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Nosso trabalho em 2021 não se limitou aos projetos
educacional e assistencial que realizamos nos CEI- Centro
de Educação Infantil e CCA- Centro para Crianças e
Adolescentes. A pandemia deixou marcas profundas nas
crianças e suas famílias e cuidadores. Muitas famílias se
encontraram em situação de vulnerabilidade social,
insegurança alimentar, desemprego, problemas
emocionais. 
Para minimizar o impacto deixado por essa situação,
mantivemos o projeto de acolhimento emocional e
continuamos a distribuição de cestas básicas para as
famílias que ainda se encontravam em situação de
insegurança alimentar. Esses projetos foram todos
custeados por doações.
Agradecemos a todos que estiveram conosco nesse ano. 
Espero que apreciem nosso relatório de 2021.  

.

INTRODUÇÃO

Após um ano de creches e CCAs fechados devido a
pandemia de Covid-19, finalmente pudemos iniciar
2021 com a retomada das atividades presenciais,
cumprindo os protocolos de segurança. Inicialmente
foi autorizado atendimento para 35% da capacidade,
e aos poucos fomos voltando até a capacidade
máxima.
Todas as nossas unidades tiveram que ser
preparadas para receber as crianças e adolescentes
seguindo as normas estabelecidas pela prefeitura.
Os espaços foram readequados, adquirimos
equipamentos de proteção, como máscaras e álcool
gel e as equipes receberam orientações e
treinamento sobre os protocolos de saúde. Com
isso conseguimos retornar com conforto e
segurança. 



Sendo uma Organização da Sociedade Civil sem
fins lucrativos, contamos com apoio da
sociedade e empresas por meio de parcerias e
doações. As doações não pararam de chegar,
conquistamos novos doadores de créditos de
Nota Fiscal Paulista e muitos parceiros se
mobilizaram. Assim, fechamos nosso ano com
objetivos atendidos e missão cumprida. 

Sempre prezamos pela total transparência do
nosso trabalho. Convidamos você a visitar
nossas unidades e ver de perto nosso trabalho.
Todos os nossos relatórios, incluindo esse
estão disponíveis no site, onde você pode ver
onde sua doação é investida. 

Manoel Félix Cintra Neto
Presidente do Conselho

.

CARTA DO CONSELHO 

A Criança Brasil trabalha há mais de 35 anos
oferecendo educação de qualidade,
alimentação e acolhimento emocional a
crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade. Atuamos em bairros com alto
índice de desigualdade, contribuindo assim
para a proteção de vulneráveis e para que
possam ter uma chance de se desenvolver de
maneira saudável. 

Os desafios que enfrentamos nos últimos
anos nos mostraram uma força e celeridade
que nem nós mesmos sabíamos possíveis. 

Nosso conselho trabalhou arduamente em
conjunto com as diretoras das unidades para
amparar as famílias, seja na alimentação que
ainda faltava, seja para pôr de pé todas as
exigências impostas para a reabertura das
unidades.

PALAVRA DO PRESIDENTE
UM DIA DE CADA VEZ

Foi assim que a ACB trabalhou em 2021.
Foi um ano de retorno.
Começamos atendendo 35% das crianças e
adolescentes em Fevereiro, passamos para
60% em Agosto e finalmente 100% em
Setembro.
Mantivemos a entrega de Cestas Básicas
para todas as famílias , até a volta de todos. 
Nos  adaptamos, aprendemos e recriamos,
pois também os nossos funcionários e
famílias estavam passando pela Covid.
Ouvimos e vimos muitas histórias de
superação, recuperação e vitórias.
E com isso ficamos mais fortes.
Aprendemos a olhar o “individual” no
“coletivo”, tratando cada criança e sua
família de uma forma especial.

Contando com o apoio de Psicólogas,
oferecemos suporte emocional, que foi de
grande aceitação pelas famílias.
As doações e colaborações de nossos
parceiros e amigos foi fundamental para este
trabalho.
Temos enorme orgulho dos nossos
funcionários que comandados pelas diretoras
de unidade se desdobraram transformando a
ACB em um local de acolhida.

Enfim, um ano em que a Criança Brasil mostrou
para que veio:

Educar, cuidar e acolher nossas crianças

Carlos José Kitz
Presidente



MELHORIAS EM
INFRAESTRUTURA

6.112
CESTAS BÁSICAS ENTREGUES
(ATRAVÉS DE DOAÇÕES)

RESUMO

No início do ano, a Secretaria de
Desenvolvimento e Assistência Social permitiu
o atendimento para 35% de nossa capacidade
nos períodos manhã e tarde. Foi realizada uma
pesquisa para determinarmos as famílias que
voltariam no primeiro momento e pouco a
pouco fomos ampliando o atendimento.
Para os que ainda permaneceram em casa,
seguimos enviando atividades para serem
feitas com as famílias remotamente. 
A adequação dos espaços foi possível devido
ao esforço coletivo de nossa equipe de
diretoras, coordenadores, professores e
funcionários. 

R$ 187.364,21
ARRECADADOS EM DOAÇÕES
DE CRÉDITO DA NOTA FISCAL
PAULISTA

REABERTURA DAS UNIDADES

NOVO SITE
Colocamos um novo site no ar
com novidades e melhorias na
forma de doar

 
CCA- Centro para Crianças e
Adolescentes - Santa Rosa II

Centro de Educação 
Infantil Recanto da Alegria III

3.390
REFEIÇÕES SERVIDAS
DIARIAMENTE 

584
CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS
ATENDIDAS

240
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DE  6 A 14 ANOS ATENDIDOS

Centro de Educação 
Infantil Recanto da Alegria V

As unidades estão em constante manutenção, pois prezamos pela segurança
dos nossos usuários e colaboradores.

Essas são algumas adequações e reformas que conseguimos realizar no ano
de 2021.  



Alimentação
Durante a pandemia distribuímos
cestas básicas para as famílias que se
encontravam em situação de
vulnerabilidade. A qualidade da
alimentação foi bem avaliada 
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INVESTIMENTOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Investimentos no projeto educacional 
CEI - Centro de Educação Infantil

Investimentos no projeto assistencial 
CCA - Centro para Crianças e Adolescentes 

Matriculados 584
R$6.952.851,00 investidos através de convênio com a Assistência

Educacional 
R$ 529.804,00 Recursos próprios investidos (doações)

 
 

Total de usuários:240 
R$1.116.49,00 investidos através de convênio com a Assistência

Social 
R$134.841,00 Recursos próprios investidos (doações) 

 
 

8Mi 
Investidos nos projetos 

via convênios

600K 
Recursos próprios

 investidos

Os convênios firmados com a Secretaria
Municipal de Educação e Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social
destinam-se ao atendimento, inteiramente
gratuito, às crianças e adolescentes

Os recursos próprios de entidades parceiras e
de doações de pessoas físicas tem o objetivo
de proporcionar situações sócio-assistenciais,
promovendo atividades produtivas, culturais e
assistenciais, complementando a ação da
família e da comunidade. 

CCA - CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Atendimento
As famílias se declaram
satisfeitas com o atendimento
recebido nas unidades 

Atividades
Durante a pandemia continuamos oferecendo
atividades para serem feitas em casa. 

94% das famílias aprovam o serviço e recomendariam com nota máxima

  “Se não existisse esta porta aberta e acolhedora para
minha filha não teria como eu trabalhare me sentir
segura em saber que ela tá bem acolhida. Portanto só
tenho a agradecer pela atenção de todos. Meu muito
obrigado aos colaboradores. “

 Jacilene Brito - mãe de usuário do CCA Santa Rosa I



Muito Satisfeito
77.6%

Satisfeito
22.3%

Insatisfeito
0.1% Satisfeito

28.3%
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71.7%

Muito Satisfeito
97.1%
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2.8%

Satisfeito
22.4%

Muito Satisfeito
77.6%

Muito Satisfeito
74.6%

Satisfeito
25.4%

Insatisfeito
0%

Muito Satisfeito
95.2%

Satisfeito
4.5%

“Sou grata por toda atenção, carinho e cuidado que
toda equipe tem conosco contando com a direção.
Professores e “tias” da cozinha e da limpeza, vocês são
incríveis e serão eternamente lembradas por nós”
Depoimento de mãe de usuário do CEI Recanto da
Alegria V 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Os ambientes internos e
externos das Unidades foram
bem avaliados por quase a
totalidade das famílias 

As famílias consideram que as
creches tem ambientes seguros
para as crianças brincarem e se
desenvolverem

Ambientes
Materiais

Atendimento
Todas as famílias estão satisfeitas com o
atendimento que a escola oferece aos
pais/familiares.

Alimentação
As famílias consideram a alimentação
adequada e saudável, contribuindo para a
educação alimentar das crianças.

Os objetos, materiais e móveis são
utilizados funcionalmente e estão
organizados de modo a permitir a
segurança e mobilidade de todos não
oferecendo riscos á saúde e garantindo
ambientes agradáveis, seguros e
acessíveis

Segurança

Participação da família
A maioria concorda que a família é chamada
a participar da rotina das creches 

CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

*A pesquisa de satisfação dos CEI são obrigatórias e seguem as diretrizes da Prefeitura
de São Paulo. Para ter acesso aos resultados completos entre em contato com a
associação 
A pesquisa dos CCAs é realizada pela Associação Criança Brasil. 



A CRIANÇA BRASIL

A Associação Criança Brasil é uma organização social sem fins econômicos
que trabalha na educação e acolhimento de crianças e adolescentes em
comunidades vulneráveis. 
Temos o compromisso garantido através de Política de Salvaguarda de
proteger as crianças e adolescentes sob nossa responsabilidade contra a
crueldade, agressão, preconceito e a discriminação de qualquer natureza,
promovendo a construção de atitudes de respeito e solidariedade.

Através de convênio com a Prefeitura de São Paulo mantemos dois projetos
sociais:

*Educacional oferecido através de CEIs - Centro de Educação
Infantil
*Assistencial oferecido através de CCAs - Centro para Crianças e
Adolescentes 

Temos Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) e no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Contribuir com as famílias de baixa renda em São Paulo na educação, cuidado
e alimentação de suas crianças e adolescentes, formando cidadãos

Ser referência em acolhimento, cuidado e formação de crianças e
adolescentes em comunidades vulneráveis

AGENDA ODS

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem
atingidos até 2030.
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ONDE ESTAMOS CCA- Centro para Crianças e Adolescentes
 

Atende crianças e adolescentes de 6 a 14 anos
2 Unidades
19 funcionários
240 crianças e adolescentes atendidos (ano 2021)
São servidas 2 refeições por dia

 

CEI- Centro de Educação Infantil
 

Atende crianças de 0 a 3 anos
5 Unidades
113 funcionários
584 crianças atendidas (ano 2021)
São servidas 5 refeições por dia

As regiões onde atuamos, que englobam a subprefeitura do Butantã e regiões do Morumbi , Rio Pequeno e
Raposo Tavares tem uma das piores discrepâncias sociais da cidade.
Os bairros Jardim Panorama e Real Parque, que fazem parte do distrito do Morumbi, estão entre os mais
desiguais da cidade. No Morumbi residem 52.921 pessoas, sendo 14% em favelas. 
O tempo médio para espera de vaga em creches na região é de 44 dias. O bairro possui baixíssima ou
nenhuma oferta de áreas públicas de lazer ou equipamentos públicos de esporte.
Rio Pequeno e Raposo Tavares têm os piores índices de vulnerabilidade de toda a região oeste. O distrito
do Rio Pequeno que compreende a Vila Dalva tem um dos maiores índices de população em favelas da
cidade, com 20%. O tempo médio de espera por vaga em creche dos dois distritos é de 63 dias.

* dados do Atlas Socioassistencial de São Paulo 2015-  Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social / SMADS 



1987

1990

1992

1996

1997

1998

2003

2015

2016

2018

Liana Borges Muller funda a União dos
Moradores da Favela do Jardim
Panorama. A primeira creche Recantoda
Alegria é aberta e atende 20 crianças

Firma parceria com a
Prefeitura do município de
São Paulo 
 

Assume o projeto Centro da Juventude
que atende 40 crianças e no contraturno
escolaradolescentes

Abertura da segunda creche –
Recanto da Alegria II, dentro do

alojamento do Real Parque
 O trabalho social é desvinculado da

União de Moradores da Favela Jd.
Panorama e reconhecido como trabalho
educativo, fundando-se a Associacão
Criança Brasil Assume as unidades de

creche e um centro de
juventude na Vila Dalva,
atendendo mais 240 crianças
e adolescentes

A creche Recanto da Alegria II do Real
Parque sai do alojamento para um prédio
próprio, passando a atender 120 crianças
do bairro

Novo convênio com a
Prefeitura permite ampliar
atendimento para 159
crianças no bairro Jardim
Esmeralda

Ampliação do convênio com a Prefeitura
permite attender mais 70 crianças no
bairro Jardim Esmeralda

Formalização da Política de
Salvaguarda, formando
compromisso com a proteção
de vulneráveis

 Em 1987 a fundadora da associação- Liana Muller Borges - sofreu um sequestro e foi levada para a
comunidade do Jardim Panorama, onde constatou uma triste realidade de desigualdade e
vulnerabilidade social. Com a intenção de modificar a vida daquelas famílias que viviam ali, ela voltou
a comunidade após o trauma e fundou a União dos Moradores da Favela do Jardim Panorama,
abrindo a primeira creche no local- Creche Recanto da Alegria, um espaço seguro onde as crianças
podiam ter cuidados com a saúde, uma boa alimentação e atividades recreativas, minimizando a
vulnerabilidade das crianças e famílias. 
No início da década de 90, frente a grande demanda, com ajuda da parceira JHS (atualmente JHSF) na
reforma da creche atendendo aos padrões exigidos para convênio, a associação conquistou uma
parceria com a Prefeitura de São Paulo. E assim tornou-se Associação Criança Brasil e começou a
expandir criando também os CCAs - Centro para Crianças e Adolescentes e atuando em outros
bairros, como Real Parque, atendendo a uma demanda para famílias que foram realocadas para o
bairro e mais para frente Vila Dalva e Jardim Esmeralda.
Atualmente são atendidas 820 crianças e adolescentes em sete unidades. Temos uma diretoria de
voluntários, técnicos em educação, um conselho de empresários atuantes e atentos às
necessidades da entidade, uma equipe técnica de profissionais em educação constantemente
capacitados, um gestor ou diretor geral da instituição, diretores de creche e centros da juventude.

NOSSA HISTÓRIA

Hoje são 7 unidades 5 CEI - Centro de Educação Infantil
584 crianças de 0 a 3 anos

2 CCA- Centro para Crianças e
Adolescentes
240 crianças e adolescentes de 6
a 14 anos 

3.390 refeições
servidas diariamente



PROJETO EDUCACIONAL

Os CEI - Centro de Educação Infantil - crianças
de 0 a 3 anos - atuam através de projeto
educacional em conformidade com a
Secretaria de Educação. 
Atualmente são 5 unidades que oferecem 5
refeições diárias e atuam incentivando o
protagonismo infantil. 
Os espaços são planejados para que as
crianças se sintam seguras e acolhidas,
possibilitando seu desenvolvimento através
de diversas aprendizagens.
Por considerar imprescindí vel uma educação
de qualidade, a Associação Criança Brasil
pensa e estuda as relações dos envolvidos no
cotidiano escolar: pais, professores crianças
e demais profissionais que compõem a trama
das vivencias em espaços coletivos.
O Brincar é prioridade, estimulando
brincadeiras mesmo entre os de diferentes
idades. 

BRINCADEIRAS

DESCANSO

ALIMENTAÇÃO

Brincar é prioridade na educação infantil. Através das brincadeiras
os bebês e crianças constroem narrativas, criam, improvisam,
ensaiam situações do cotidiano. 

Entendendo a importância da boa alimentação nos primeiros anos
de vida para o bom desenvolvimento das crianças, oferecemos 5
refeições seguindo um cardápio recomendado por nutricionistas.
Proporcionamos aos nossos alunos a descoberta de novos
sabores e incentivamos a praticar a autonomia nos momentos das
refeições

O momento do sono/descanso faz parte da rotina dos pequenos,
sendo importante para seu desenvolvimento e acolhimento. 
Para o momento de descanso temos ambientes aconchegantes
onde a criança e o bebê se refazem das brincadeiras e podem
desfrutar desse momento com tranquilidade. 

Os CEIs atuam através de recursos provenientes de convênios firmados com a Secretaria
Municipal da Educação - SME. 

Com o objetivo de proporcionar situações educativas, ampliando o repertório de habilidades das
crianças, possibilitando seu desenvolvimento integral e capacidades de ordem física, cognitiva,
ética, complementando a ação da família e da comunidade, utilizamos recursos próprios oriundos
de doações.

Os Centro de Educação Infantil tem um projeto de informática totalmente financiado por uma
empresa parceira. 



PROJETO ASSISTENCIAL

Os CCAs- Centro para Crianças e
Adolescentes - de 6 a 14 anos - são um
projeto assistencial em conformidade com a
Secretaria de Assistência Social. São
oferecidas 2 refeições por dia e o
atendimento acontece no contra turno
escolar. 
É um espaço de referência para o
desenvolvimento de ações socioeducativas
voltadas a crianças e adolescentes
socialmente vulneráveis, buscando assegurar
o fortalecimento das relações afetivas,
humanas e sociais. Através de olhares atentos
e escuta das famílias os centros podem
realizar encaminhamentos dos usuários a
órgãos de saúde ou profissionais
especializados. 

São promovidas atividades que levem à troca,
cooperação, solidariedade e exploração da
criatividade, incentivando a expressão física,
oral, artística, intelectual sócio afetiva e ética,
contribuindo para o desenvolvimento de
sujeitos críticos e com autonomia. 

-Uma hora de atividade física diária
-Propostas em artes visuais, teatro e dança
-Grafites que transformaram nossos muros
com muita criatividade e talento
-Acesso garantido à tecnologia 
-Biblioteca Despertando Saberes, onde os
adolescentes cuidam da conservação e
organização do espaço
-Passeios, festas, eventos

ESPORTES

ARTES

INFORMÁTICA

O esporte e a recreação são as principais ferramentas para o desenvolvimento das
crianças e adolescentes, preparando-as física, intelectual e emocionalmente para o
exercício da vida. Muito além da competência física, a prática esportiva e recreativa
possibilita o exercício da disciplina; cooperação; respeito mútuo; competitividade;
espera; frustração; entretenimento e redução do 

A Arte em suas diversas linguagens, desenvolve habilidades individuais e sociais, amplia
repertórios, ajuda na criatividade e comunicação. 
O grafite trabalhado nas aulas ajuda no pertencimento, as oficinas de grafite
transformaram os muros das unidades pelas mãos dos usuários.

LEITURA
PROJETO DESPERTANDO SABERES

PASSEIOS

A partir da idealização dos próprios adolescentes e com apoio financeiro dos
moradores do entorno da unidade Morumbi, as bibliotecas foram revitalizadas. Todo
o funcionamento e organização é de responsabilidade dos adolescentes

Através da informática desenvolvemos habilidades matemáticas, criatividade e os
usuários ganham ferramentas importantes para o mundo de trabalho atual

Sempre que possível saimos dos muros das unidades para conviver em um ambiente
diferente e trabalhar habilidades sociais. E claro, com muita. diversão. 

Com objetivo de proporcionar situações sócio-assistenciais, complementando a ação da família e
da comunidade, temos um projeto de acolhimento emocional oferecido tanto para os usuários
como suas famílias e cuidadores, inteiramente custeado por meio de doações, a maior parte dela
de créditos da Nota Fiscal Paulista doados por pessoas físicas.

ACOLHIMENTO EMOCIONAL



ACOLHIMENTO Sabemos que não é possível dissociar a educação e o acolhimento das crianças e
adolescentes do acolhimento às suas famílias e cuidadores. Por isso atuamos frente
à comunidade de cuidadores das crianças, sendo pais ou responsáveis, oferecendo
apoio emocional e orientação quanto aos cuidados e educação. 
Todos os colaboradores que trabalham junto às crianças e adolescentes recebem
treinamento e tem compromisso de garantir a integridade dos usuários e denunciar
sinais de violência seja física ou psíquica. 

Durante o ano estendemos o atendimento a todos os cuidadores e colaboradores
que  sentiram os efeitos devastadores da panedemia em suas vidas.  

O acolhimento é realizado por terapeutas voluntárias e uma psicóloga contratada
através de verba de doações, principalmente créditos da Nota Fiscal Paulista
doados automaticamente para a associação.  



COMO CONTRIBUIR

 A Associação Criança Brasil realiza um trabalho de excelência em conformidade com as diretrizes das secretarias com as quais  é
conveniada. Temos total transparência com relação a nossos custos e orçamentos que são auditados e apresentados em relatórios
anuais. 
 
 Para que possamos continuar realizando um trabalho de excelência que atenda nossa missão e cumpra nossos objetivos de
desenvolver e acolher crianças e adolescentes visando um futuro mais promissor, contamos com a ajuda da sociedade civil e
empresas.

Doação em dinheiro Doação de créditos da Nota Fiscal Paulista

Voluntariado Financiamento de projetos
Você pode doar seu tempo ou
conhecimento para nos ajudar no
cumprimento de nossa missão. 
 

Empresas podem patrocinar projetos que nos ajudam a ir além dos projetos
atendidos pelos convênios. Atualmente temos um projeto de informática
totalmente custeado por empresa parceira. 

 

Os créditos da Nota Fiscal Paulista podem ser doados automaticamente para
a Criança Brasil. Atualmente essa doação é responsável pelo projeto de
acolhimento.  
 

Através do nosso site você pode
fazer sua doação única ou mensal

Aniversário Solidário
No seu aniversário você pode pedir
que os convidados doem o valor do
presente para a Criança Brasil.  

Siga a Criança Brasil nas redes sociais para ficar por dentro das novidades 

@criancabrasil

Associacao Criança Brasil

Associacao Criança Brasil

criancabrasil.org.br

https://criancabrasil.colabore.org/
http://criancabrasil.org.br/colabore
https://www.instagram.com/criancabrasil/
https://www.facebook.com/associacaocriancabrasil
http://criancabrasil.org.br/


QUEM ESTEVE CONOSCO

PARCEIROS Bank of America 

Hortigold Hortifruti 
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Koury Lopes Advogados
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Olympus Optical do Brasil 

Ontex do Brasil

Restaurante Die Meister Stube

Restaurante Svanen Scandinavian Food
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Nosso trabalho não é completo sem a ajuda valiosa das parcerias e doações. Através desse apoio pudemos minimizar o sofrimento de muitas
famílias que se viram em situação extremamente vulnerável por conta da pandemia de Covid19. 

 
E conseguimos mais um ano nos superar e oferecer  mais do que um trabalho de excelência no cumprimento de nossa missão, mas um trabalho

de enorme dedicação ao acolhimento das famílias que atendemos nas unidades. 
 

Em nome de todas as famílias Criança Brasil, nosso muito obrigado.  



MEMBROS

Para zelar pelo cumprimento dos nossos objetivos temos um conselho diretor formado por associados eleitos pela Assembleia Geral, por um
mandato de três anos, e uma diretoria composta por três membros eleitos pelo conselho diretor entre os associados, cujo papel é a busca pela

qualidade do atendimento ao público direto e indireto para o cumprimento da missão.
 

Conforme nosso Estatuto, o Conselho e a Diretoria não são remunerados
 
 

Conselho:

Manoel Félix Cintra Neto - Presidente do Conselho 

Adriana Bertello
Antonio Carlos Mendes Parra
Elza Maria Kitz
Ilton Fernandes Ruic
Ivania Melito Pimentel
José Eduardo Brasil
José Mauro Rustiguel
Juliana Zacarelli
Kelly Ann Maurice
Liana Muller Borges
Lillian Mathieson
Ricardo Monteiro da Silva Diniz 
Richard Campbell Mathieson

Diretoria (Estatuto):

Composto por associados, eleitos para representar a Associação
externamente.

Diretor Presidente - Carlos José Kitz
Diretora Administrativa - Lisa Karin Rorbaek Jensen Molan 
Diretora Operacional - Lucia de Mesquita Nunes



2021
R$529.804,00

2020
R$332.955,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

INVESTIMENTOS NO PROJETO
EDUCACIONAL

Entrada de recursos de Entidades
Governamentais / SME

Entrada de Recursos próprios (doações)

2021

2020

R$6.423.047
 

R$4.279.301
 

Os recursos são provenientes de convênios firmados com a Secretaria Municipal da Educação - SME, e
tem como objetivo principal executar projetos e atividades pré-determinadas. 
Os recursos próprios são de entidades parceiras e de doações de pessoas físicas com o objetivo de
proporcionar situações educativas, ampliando o repertório de habilidades das crianças, possibilitando seu
desenvolvimento integral e das capacidades de ordem física, cognitiva, ética, complementando a ação da
família e da comunidade. 

INVESTIMENTOS NO PROJETO 
ASSISTENCIAL 

Entrada de recursos (Secret. Munic.
Assistência e Desenv. Social)

Entrada de Recursos próprios (doações)

2021
2020

R$979.115
 

R$1.116.490
 

2021
R$134.841

2020
R$126.698

Os recursos são provenientes de convênios firmados com a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social e tem como objetivo principal executar projetos e atividades pré-determinadas.
Os recursos próprios são de entidades parceiras e de doações de pessoas físicas com o objetivo de
proporcionar situações sócio-assistenciais, promovendo atividades produtivas, culturais e assistenciais,
complementando a ação da família e da comunidade.










