
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 
2018 

1. COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA 

Gestão 2016 a 2019 
 
Sr. Selmo Roberto Pozzi Malheiros – Presidente 
Sr. Antonio Celso F. Ruiz - Tesoureiro 
 
 

2. BREVE HISTÓRICO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES   

O Núcleo Educacional da Santa Casa de Diadema é uma Organização Social sem Fins Lucrativos, qualificada 
pelos Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Social, nas áreas de Assistência Social e Educação. 

Foi fundado em agosto de 2000 a partir da necessidade de uma personalidade jurídica para os projetos 
socioeducacionais administrados, desde 1987, pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Diadema que 
estatutariamente é do segmento da saúde.  

Ao longo dos anos o Núcleo Educacional firmou diversas parcerias para realização de projetos pontuais, nas 
áreas de assistência social, socioeducação, esportes, dança, cultura, capacitação, visando oferecer atividades 
diferenciadas as crianças atendidas pela entidade e também quando possível para o público externo.  

Atualmente são três unidades, nas regiões Norte, Leste e Extremo Norte, que atendem diariamente crianças e 
adolescentes de 0 a 15 anos de idade.  

Na unidade I (sede) funcionam a Creche Estado de Israel, inaugurada em 1987, para crianças de 0 a 3 anos 
em período integral e o Projeto Toninhos, inaugurado em 1988, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 
em período parcial nas atividades de contraturno escolar voltadas para convivência e fortalecimento de 
vínculos.  

Na Unidade II funciona a Creche Espaço Nova Conquista, inaugurada em outubro de 2002, através de um 
convênio com a Secretaria Municipal de Educação para atender crianças de 0 a 3 anos de idade em período 
integral. A creche foi uma reivindicação da população através das reuniões do Orçamento Participativo da 
Prefeitura. 

Na Unidade III funciona a Creche Santa Terezinha, inaugurada em outubro de 2004, também através do 
convênio com Secretaria Municipal de Educação para atender crianças de 0 a 3 anos de idade em período 
integral. Esta unidade também foi uma reivindicação da população nas reuniões do Orçamento Participativo da 
Prefeitura.  

 

3. PRIORIDADE E ESTRATÉGIA  

Educação Infantil (Creche) – atendimento gratuito em período integral para crianças de 0 a 3 anos de idade, 
com disponibilização de material pedagógico, cinco refeições, atividades dirigidas e recreação. 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – atendimento em período parcial escolar para crianças 
e adolescentes de 6 a 15 anos, com oficinas lúdicas, culturais e esportivas no horário inverso ao da escola, por 
um período diário, de no máximo 4 horas.  

 

 

 



 

4. MONITORAMENTO 

O monitoramento das ações do Núcleo Educacional é realizado mensalmente considerando os seguintes 
aspectos: 

• Qualidade – monitora se as ações estão de acordo com os planos de trabalho por área e seguindo os 
princípios institucionais norteadores das ações.  

• Quantidade – verifica se a quantidade de atendidos está de acordo com as metas de atendimento e 
capacidade estrutural. 

• Financeiro – acompanha o fluxo financeiro de receitas e despesas. 

Os relatórios de monitoramento mensal são elaborados pelos responsáveis de cada área e compõe os 
processos de prestação de contas com os parceiros. Nesta ação estão envolvidos os coordenadores de área e 
a gestão administrativa que recebe e analisa os dados dos relatórios, comparando as informações com os 
cronogramas de ação e desembolso financeiro, bem como o plano de trabalho das ações.  

Os ajustes quantitativos, qualitativos e financeiros são realizados com base nas informações mensais e servem 
como dados para compor o plano de trabalho do ano seguinte, melhorando as ações a cada ano. 

5. RESULTADOS QUANTITATIVOS  

Unidades Educação  
 

Educação Infantil 

Assistência Social 
 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – Projeto 

Toninhos 

Total 
Atendimento 

Unid. I – Sede 210 215 425 

Unid. II – Nova Conquista 88 0 88 
Total* 298 215 513 

 
Ao final de ano, os resultados financeiros e quantitativos são condensados no relatório anual de atividades que 
demonstra os avanços institucionais, bem como o balanço contábil que demonstra todo o fluxo de receitas e 
despesas e o resultado financeiro final. 

Para avaliar os impactos por área de atuação, cada segmento, além dos relatórios de atividades mensais, 
executa um mapeamento do público atendido, considerando a evolução de sua especificidade. São 3 
mapeamentos anuais (abril, agosto e novembro), realizados pelas áreas de pedagogia e serviço social.  

6. PROJETOS E PROGRAMAS REALIZADOS 

6.1. Programas Permanentes 

 Creche e Educação infantil – Atendimento de 298 crianças de 7 meses a 03 anos, em período integral, em 
2 unidades de atendimento – Regiões Norte e Leste. 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Projeto Toninhos – Atendimento de 215 crianças e 
adolescentes no contraturno escolar.  

 

 

 



 

DETALHAMENTO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS PERMANENTES E PROJETOS PONTUAIS 

 

 Creche e Educação infantil 
 
Resultados Quantitativos: 

− 298 crianças de 7meses a 3 anos, atendidas em 2 unidades de Creche 
04 Reuniões de Pais realizadas 

 
 
Em relação à Família realizamos as seguintes ações: 

•  04 Reuniões de Pais durante o ano letivo, com lista de presença e orientações sobre a importância 

da frequência escolar 

• Registro nos diários de classe 

• Um dia na creche acompanhando a rotina 

• Exposição dos trabalhos pedagógicos 

• Festa Junina aberta a comunidade 

• 02 Oficinas com envolvimento das famílias nas reuniões de pais 

• Mostra cultural 

 

 
 
 
Quadro de Atendimento: 

Unidade 
ALUNOS ATENDIDOS  

Turmas TOTAL 
 Berçário Mini-grupo (2 anos) Maternal (3 anos)  
Estado de Israel 60 81 69 210 
Nova Conquista 00 44 44 88 
TOTAL 60 125 113 298 

 
Resultados Qualitativos: 

− 90% dos alunos conquistaram os objetivos de aprendizagem ao final do ano letivo. 
− Média de 94,06% de frequência dos alunos nas unidades de atendimento - Estado de Israel 94,85 %; Nova 

Conquista 93,27 %  
 
 



 

 
 
 
Gráfico de Evolução de Aprendizagem das 2 Unidades: 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Registro das Atividades Pedagógicas:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                                                                                 
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 
 
Resultados Quantitativos: 
 
215 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos atendidos nas oficinas socioeducativas; 
04 Reuniões de Pais Realizadas; 
04 Geração de Renda; 
04 Grupo de pais com Assistente Social; 
10 Reuniões de Cooperação Técnica; 
03 Reuniões externas na SASC; 
02 Reuniões Conselho Tutelar e CREAS; 
03 Formações equipe da SASC do SCFV. 
 
 
Resultados Qualitativos: 

  

 
 
 
− Média de 90% de frequência dos usuários nas unidades de atendimento 
− 90 % dos usuários alcançaram os Objetivos Socioeducativos do Serviço de Convivência. 
− 30 % dos usuários e famílias fora de Risco Social.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico da Evolução de Situação de Risco dos Usuários: 
 

 
 
Imagens das Atividades Socioeducativas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 
Imagens das Reuniões de Pais, Apresentações Culturais, Planejamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 



 

7. OUTRAS AÇÕES 

 Serviço de Nutrição e Alimentação – O Serviço de Nutrição tem como principais objetivos e metas: 
Oferecer refeições de qualidade, atendendo a todos os padrões nutricionais e a todas as normas de 
controle higiênico – sanitárias e às normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/PNAC), 
bem como incentivar a alimentação saudável e balanceada.  

• Quantidade média de refeições servidas durante o ano letivo de 2018:  

 

Creches 

 

Tipo de Refeição 
Unidade 

I 

Unidade 

II 
Total 

Café da Manhã 32.111 16.355 48.466 

Almoço 32.111 16.355 48.466 

Lanche I 32.111 16.355 48.466 

Jantar 32.111 16.355 48.466 

TOTAL 128.444 65.420 193.864 

 

Projeto Toninhos 

 

Tipo de Refeição Total 

Café da Manhã 12.965 

Almoço 35.927 

Lanche I 22.962 

TOTAL 71.854 

 

 

7.1. Avaliação Nutricional  

 

A avaliação Nutricional foi realizada trimestralmente, sempre nos meses de maio, agosto e 

novembro para que houvesse um melhor acompanhamento de todas as crianças.  Foram avaliados 

todos os atendidos nas Unidades I – Estado de Israel, II - Nova Conquista e Projeto Toninhos, após a 

avaliação inserimos os dados na curva de crescimento infantil e acompanhamos o percentil de cada 

criança, esta avaliação gerou os seguintes resultados: 

 

 



 

        

 

        
 

7.2. Reunião de pais 

 

 A equipe de nutrição teve uma breve participação na reunião de pais do projeto 

Toninhos, no início do ano apresentou as expectativas com relação a alimentação das crianças e 

solicitou o incentivo dos pais para que as crianças ao menos provem de tudo um pouco do que é 



 

servido, ao final do ano apresentou os resultados acima e destacou a importância do comparecimento 

regular das crianças durante o ano letivo, para que o acompanhamento alimentar e nutricional fosse fiel 

e para que pudéssemos obter um melhor resultado. 

 

7.3. Capacitações da Equipe 

 

A Capacitação para equipe de Cozinha e Limpeza é necessária para assegurar que os 

procedimentos continuem sendo realizados de maneira correta, evitando assim a contaminação 

cruzada, garantindo que os procedimentos estejam de acordo com a legislação vigente e diminuindo os 

riscos de toxinfecções alimentares. 

 

Acompanhamento de treinamentos realizados a partir de junho: 

Mês Tema Palestrante Carga 

Horária 

04 Etiquetagem de produtos abertos Fernanda Nutricionista  1 hrs 

06 Manipulação cruzada Fernanda Nutricionista 1 hrs 

10 Estoque PVPS Fernanda Nutricionista 1 hrs  

10 Temperatura adequada dos alimentos Fernanda Nutricionista 1 hrs 

 

 

7.4. Acompanhamento nutricional 

 

Durante todo o período letivo a equipe de nutrição realiza o acompanhamento nutricional das 

crianças no horário de lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, foi analisada a oferta e 

procura de alimentos, desperdício, consumo alimentar e melhor aceitação de alimentos e receitas, para 

que desta forma pudéssemos oferecer as crianças os alimentos que elas mais apreciam dentro da 

culinária saudável.  

 

7.5. Cozinha pedagógica 

 

Durante o ano letivo, realizamos algumas atividades pedagógicas sobre alimentação saudável. 



 

Nestas envolvemos as crianças no preparo de alimentos e incentivamos o consumo saudável de 

alimentos, apresentamos as frutas, verduras e legumes, para que assimilem os nomes, cor e sabor de 

alimentos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
Capacitações para equipe de educadores das Creches: 
 
Mês Tema Palestrante Carga Horária 
Janeiro Abordagem do Regimento Interno/Organização 

dos Espaços (nas Unidades) 
Neusa, Rosely  8 horas 

Janeiro Exame Médico Periódico/Apresentação do Plano 
de Trabalho 

Diamed/Neusa Rosely  8 horas 

Janeiro Documentos Oficiais – LDB, Referencial 
Curricular, Constituição e Direitos Fundamentais 
da Criança/  

Neusa, Rosely  8 horas 

Janeiro Abordagem da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e Planejamento 

Neusa e Rosely 8 horas 

Janeiro Muzicalização na Educação Infantil Renata Segushi 4 horas 
Fevereiro Praticas da Leitura e a BNCC Coordenadoras da 

Secretaria de Educação 
de Diadema 

 

Março Trocas Metodológicas/planejamento  
Neusa e Rosely 

8 horas 

Abril Portfólio-Objetivos-avaliação diagnóstica e 
registro.  

Neusa, Rosely  8 horas 

Maio Revisando o Planejamento e os conteúdos do 
mês por faixa etária 

Neusa, Rosely  8 horas 

Junho Organização para a festa junina e Formação 
sobre as ações do 1° semestre 

Neusa, Rosely  8 horas 

Agosto  Abordagem sobre o Programa Nacional do Livro 
Infantil (PNLD) 

Coordenadoras 
Secretaria de Educação 
de Diadema 

4 horas 

Setembro Cuidando de Quem Cuida Neusa e Rosely 4 horas 
Outubro Abordagens sobre as avaliações trimestral dos Neusa e Rosely 4 horas 



 

alunos e o documento sobre o acompanhamento 
familiar 

 

Novembro  Mostra Cultural  
Neusa, Rosely  

8 horas 

 
Capacitações para equipe de educadores sociais do Projeto Toninhos: 
 
Mês Tema Palestrante Carga Horária 
Janeiro 
 

Programação de férias com aproximadamente 80 
atendidos  
Planejamento anual 2018-  Plano de Trabalho 
Anual. 
Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais e Concepções do serviço 
Informes gerais do funcionamento da Instituição 
para 2018 
Utilizando a tecnologia a nosso favor (redes 
sócias) 
Alternativas e Estratégias para bom atendimento 
do SCFV 
Elaboração ações de percurso na comunidade e 
temáticas que abordam as situações prioritárias 
Avaliação como instrumento do trabalho. 
Eixos Temáticos- inserindo percurso 

Educadores Sociais 
Luciana Carrassari 
Luciana Carrassari 
Luciana Carrassari 
Luciana Carrassari 

4h 
8h 
8h 
8h 
8h 

Fevereiro Trocas Metodológicas 
Filme: Escritores da Liberdade 
Notas Técnicas da Assistência Social 
 

Luciana Carrassari 8h 

Março Mediação de Conflitos 
Estudos de Caso 
Gestão sem conflitos 
Fases Evolutivas dos atendidos 
Dinâmicas ciclo da vida 

Luciana Carrassari 8h 

Abril Estudos de caso 
Jogos Pedagógicos 
Jogos psicopedagógicos na aprendizagem 
Vínculos familiares e comunitários 
 

Luciana Carrassari 8h 

Maio Cartilhas de sensibilização no Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual contra crianças e 
adolescentes  
Documentários sobre AES 
Futura apresentação no municipio 

Luciana Carrassari 8h 

Junho Cartilhas de sensibilização no Combate ao 
Trabalho Infantil 
Organização da Festa Junina 
Documentários sobre TI 
Mostra Cultural  
Festa Junina 
Reflexão diária 

Toda equipe 8h 



 

Agosto Estudo de casos 
Revisão do Plano de Ação 
Habilidades fundamentais para o Trabalho 
O que eu quero para meu futuro 
Seis dicas para trabalhar em harmonia 

Luciana Carrassari 8h 

Setembro Trocas Metodológicas 
Programação Dia das Crianças 
Newsletter Santa Casa – Futuros depoimentos 
para redes sociais  
 

Luciana Carrassari 8h 

Outubro Estudo de Caso 
Trocas Metodológicas 
Dia das Crianças com Participação Parceiros 
Culinária, noções de como manusear alimentos 

Luciana Carrassari 8h 
8h 

Novembro Avaliação individual dos funcionários 
Feedback das ações 2018 
Avaliação dos atendidos referente aos estudos de 
casos 

Luciana Carrassari 8h 

Dezembro Avaliação final de ano com equipe 
Organização espaço para 2019 

Luciana Carrassari 8h 

 
 
8. IMPACTO SOCIAL DAS AÇÕES REALIZADAS  
 
As ações do Núcleo Educacional da Santa Casa de Diadema estão fundamentadas nas Leis Federativas que 
orientam a educação no Brasil como: a Constituição (1988), no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 
na nova Lei de Diretrizes e Bases (1996) com os Parâmetros Curriculares Nacionais e mais recentemente a 
Resolução n° 5 (2009) que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, os Eixos da 
Proposta Curricular e dos Princípios da Secretaria de Educação de Diadema. Bem como de acordo com os 
objetivos estabelecidos na Lei Orgânica de Assistência Social e Política Nacional de Assistência Social. 

 

O impacto gerado pelas ações do Núcleo Educacional responde às demandas sociais do público atendido, 
considerando a: 

� A oportunidade da criança e do adolescente se desenvolver integralmente nos aspectos pedagógico, 
social, emocional e cognitivo, em ambiente apropriado, com recursos materiais e humanos qualificados e 
um plano socioeducacional para a sua fase de desenvolvimento. Inclui-se aqui, também, os cuidados 
essenciais em higiene e alimentação, socialização e convivência.  

� A redução da incidência de crianças e adolescentes nas ruas ou em situação de vulnerabilidade social, 
considerando aqui, aquelas famílias que são obrigadas a deixar seus filhos sozinhos ou sob cuidados de 
outras crianças, enquanto os responsáveis trabalham. 

� A possibilidade dos pais ou responsável buscar uma colocação profissional ou melhorar sua condição 
econômica, considerando que poderão dedicar-se ao trabalho com maior tranquilidade, sabendo que seus 
filhos estão na instituição. 

� O estímulo à adesão das famílias e indivíduos na construção e execução de propostas de superação de 
modo não prescritivo; 

� A promoção da articulação em rede Socioassistencial. 



 

� Planejamento e replanejamento das ações. 

� Elaboração de planos familiares ou individuais de atendimento. 

� Estratégias de avaliação dos resultados.  

 

 
9. EVENTOS REALIZADOS 

Festa Junina - Data do Evento: 09 de junho 
Valor Arrecadado: R$ 16.910,00  
 
 

� Doações / Parcerias: Inylbra Ind. e Com. � Barros Hortifruti � Agility Assessoria � CTI  
� Diamed – Saúde Ocupacional � Kinner Silicone � Caodaglio&Reis Advogados � Drypol Recyclean 
� Padaria Le Bread � Schimitd Serv. Segurança � Só Gelo � Henkel ■ CMR Montagem Industrial ■ 
Farmácia Malheiros ■ Polimet. 

 
Apoio:  Prefeitura Municipal de Diadema, Guarda Civil Municipal. 
         
 

       
 
 



 

      
 
 
 
 

10. PARTICIPAÇÃO EM REDES, FÓRUNS E CONSELHOS. 
 
− CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – participação das reuniões para discussão 

de políticas públicas municipais voltadas as ações de Assistência Social do Município. 

− CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – participação 
das reuniões e comissões de trabalho, para discussão e deliberações das políticas públicas voltadas ao 
público infanto-juvenil do município de Diadema. 

− Recad – REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE DIADEMA – participação das reuniões, 
como integrante da rede de pólos. 

− Fundação Abrinq – participação das reuniões e comissões de trabalho, como integrante da rede de 
atendimento, deliberando questões sobre o gerenciamento da rede. 

 

11. PARCERIAS E CONTRIBUIÇÕES 

11.1. Parcerias Financeiras Privadas 
 

Tipo de Parceria Colaborador Valor 
Financiamento de 
Projetos Pontuais 

Projeto Renovação Kids - Cyrella 100.000,00 

Doação Doação Espontânea - Recursos Custeio e Bens Patrimoniais   280.179,29 
Doações 
Filantrópicas 

Doações em Alimentos/ Material Pedagógico/Material de Escritório 15.314,41 



 

Contribuição Mensal 
– Projeto Educando 
(pessoa física e 
pessoa jurídica) 

� Autometal Ind. e Comércio Ltda   
� Carlos Kazuhiko Kishi  
� Drypol Ind. E Com. Polímeros Ltda  
� Irmãos Parasmos S/A Ind. Mecânica   
� Melflex Ind. Com. Mat. Eletr. Ltda  
� Mobensani Ind. Com. Art. Borracha Ltda  
� MSA do Brasil Equip. Instr. Seg. Ltda  
� Schimitd Serv. Seg. Patrimonial S/C Ltda   
� Transtechnology do Brasil Ltda  
� Weidmuller Conexel Com. Elétricas Ltda  

17.517,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.869,46 

Contribuição Mensal 
– Projeto Padrinho 
(pessoa física e 
pessoa jurídica) 

� Carlos Eduardo Santos Claro 
� Divino Jorge da Silva  
� Luiz Fernando Muratori 
� MGC Produções Artísticas 

TOTAL 417.880,96 

 
 
11.2. Parcerias Financeiras – Públicas.  
 

Tipo de Parceria 
Data de  

Publicação  
Órgão Público / 

Financiador / 
Parceiro  

Tipo de 
Atendimento  

Valor 
Conveniado  

Aditivo Convênio 
Municipal Educação – 

PI 38144/2015 (01/01/2017 a 
31/12/2017)  

06/01/2016 
Prefeitura Municipal 

de Diadema 
Creche em 

período integral 
1.378.011,82 

Convênio Municipal 
Assistência Social – PI 

38047/2015 (01/01/2017 a 
31/12/2017) 

 

05/01/2016 
Prefeitura Municipal 

de Diadema 

Promoção da 
Proteção Social 

Básica 
348.729,93 

Convênio Federal 
Alimentação – PI 5848/2017 
(02/05/2017 a 31/12/2017) 

12/05/2017 

Prefeitura Municipal 
de Diadema / 

Governo Federal - 
FNDE 

Recursos 
complementares 

para Merenda 
Escolar 

64.628,00 

TOTAL 1.791.369,75 

 
 
Receitas eventos = R$ 32.736,01 
Receitas financeiras = R$ 3.431,06 
 
 
 
 



 

12. FINANCEIRO 
 
Receitas:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Despesas:  
 

 
 

 
 
 
Diadema, 11 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Selmo Roberto Pozzi Malheiros 

Presidente 


