RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
2020

Apresentação
Neste relatório, reunimos as principais atividades realizadas pela
Instituição Amélia Rodrigues no exercício de 2020, em que houve um
grande esforço para cumprirmos com nossos propósitos nos programas
educacionais e socioassistencial diante de um período desafiador que foi,
e continua sendo o período de pandemia.
Conforme as condições que o estado de pandemia exigiu, demos
continuidade ao atendimentos as crianças e adolescentes dos programas
de forma remota a partir de 23 de março de 2020.
No Programa Educacional, o Projeto Educação Infantil manteve suas
atividades conforme Resolução Seduc de 15/04/2020 Indicação CEE
193/2020, Resolução Seduc de 18/03/2020 Deliberação CEE 177/2020,
Parecer CNE 15/2020, Lei nº 14.040 de 18/08/2020, LDB n° 9394/1996,
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA n° 8069/1990.
A Instituição já utilizava a comunicação por meio dos grupos de
Whatsapp com as famílias, o que facilitou a implementação das atividades
remotas por meio desse aplicativo.
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Representante Legal
Miguel de Jesus Sardano, brasileiro, advogado, casado, RG 6.800.874, CPF
069.418.508-68, residente à Rua do Bosque, 55- apto n.31 – Vila Bastos –
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Aplicação de Recursos em Gratuidades
Segregação das Receitas e Despesas por área de Atividade

Lei n°12.868, de 15 de outubro de 2013 - Altera a Lei nº 12.101, de 2009

Projetos Educacionais
Educação Infantil:
Estrutura Organizativa: O projeto Educação Infantil foi desenvolvido pela
Instituição com a participação direta de 43 colaboradores, 20 voluntários, além
da Diretoria. Para manutenção desse projeto, mantivemos parcerias de apoio
técnico/financeiro com a Secretaria de Educação do Município de Santo
André, Banco de Alimentos, Mesa Brasil SESC, FAISA (Fundação de
Assistencia a Infância de Santo André), Fundação Abrinq, ASEC (Associação
para a Saúde Emocional da Criança - Projeto Amigos do Zippy. Realizamos
também projetos para captação de recursos como Projeto Investidor Social,
Associados e Colaboradores, Eventos (Bazares, Noite da Pizza) e campanhas
para recebimento de doação de gêneros diversos.
Principais Linhas de Ação:
Conforme o Artigo 3º do Estatuto Social são finalidades da Entidade:
a) Atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, da faixa etária de 4
meses a 10 anos;
b) Ensejar e facilitar meios, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social;
c) Suplementar à família na garantia da efetivação dos direitos fundamentais
básicos;
d) Facilitar e promover a participação da família na definição das propostas
educacionais;
e) Possibilitar à criança em idade escolar, várias opções que contribuam com o
seu desenvolvimento;
f) Criar oportunidades para o desenvolvimento das
aptidões profissionais;
g) Oferecer atendimento à gestante e nutriz;
h) Desenvolver atividades nas áreas culturais, esportivas,
educacionais, de interesse da comunidade e contemplar
as necessidades dos educandos.
Âmbito de Ação
O público atendido no espaço físico da Instituição originase dos Núcleos Habitacionais Tamarutaca, Sacadura Cabral
e Palmares. Todos os programas realizados pela Instituição
são direcionados para o público em vulnerabilidade social.

Justificativa
A Educação Infantil caracteriza-se como a primeira etapa da Educação
Básica. O direito à Educação Infantil, ou seja, às Creches e Pré Escolas, configurase como uma parte do direito a Educação e este, por sua vez, como parte dos
Direitos Humanos que todos possuem. A Constituição Federal estabelece em
seu artigo 206, "A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho".
Outras reformas também buscaram melhorar a qualidade da Educação
Infantil brasileira: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN/96); o Plano Nacional de Educação
(2014/2024), Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, a alteração da LDBEN/96 por
força da Lei nº 13.415/2017.
As mudanças, com base em documentos legais, também visavam garantir a
qualidade das práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil, entre
elas, a Política Nacional de Educação Infantil de 1994 (BRASIL, 1994), em que o
Ministério de Educação (MEC) estabeleceu metas como a expansão de vagas e
políticas de melhoria da qualidade no atendimento às crianças; os Critérios para
um Atendimento em Creches que respeite os Direitos Fundamentais das
Crianças (BRASIL, 1995); os Subsídios para Credenciamento e o Funcionamento
das Instituições de Educação Infantil; BNCC (Base Nacional Comum Curricular).
No mesmo sentido de promover a qualidade para a Educação foi promulgada
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), oportunizada a partir da meta 7, do
PNE, lei Nº 13.005 de 2014. Trata-se de um documento homologado em 20 de
dezembro de 2017, que se caracteriza por sua pluralidade.
A BNCC tem caráter mandatório e estabelece o conjunto de aprendizagens
essenciais e indispensáveis, com Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
e Direitos de Aprendizagem, a saber: conviver, brincar, participar, explorar,
expressar e conhecer-se divididos em três grupos etários (bebês, crianças bem
pequenas e crianças pequenas) nos cinco Campos de Experiências, nomeados
como: “O Eu, o Outro e o Nós”, “Corpo, Gestos e Movimentos”; “Traços, Sons,
Cores e Formas”; “Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação” e “Espaços, Tempos,
Quantidades, Relações e Transformações”.

Com a BNCC, os sistemas e as redes de ensino, bem como as instituições
escolares públicas e particulares, passaram a ter uma referência nacional
obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos e/ou propostas
pedagógicas.
A luz da legislação citada no texto acima, a Secretaria de Educação, baseada
nos preceitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e de
suas diretrizes Político Pedagógicas, implantou no município de Santo André, no
que refere-se a Educação Infantil, políticas públicas educacionais, de acordo com
os termos estabelecidos na Constituição Estadual e na Constituição Federal, bem
como os propósitos de universalização, valorização e melhoria da qualidade de
ensino, correlacionados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a fim
de que todos os alunos possam ter assegurado o acesso e a permanência e a
necessidade de garantia de oportunidades e igualdades de condições nas
Creches Municipais, Creches Parceiras com Termo de Colaboração e EMEIEFs.
Considerando a demanda existente, atualmente, e a capacidade de vagas
ofertadas nas Creches da Rede Municipal de Santo André, a Secretaria de
Educação constata a existência de demanda reprimida no que se refere ao
atendimento de crianças na faixa etária de 4 meses à 3 anos, justificando-se a
necessidade da celebração de Termo de Colaboração com Organização da
Sociedade Civil - OSCs, garantindo a complementação do atendimento nas
Unidades Escolares da Rede Municipal.
Diagnóstico
A Instituição está localizada na Vila Guiomar, região urbana.
No entorno estão localizados três núcleos que necessitam do nosso
atendimento.

São

eles:

Tamarutaca,

Palmares

e

Sacadura

Cabral.

Observamos que o número ofertado de vagas ofertadas pela Instituição é
inferior à demanda, havendo uma lista de espera grande. O Projeto é para a
modalidade de Educação Infantil, priorizando o desenvolvimento integral do
educando entre o Cuidar e o Educar.
O principal objetivo do nosso trabalho é favorecer um ambiente lúdico para
que o educando construa por meio de trocas, entre o educador e as crianças
experiências trazido do seu meio. E dentro deste processo de aprendizagem se
faz necessário o envolvimento da família. O programa pedagógico desenvolvido
com os educandos, tem como objetivo desenvolver uma postura democrática,
com as crianças, educadores e famílias em todas as ações e experiências. Assim,
trabalhamos para:

Assegurar que as experiências e vivências promovam solidariedade,
responsabilidade individual e coletiva.
Proporcionar ambiente rico em estímulos que a criança poderá conviver e
desenvolver suas próprias capacidades.
Desenvolver

na

criança

sua

potencialidade

e

ampliação

de

seus

conhecimentos.
Promover atividades externas com o propósito de estimular a percepção
para outras formas de conhecimento, aprimorando inteligências múltiplas.
Trabalhar o conceito de Arte nas suas diferentes manifestações: literatura,
pintura, teatro, cinema e esculturas.
Promover alimentação saudável e atendimento médico e odontológico para
o controle da saúde física e mental.
Metodologia
1 - Abordagem Metodológica: Proposta educativa baseia -se na concepção
Sociointeracionista.
2 - Desenvolvimento e cumprimento das metas: Oficinas Pedagógicas, espaços
lúdicos de construção coletiva de um saber, de análise e realidade, de confronto
e intercâmbio de experiências e de exercícios concretos que contribuem para o
desenvolvimento integral da criança.
3 - Eixo fundamental na execução do trabalho pedagógico: Brincar, jogos e
brincadeiras que contribuem na aprendizagem e ampliação de significados da
criança, destacamos as oficinas: Artes Plásticas, Jogos, Brinquedoteca, Leitura,
Comunicação Oral, Dança, Música e Psicomotricidade, desenvolvendo nestes
espaços as atitudes e comportamentos, e que promova a interação e
desenvolvimento da criança com o outro, com o meio e objetos, favorecendo
uma aprendizagem ativa num contexto de interação.
4 - Atividades externas: passeios que contribuem para que a criança vivencie
momentos culturais e históricos favorecendo e ampliando sua expressão e
leitura de mundo.
5 - Projeto Anual: Trabalhado de forma interdisciplinar desenvolvido por temas
alicerçado pela literatura e sua aplicabilidade se fará por meio lúdico
estabelecendo uma visão integrada no aprendizado da criança. Por meio de
estratégias que conduzam as crianças a inúmeras descobertas, vivenciando
situações que ampliem seus conhecimentos.
6- Avaliação da Educação Infantil: registros do seu desenvolvimento individual
em fichas, sem o objetivo de promoção.

Metas da Educação/Alcance das metas do plano de
atendimento precedente / Bolsas de Estudo/Orçado x Realizado

(*) Conforme Plano de Atendimento protocolado no MEC-Seres Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior, para renovação do CEBAS referente ao Período de 2018 a
2022, em conformidade com o anexo XII da Portaria Normativa MEC Nº 15, de 11/08/2017.

Bolsas Sociais ofertadas Educação Infantil

Ações Educativas
Considerando a Resolução SEDUC de 18/03/2020:
que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11-03-2020, que a
disseminação comunitária do COVID-19 em todos os Continentes caracteriza
pandemia e que estudos recentes demostram a eficácia das medidas de
afastamento social precoce para restringir a disseminação da COVID-19, além da
necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações em toda
a cidade, inclusive no transporte coletivo; a edição do Decreto Estadual 64.862/20,
publicado em 14-03-2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da
Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais
de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre
recomendações no setor privado estadual;
o artigo 24 e, em especial, o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional que dispõe em seu § 2º que o calendário escolar deverá adequar-se às
peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo
sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta
Lei; o artigo 32 § 4º da LDB que afirma que o ensino fundamental será presencial,
sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou
em situações emergenciais;
A Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues realizou as ações
propostas em seu plano de trabalho de forma remota por meio dos grupos de
whatsapp, que já eram utilizados como canal de comunicação entre a Instituição e
os pais.
As ações educativas foram realizadas
com base nos seguintes objetivos:
Propiciar o desenvolvimento integral
da criança em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social (LDB)
Garantir a manutenção das vagas
ofertadas
Envolver familiares
Incentivar a especialização dos
educadores; propiciar o aumento de
instrução dos demais profissionais
envolvidos

Programas Socioassistenciais - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
Justificativa
A I.A.E.A.R., desde sua fundação, demonstra a preocupação com a ampliação
dos seus horizontes institucionais, visando a inclusão social vem desenvolvendo
várias ações por meio dos seus projetos socioassistenciais. Hoje de acordo com a
Política de Assistencial Social, onde a Proteção Social Básica visa proteger a criança
eo
adolescente de situações de risco e da prática do trabalho infantil, desenvolve
várias atividades que permitam melhorar a qualidade de vida da nossa
comunidade, suas crianças e adolescentes especificamente os moradores dos
Núcleos Tamarutaca, Sacadura Cabral e Palmares, no município de Santo André.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado pela
I.A.E.A.R. vem de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais,
que viabiliza ações
capazes de fortalecer o vínculo familiar e comunitário. Tais ações promovem o
desenvolvimento de potencialidades e incentiva a participação social e o convívio,
bem como o sentimento de pertença e de identidade.
As intervenções são pautadas dentro de experiências lúdicas que contribuem
para o desenvolvimento de sociabilidades e seu principal objetivo é prevenir a
ocorrência de situações de risco através de identificação das demandas e das
potencialidades no núcleo familiar, rompendo assim com o atendimento
segmentado.
Todas as atividades foram desenvolvidas conforme abaixo, através das atividades
remotas:
Por meio de vídeos gravados pelos educadores,
atendendo a faixa etária e o desenvolvimento das
crianças. As famílias recebem os vídeos da sua turma no
WhatsApp, realiza a proposta com a criança, grava e nos
retorna postando no grupo.
Os

vídeos

são

recebidos

pela

coordenação,

que

encaminha no grupo de WhatsApp dos educadores para
que

avaliem

o

desenvolvimento

das

crianças,

aperfeiçoando as próximas propostas. Os vídeos são
avaliados e damos o retorno semanalmente às famílias.
Pudemos estabelecer o vínculo com as crianças e suas
famílias, favorecendo o ensino e aprendizagem.

Objetivo
Incentivar o desenvolvimento da autonomia, desenvolvendo nas crianças, a busca
de melhoria para sua própria qualidade de vida, aprender a tomar decisões afetivas
saudáveis e reconhecer-se como sujeito ativo, participante e transformador dentro de
seu grupo social.

Objetivos Específicos
Promover nas crianças o desenvolvimento harmônico de sua capacidade física,
intelectual e moral, orientando-os para melhor corresponderem e enfrentarem as
dificuldades da vida cotidiana.
Desenvolver os valores éticos e morais, bem como valorizar o convívio familiar e
social.
Ampliar

as

possibilidades,

criando

alternativas

no

processo

educacional,

acompanhando as crianças e adolescentes em seu desenvolvimento cognitivo.
Efetuar de maneira socioeducativa o acompanhamento nutricional e de saúde.
Acompanhar e orientar a criança em seu desenvolvimento escolar

Atividades - Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos
Dança
Poliesportivo
Oficina de Ecologia
Oficina de Música
Oficina Amigos do Zippy
Educação Complementar: Pesquisa, Leitura, Interpretação de textos, roda de
conversa.

Critérios para Admissão
Continuidade ao atendimento das crianças que completaram 06 anos na Educação
Infantil, priorizando a continuidade do trabalho que desenvolvíamos;
Faixa etária atendida: de 06 a 10 anos;
Renda familiar (sempre a analisar);
Os pais trabalharem (sempre a analisar);
Morar nas imediações da Instituição;
Crianças em situação de risco pessoal e social pertencentes a famílias em situação
de risco;
Estar matriculado e frequentando a Escola Regular.
Ordem de Chegada.

Indicadores de Qualidade dos Serviços Ofertados
Considerando a importância de adequação da Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais e as ações desenvolvidas pela Instituição, observamos seu
desenvolvimento singelo e efetivo a partir dos seguintes indicadores:
Participação ativa

Protagonismo

Autoestima

Autonomia

Fortalecimento de vínculos familiares

Hábitos alimentares

Socialização

Participação ativa das famílias e

Retorno positivo dos membros familiares

comunidade

quanto ao relacionamento intrafamiliar
Assiduidade no ambiente escolar
Reconhecimento de novas habilidades

Bolsas Sociais - Atendimentos Serviço de convivência e Fortalecimento de
vínculos – Inscrito no CMAS 05/2011

Projeto Dança e música - FUMCAD

Formação Profissional Continuada - (equipe técnica, educadores,
educadores de apoio e voluntários)
Projeto Cuidando de Quem Cuida
A missão da Amélia Rodrigues é transformar a vida de crianças e adolescentes,
para melhor. Para isso, todos os esforços são empenhados para que elas tenham
educação, saúde (física e mental) e acolhimento.
Para cumprir essa tarefa, a Ong entende que é fundamental olhar também para
aqueles que são os responsáveis por tudo acontecer: colaboradores, voluntários,
doadores e amigos da Instituição.
Pensando nisso, foi criado o Projeto Cuidando de quem Cuida, cuja finalidade é
agregar conhecimento de valor na vida das pessoas, por meio de palestras
gratuitas, realizadas por profissionais de várias áreas, na Instituição, e que nesse
período de pandemia estão ocorrendo de forma virtual.
Desde janeiro, tratamos temas como Felicidade (janeiro), Alívio do Estresse
(fevereiro), Comunicação Não Violenta (maio) e As Relações Afetivas e as Emoções
em Tempos de Isolamento Social
(junho e julho).
No dia 03 de agosto, a psicóloga Susie Santos esteve na Instituição para ministrar
uma vivência de boas-vindas aos colaboradores, que começaram a voltar ao
trabalho de forma presencial, respeitando as orientações de saúde. O tema foi
"Como lidar com as emoções".
No dia, 09 de outubro, o professor e preparador físico Willian Amaral tratou do
tema Qualidade de Vida, abordando tópicos como As Consequências do
Sedentarismo; Benefícios do Exercício Físico, Dicas para inserir o Exercício e
Exercitar a Saúde Mental e as Emoções. O evento ocorreu de forma online.

Congresso de Formação Profissional - CONFORP
Todos os anos a FEASA- FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE SANTO ANDRÉ, realiza o Congresso de Formação Profissional é oferecido em
caráter gratuito e sua realização é uma grande oportunidade de contribuir com a
formação de seus colaboradores. No ano de 2020 as 22 oficinas foram oferecidas no
formato on line:

Reuniões de Coordenação Pedagógica
Reuniões de Planejamento pelo grupo do Whatsapp sanando duvidas de forma
mais imediata, além do contato via e-mail. Participaram nessas ocasiões todos os
profissionais envolvidos diretamente e indiretamente com crianças. Utilizamos,
estudos, textos e livros, para expor os assuntos de interesse do grupo e por meio de
troca de experiências e vivências pudemos avaliar em conjunto os resultados
obtidos.
Nas ações de formação profissional do educador, da equipe técnica foram
trabalhados os seguintes temas:
Desenvolvimento Individual da criança;
Controle dos esfíncteres;
Massagem em bebê;
Higiene pessoal;·
Alimentação e escovação;·
Orientações a respeito de trabalhos lúdicos;
A importância do jogo e da brincadeira na educação infantil;
Planejamento de Atividades;
Avaliação e Auto Avaliação;
Ensino remoto.

Programa de Atendimento as Famílias
Efetivamos trabalhos de esclarecimentos relacionados ao Termo de Compromisso
da Instituição. Houve também a orientação e encaminhamento das famílias ao acesso
de bens e serviços destinados à comunidade.
A equipe técnica realizou atendimentos emergenciais diários com os responsáveis
pelas crianças, agendados ou não, para compreender os problemas existentes em
família a fim de orientar o processo de desenvolvimento dos seus filhos.
Neste serviço realizamos encontros entre crianças, seus familiares com o intuito de
iniciarmos um processo de construção e fortalecimento de vínculos.
No exercício de 2020 atendemos 251 famílias.

Doações de Natal
Cada família da Educação Infantil até o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos recebeu uma cesta de alimentos;
Todas as crianças que frequentam a Instituição, todos os dias, receberam leite para
as férias;
Crianças receberam um calçado, uma roupa (traje completo), um brinquedo, um
xampu, dois sabonetes, uma escova de dente e uma toalha de banho.

Programas com a Comunidade
Programa Gestante
Neste projeto atendemos 25 gestantes por semestre que são moradoras da
comunidade ou mães de alguma criança já atendida em nossos projetos.
O Projeto aborda os principais cuidados com a gestante e o bebê. Contamos com a
participação de vários profissionais voluntários: Agente de Saúde, Dentistas,
Fisioterapeuta e outros profissionais afins.
No entanto, no ano de 2020, devido ao estado de pandemia, não tivemos os
atendimentos que sempre aconteciam 1 vez por semana. Distribuímos 17 kits enxoval
para as gestantes inscritas em fevereiro de 2020, antes de pararmos as atividade.

Ações Socioeducativas
Embora pareça instintivo, mas o cuidado com o bebê necessita de orientação já no
início da gestação.
O período de gestação é um momento especial para a maioria das mulheres,
entretanto, quando não é planejada exige uma reflexão mais profunda em relação à
vida e aos sentimentos.
Teoricamente, pensa–se que o feto é o mais frágil, pois depende, em todos os
sentidos, da mãe para nascer, sobreviver e se desenvolver.

Apesar disso, durante a gestação, muitas vezes a mãe se encontra tão fragilizada
e vulnerável quanto o bebê.
O objetivo desse atendimento é dar à gestante orientação nas questões que se
referem ao relacionamento familiar, à aceitação do filho,
bem como nas questões relacionadas às alterações físicas e emocionais da
gestante. De acordo com essa proposta, trabalhamos para:
1. Promover o equilíbrio da gestante e de seus familiares, por meio de palestras e
dinâmicas de grupo.
2. Ministrar aulas a respeito de gestação e cuidados básicos com o recém-nascido.
3. Favorecer aulas práticas com exercícios que facilitam o desenvolvimento da
gestação, tanto no aspecto relacionado à higiene, bem como naquele relacionado
à alimentação e ao fator psicológico.
4. Informar da importância da orientação educacional por meio da participação em
todas as atividades do cotidiano do filho.

Critérios para Admissão
Destinado às gestantes da comunidade e das famílias atendidas, até o 4º mês de
gestação;
Residir próximo à Instituição;
Renda familiar (sempre a analisar).

Recursos Humanos - Corpo Funcional

Corpo de Voluntários
09 Diretoria
06 Conselho Fiscal
01 Ajudante de cozinha

10 Costureiras
05 Dentistas
04 Área de Educação

Prestadores de Serviço
01 Nutricionista

01 Instrutor de Dança

01 Instrutor de Música

Instalações Físicas
08 – salas de atividade / oficinas
16 – banheiros para crianças
11 – banheiros para adultos.
01 – refeitório para crianças.
01 – refeitório para adultos.
01 – pátio coberto.
01 – solário
01 – lactário
01 – parquinho
01 – salão de reunião
01 - sala de coordenação (Coordenadora
Pedagógica, Supervisora (Técnica,
Assistente Pedagógica)

01- Biblioteca Técnica
01 – sala de Leitura
01 - Brinquedoteca e comunicação Oral
01 – sala de Jogos
01 – almoxarifado
02 – cozinhas.
01 – laboratório de informática
01 – sala de reunião
01 – sala de administração
01 – sala Poliesportivo
01 – Ginásio de Esporte

Departamento de Promoção e Captação de Recursos
Parceria de Apoio Técnico – Financeiro
Secretaria de Educação - Prefeitura Municipal de Santo André
Projeto + Alimentação
Parcerias de Apoio Técnico
FEASA
ASEC – Associação de saúde emocional da criança.
Projeto próprio para manutenção
Investidor Social
Associados Colaboradores Mensais
Eventos (bazares, almoços, jantares etc)
Doações
Em espécie
Indicadores Sociais
Internos
Benefício aos funcionários
Auxílio creche
Contratação de pessoal da comunidade
Auxílio leite
Auxílio alimentação
Refeições diárias gratuitas
Plano de saúde
Externos: Benefício a comunidade
Fornecimento de enxoval de recém-nascido às participantes do Projeto Gestante.

Santo André, 26 de fevereiro de 2021

___________
Miguel de Jesus Sardano
Presidente

