 

balanceada para a pessoa em desenvolvimento. São servidos 6 (seis) refeições diárias, sendo 
que, cada criança faz 3 refeições por período (almoço e dois lanches).   

 

MISSÃO 
Visa oportunizar o crescimento nas áreas afetivas, cognitivas e sociais a crianças e 

adolescentes, a fim de que contribuíam na construção de uma sociedade fraterna. 

 

VISÃO  

Busca e geração do protagonismo infanto-juvenil com vistas ao exercício da cidadania e 
excelência na prestação dos serviços. 
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PRÊMIOS  

A Casa da Criança teve a Honra de receber alguns Prêmios Importantes Nacionalmente como:  

XXV Prêmio Educador Elpídio Barbosa. Conselho Estadual de Educação. 

Prêmio Itaú Unicef, Menção Honrosa e Vencedora Regional, 2017, Vencedora Nacional, do 
mesmo Prêmio em 2011, Vencedora Regional em 2009, Categoria Médio Porte.  

Ponto de Cultura e Ponto de Leitura pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 
SC e Ministério da Cultura, 2009. 

 

. 

 

. 

 

. 
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DEMOSTRAÇÃO FINANCEIRA 2018 
 
 
 
 

Despesas Saldo  

Despesas Correntes 694.122,75 

Receitas Líquidas  694.122,75 

Despesas trabalhistas (Décimo terceiro, 
Férias, FGTS, PIS, Salários, Vale 
transporte) 

538.530,90 

Despesas Administrativas  193.572,26 

Despesas Financeiras  6.363,61 

Resultado Operacional Liquido  44.344,02 

Resultado ante do IR 44.344,02 

Prejuízo do exercício  44.344,02 
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GESTÃO DE PESSOAS 

 

DEMOSTRATIVO 

Cargo/função  Formação  Vinculo Carga horária  No.  

Artesanato  Superior 
Voluntária 

16 1 

Assistente 
Administrativo 

Ensino Médio 
Funcionário 

44 1 

Assistente Social Superior 
Funcionária 

30 1 

Auxiliar de 
cozinha 

Ensino 
Fundamental 

Funcionária 
44 1 

Coordenadora 

Pedagógica  
Superior  

Funcionária 40  

1 

Dentista Superior 
Voluntária 

6 1 

Diretoria  Superior 
Voluntário 

Variável  3 

Educador de 
Educação Física 

Superior 
Funcionário 

24 1 

Educador 
Desenvolvimento 
Humano 

Superior 
Voluntário 

4 1 

Educador 
Informática  

Superior 
Funcionário 

24 1 

Educador Sinuca Superior 
Voluntário 

2 1 

Educadora  

Artes 

Superior  
Funcionária 

8 1 

Educadora de 
Balé 

Superior 
Funcionária 

4 1 

Educadora de 
Letramento 

Superior  
Voluntária 

4 1 

Educadora de 
Matemática 

Superior  
Voluntária 

4 1 

Educadora 
Pedagoga  

Superior  
Funcionária 

40 2 

Estagiária 
Assistente Social 

Superior 
Incompleto 

Convênio com 
Universidade 

16 2 

Orientador 
Formação 
Humana 

Superior 
Voluntário 

4 1 

Cargo/ função Formação Vínculo  Carga Horária  No No.               No.                            

Vice-presidente Superior 
Voluntário  

30 1 

Tesoureiro Superior 
Voluntário 

10 1 

Secretário Superior 
Voluntário 

10 1 

Coordenadora  
Superior  

Funcionária 44 1 



10 
 

Orientador Social  Superior 
Funcionário 

20 1 

Orientadora 
Social  

Superior 
Funcionária 

40 1 

Professora de 
Música 

Superior 
Funcionária 

16 1 

Psicóloga Superior 
Voluntária 

4 1 

Psicomotricista Superior 
Funcionário 

20 1 

Serviços Gerais Ensino 
Fundamental 

Funcionário 
44 2 

CURSOS  

III Encontro da Rede. Ação Social da Trindade. Ano Laicato. 

ICOM. Projeto LAFI. Laboratório de Fortalecimento Institucional. Capacitação.  

OAB Cidadã: Ciclo de Palestras OAB e reuniões. 

Oficina Intensiva de Projetos Social. Realização. PMF, CMDCA, FIESC/SESI. 

Seminário Internacional Pensamento Avaliativo. Itaú Social. 

Seminário Arte, Cultura e Educação na América Latina. Itaú Social. 

Secretaria de Assistência Social: Formação para Professores e Coordenação. 

EVENTOS REALIZADOS  
 

Evento Comemorativo – Entrega de Certificação para Parceiros – UDESC - Comemoração 30 
anos; 
Estrogonofe Solidário, Sobrallia - Comemoração 30 anos; 
Missa de Celebração - Comemoração 30 anos Igreja da Santíssima Trindade.  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018 
 
SERVIÇOS, PROJETOS E BENEFÍCIOS  
 
As oficinas oferecidas tiveram duração de 50 minutos, entre 10 a 20 participantes, dependendo 
da modalidade, divididos em 4 grupos, G1: com crianças de 06 e 08 anos, G2: com crianças 
de 09 a 11 anos, G3: de 11 a 13 anos e G4: adolescentes de 13 a 17 anos. Segue abaixo as 
oficinas desenvolvidas no semestre:  
 
Apoio Pedagógico: Realizou atividades voltadas para a superação das dificuldades, 

diminuição da defasagem idade/série, desenvolvimento cognitivo, com auxílio nas atividades 
escolares – deveres, trabalhos, pesquisas, atividades complementares. Incentivo a leitura com 
duas idas semanais a biblioteca da Instituição. 
 
Artes: O Objetivo fundamental dos trabalhos é a possibilidade de se reconhecer e se 

expressar através de técnicas artísticas, experimentar e aprimorar novos conhecimentos, 
estimular o potencial criativo, aumentando o processo de percepção, de ressignificação, 
motricidade fina. Crianças e adolescentes como protagonistas, através de técnicas não 
tradicionais, possibilitando experiências artísticas sensoriais, buscando o fortalecimento de 
vínculos, entre as crianças, comunidade e espaço institucional. Trabalhou as seguintes 
técnicas: universo com spray, gesso, xilogravura em isopor, autorretrato, pintura em diferentes 
suportes (pedra, madeira), grafite (“Espaço Cultural “e “Arte nos Murais”). 
 
Artesanato: Realizou atividades de trabalho manual, com técnicas de tricô, crochê, tear. 
Atividade desenvolvida por voluntária. 
 
Sinuca: Oportunizou oficinas de Sinuca. Parceria com a Federação Catarinense de Sinuca. 
Atividade, para o G4, desenvolvida por Voluntário da área. 
 
Diversidade e Sustentabilidade. Desenvolveu a linguagem cênica, a dança e corporeidade, 

a musicalidade, histórico afro-brasileiro, buscou fortalecer a transmissão de valores e de 
costumes, para o respeito à diversidade étnica e cultural. Aprendizado de técnicas da 
Capoeira, Maculelê, Puxada de Rede, Samba de Roda, técnicas de instrumentos musicais de 
percussão, bem como confecção de alguns instrumentos. Coral: técnicas vocais e ensaios 
musicais. Xadrez: história do xadrez, movimentos, estratégias e táticas do jogo.  
Meio ambiente: trabalho voltado para a reflexão, conscientização sobre os cuidados com o 

meio ambiente, conservação do espaço educativo. Horta educativa.  
 
Dança Ballet: Oportunizou o aprendizado de Ballet, contribuindo na educação e 

conscientização corporal, integrando corpo e mente de uma forma global. Gerou o 
desenvolvimento da consciência do corpo através do alongamento e postura para dança, 
posições, ensaios de coreografias e apresentação.   
 
Psicomotricidade Relacional: Atuou nos fatores psicoafetivos relacionais adquiridos na 
infância, o que trabalhou na superação das dificuldades de adaptação no cotidiano e no 
convívio social. As atividades realizadas utilizaram materiais como: bambolês, cordas, caixas, 
bolas e outros, finalizando a oficina com conversa avaliativa.   
 
Música: Teve como objetivo despertar nas crianças o interesse pela música. Desenvolveu a 

musicalidade, técnicas de canto e de flauta, demonstração de ritmos, ampliando olhares e 
escutas aos diferentes gêneros musicais. Apresentações internas na Festa de Natal.  
 
Biblioteca: Espaço Cultural, que teve como objetivo o desenvolvimento do gosto e o hábito 

pela leitura e pesquisa. Incentivo à leitura com duas idas semanais a biblioteca da Instituição. 

Piquenique Literário, desenvolvido conforme Projeto. Livros em Movimento - Família e 
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Comunidade: Proporcionou às famílias da comunidade acesso ao acervo à informação 

através de livros, gibis, revistas. A criança levou uma sacola, contendo livros, revistas, 
gibis e outros meios de informação. A bolsa ficou em posse da família por um período 
de 5 (cinco) dias, oportunizando a leitura em família. 
 
Brinquedoteca: Ofereceu espaço lúdico que proporcionou as crianças e adolescentes 

momentos de recreação e brincadeiras, foram utilizados jogos pedagógicos, brinquedos dos 
mais variados o que contribuiu para o desenvolvimento da criatividade, a socialização, bem 
como a vivência da infância. Jogos de quebra cabeça, bonecas, carrinhos e uma infinidade de 
brinquedos e brincadeiras foram realizados neste espaço.  
 
Brinquedoteca: Espaço ao desenvolvimento lúdico, através de diversos jogos didáticos 

pedagógicos, brinquedos como bonecas, carrinhos e fantasias que levam às crianças e 
adolescentes a um momento de aprendizagens através da brincadeira e descontração, onde 
a criatividade e os sonhos se mesclam com a realidade, garantindo a cultura da infância, do 
brincar e do encontro com o outro. 
 
Inclusão digital: Desenvolveu atividades voltadas para a Alfabetização digital das crianças, e 
conhecimento das ferramentas operacional, Windows, Word, Internet, pesquisas direcionadas, 
entre outros. Realizado atividades de digitação e formatação de texto, utilizando o software 
Microsoft Office Word; Jogo de Stop na Rede, com objetivo de exercitar os conhecimentos 
gerais e ortográficos de forma lúdica, Jogos interativos de alfabetização: reconhecimento 
organizacional do alfabeto, associação entre letras e número, formação de sílabas e palavras. 
Rádio Comunitária na Instituição; documentário sobre Limites e Responsabilidades (roteiro, 
entrevista, edição de imagens e vídeos). 
 
Formação Humana: Oportunizou o despertar da espiritualidade das crianças e adolescentes, 

dos valores, da ética, da filosofia. Realizados momentos de reflexões, voltado para o 
desenvolvimento da fraternidade, da partilha do bem comum, do respeito e amor ao próximo.   
 
Desenvolvimento Humano: No âmbito da psicologia, o desenvolvimento humano se refere 
à formação da identidade do indivíduo, ou seja, o seu comportamento, os valores, 
capacidades, desenvolvimentos das potencialidades humanas e de projetos de vida. 
Atividade, para o G4, desenvolvida por Voluntário. 
 

Orientador Social: Desenvolveu atividades e oficinas individuais e coletivas para 

assegurar direitos, construção da autonomia, autoestima, convívio e participação 
social das crianças e adolescentes. Visa acompanhar, orientar e monitorar, na 
execução das atividades. 
 
Esporte e Jogos: Realizou atividades esportivas, nas modalidades: Futebol, Voleibol, 

Recreação, Jogos, Jogos Cooperativos, Recreação coletiva: realizado no pátio e no parquinho 
da Instituição: uso de bicicletas, skates e patins, cuidado em vias públicas, despertar do 
equilíbrio dinâmico e atividades de percursos. Atividade semanal, com a participação dos 
educadores.  

 

Encontros com as famílias: Nas primeiras quartas-feiras de cada mês, foi oferecido espaço 
de encontro, diálogo e de formação, para as famílias e comunidade atendida. Nesses 
momentos tivemos a presença de voluntário na área da Formação Humana, que contribuiu no 
acolhimento e no fortalecimento de vinculo. Também tivemos apresentação de Canto Coral, 
Dança Bale, Maculelê, Festa de Natal, entrega de presentes. Ao final dos encontros, momento 
de confraternização com Café. 

 

Alimentação: Foram servidas 360 refeições diárias, 7.200 mensais e 79.200 anuais, sendo 

que, cada criança fez 3 (três) refeições por período (almoço e dois lanches). O cardápio foi 
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elaborado por nutricionista, com princípio de alimentação balanceada, rico em frutas e 
verduras, próprio para o desenvolvimento infanto-juvenil. No almoço sempre variedade de 
verduras, legumes, carne, feijão arroz entre outros complementos, nos lanches foram servidas 
frutas, biscoitos, iogurte, leite, entre outros. 

 
Saídas de Estudo/Cultural:  
 
Projeto Trocando Ideias – Comunicador Ed Soul – Parceria com a EEB Hilda Teodoro 
Vieira 
Exposição de Artes em parceria com a ACV no Espaço Cultural da UFSC  
ACV – Apresentação Musical,  
Ensaio Aberto da Camerata de Florianópolis, CIC – Centro Integrado de Cultura, 
Dia das Crianças – Almoço no Restaurante Amalfi, Santo Antônio de Lisboa. 
Dia das Crianças –Visita Empresa de Tecnologia.  
Mostra/Evento sobre Profissões, UDESC - Universidade Estadual de Santa Catarina. 
 
Apresentações Culturais: Música/Samba de Roda/Maculelê/ 
 

- Teatro Álvaro de Carvalho; Abertura do Espetáculo Italiano Agogita; 
- CEAR – Ano do Laicato – Arquidiocese de Florianópolis;  
- Espaço Cultural da UDESC - Universidade Estadual de Santa Catarina; 
- Festa Santíssima Trindade;  
- Missa Capela Nossa Senhora Aparecida – Visita Pastoral 
- Missa Paróquia Santíssima Trindade – Comemoração 30 anos 
- Na sede da Instituição: Dia das Mães, Visita Pastoral do Bispo, Festa de Natal. 

Apresentação Ballet 

- Festa de Natal 

 

SERVICO SOCIOASSISTENCIAL 

 

O serviço teve como objetivo assegurar espaço de referência para o convívio familiar, 
comunitário e social, contribuiu para a inserção, reinserção e permanência das crianças e 
adolescentes no sistema educacional, na melhoria da qualidade de vida das famílias e da 
comunidade local.  

 

Psicologia 

Realizou atendimento individual para crianças e adolescentes, na sede da Instituição. Prestou 
orientação técnica na área para a equipe de atendimento. Capacitação em reunião Pedagógica 
sobre Violências.  Realizado por Psicóloga voluntária, especializada na área da Infância.   

 

Serviço Social:  

Serviço Sócio Assistencial: realizou atendimento às crianças, aos adolescentes e aos 
familiares, prestado orientações para acesso e defesa a direitos sociais, encaminhamentos 
para a rede sócio assistencial: Beneficio alimentação 31 encaminhamentos; 1 Assistência 
Jurídica para Ação Social Trindade;Tratamento de saúde: 6 encaminhamentos para o Centro 
de Saúde; 1 Cortesia Oftalmologista; 2 auxílio Óculos; Defesa de Direitos: 1 encaminhamento 
Ministério Publico, atendimento prioritário na área de Saúde. Neuropsicopedagogia e 
Fonoaudiologia: 10 crianças atendidas pelo Projeto Chão de Giz; Aprendizagem/ 
Adolescentes: Orientações e Auxílio no cadastramento nas Organizações que possuem 
Programa Jovem Aprendiz; Estabelecido parceria com Supermercado Angeloni.  
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Campo de Estágio Supervisionado Serviço Social: recebeu: 1 (uma) estagiária da UFSC – 
Universidade Federal de Santa Catariana; 1 (uma) estagiária UNIASSELVI. 
Voluntário/Estudante de Serviço Social; 3 (três) meses. Nacionalidade americana.  

Monitoramento de Atividades e articulação com a Escola Parceira EEB Hilda Teodoro Vieira: 
realizou 11 reuniões conjuntas. Elaborado 3 relatórios e 1 avaliação - Prêmio Itaú Social:  

Participação da rede de Assistência Social e Políticas Públicas: Representação no Fórum 
Municipal de Políticas Públicas do Município de Florianópolis, Secretaria e Conselheira 
Suplente no Conselho da Comunidade de Execução Penal. 

Voluntariado: realizou divulgação das vagas, fez a acolhida, cadastramento e o gerenciamento 
da área de voluntariado da Instituição.  

Projetos Sociais: articulação de novos parceiros; análise de edital, criação, elaboração de 
Projetos da Instituição. Projetos Aprovados: 
 

 Projeto Esporte e Educação. 7a Vara Justiça Federal; Objeto: Troca telhado das salas 
de atividades (243m2) e tela da quadra de esportes.  

 Projeto Letramento Midiático. Fundo da Infância. Saldo Remanescente. Projeto 
Criando Novos Aprendizados. Secretaria Municipal de Assistência Social.  Objeto: 
Instrumento musical; rede da quadra, cadeiras sala informática, livros, entre outros.  

 Projeto Ampliando novos espaços, Fundo da Infância. Saldo Remanescente. Objeto: 
Computadores sala de informática, pagamento professora de Dança, Balé. Projeto 
Brincando no Parquinho, UNICRED. Objeto: Troca balanço e Equipamento/brinquedo. 
Execução 2019. 

 Projeto Educação Cidadã. Itaú Social.  
 Projeto Arte nos Murais, Verba Impositiva, Gabinete Vereador Vanderlei Farias/Lela, 

Objeto: Material de Artes e alimentação. 

 

PARCERIAS 

Ação Social Trindade: Doação de Alimentos; Brechós; Apoio Institucional; Encaminhamento 
auxílio alimentação. 31beneficiados.  

Missão Aparecida: visita na comunidade do Morro da Penitenciária.  

UNISUL: Estágio de Psicologia Social trabalho com o grupo G1, vespertino. 

AIESEC: Intercâmbio de 2 Jovens, (Alemão e Colombiano), pelo período de  2 meses. 

Projeto Chão de Giz:  Neuropsicopedagogia. Concurso de Redação Dia Feliz: participação de 
33 crianças e adolescentes. Premiação com medalhas, 5 mochilas e 3 bolsas de estudo de 
música.  

Prêmio Itaú Social: Monitoramento de Atividades/Parceria com a EEB Hilda Teodoro Vieira.  

Projeto Somar: Doação de alimentos; Doação de roupas.  

SESI Mesa Brasil: doação de alimentos para a instituição. Doação de Chester de Natal para 
as famílias.  

Help Emergências Médicas: Cobertura de área; Apoio Institucional. 

Rotary: Presentes de Natal. 

Sail a Future. Pintura em Velas. Intercâmbio crianças da Ilha de Florianópolis e da Ilha.   

Loja Mc Donald. Parquinho/equipamento/brinquedo. 

EEB Hilda Teodoro Vieira: Escola Parceira. 

UDESC. Reitoria de Extensão.  
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Secretaria Municipal de Florianópolis: Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria 
Municipal de Educação.  

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

 

Área de atuação: 

 Assistência a crianças e adolescentes 

 Sócio Educativo  

 Família e Comunidade 

Área geográfica de atuação:  

Comunidade do Morro da 

Penitenciária Serrinha– Agronômica 

Rio Vermelho – Ingleses – Caieira  

Município de Florianópolis  

 
IMPRENSA  

http://www.cee.sc.gov.br/index.php/eventos-o/elpidio-barbosa/premio-educador-elpidio-
barbosa-agraciados  

http://www.engeplus.com.br/noticia/educacao/2018/professores-da-rede-estadual-recebem-
premio-elpidio-barbosa-em-florianopolis  

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-mais/noticia/2018/08/30/ha-30-anos-casa-da-
crianca-propicia-cidadania-no-morro-da-penitenciaria-em-florianopolis.ghtml 

https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/criancas-de-florianopolis-participam-de-projeto-
com-alunos-de-ilha-da-holanda 

https://ndonline.com.br/ricplay/ric-noticias-sc/projeto-velejando-o-futuro-estimula-a-arte-e-
gera-recursos-para-a-instituicao 

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=19724 

https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/especialistas-apontam-mudanca-radical-para-
ampliar-leitura-na-primeira-infancia 

PUBLICAÇÃO EM REVISTA 
Arquidiocese de Florianópolis. Da Evangelização às Grandes obras de Caridade, Edição 2018. 
 

 

 
 

 

 

http://www.cee.sc.gov.br/index.php/eventos-o/elpidio-barbosa/premio-educador-elpidio-barbosa-agraciados
http://www.cee.sc.gov.br/index.php/eventos-o/elpidio-barbosa/premio-educador-elpidio-barbosa-agraciados
http://www.engeplus.com.br/noticia/educacao/2018/professores-da-rede-estadual-recebem-premio-elpidio-barbosa-em-florianopolis
http://www.engeplus.com.br/noticia/educacao/2018/professores-da-rede-estadual-recebem-premio-elpidio-barbosa-em-florianopolis
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-mais/noticia/2018/08/30/ha-30-anos-casa-da-crianca-propicia-cidadania-no-morro-da-penitenciaria-em-florianopolis.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-mais/noticia/2018/08/30/ha-30-anos-casa-da-crianca-propicia-cidadania-no-morro-da-penitenciaria-em-florianopolis.ghtml
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/criancas-de-florianopolis-participam-de-projeto-com-alunos-de-ilha-da-holanda
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/criancas-de-florianopolis-participam-de-projeto-com-alunos-de-ilha-da-holanda
https://ndonline.com.br/ricplay/ric-noticias-sc/projeto-velejando-o-futuro-estimula-a-arte-e-gera-recursos-para-a-instituicao
https://ndonline.com.br/ricplay/ric-noticias-sc/projeto-velejando-o-futuro-estimula-a-arte-e-gera-recursos-para-a-instituicao
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=19724
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/especialistas-apontam-mudanca-radical-para-ampliar-leitura-na-primeira-infancia
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/especialistas-apontam-mudanca-radical-para-ampliar-leitura-na-primeira-infancia
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AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO   

 
A Casa da Criança vive uma cultura de avaliação partcipativa que permeia todos 

os níveis: administração, professores, coordenação e demais funcionários, voltada 

para o estabelecimento e cumprimento de metas. Mensalmente, foram realizadas 

reuniões de avaliação com análises dos objetivos e resultados esperados.  
Com o desenvolvimento do Serviço de Fortalecimento de Vínculo com as crianças 

e adolescentes percebeu-se a melhoria no desempenho da escrita/leitura, da 

oralidade e resolução de problemas; desenvolvimento físico saudável; ampliação 
do repertório cultural; ações de respeito às regras coletivas e socialização; 

desenvolvimento de atitude mais positiva; melhoramento na educação da postura 

e consciência corporal; respeito à diversidade e expansão das potencialidades 

individuais.  
Assim, os objetivos pautados foram atingidos, atendemos em média 116 crianças 

e adolescentes conforme a proposta de convênio, bem como suas famílias.  

 
 

 
 
 

 

 

Veronice Sutilli 
Assistente Social - CRESS 2830 

 

 


