Recife, 29 de abril de 2021
OFÍCIO Nº 149/2021
À SES - Secretaria de Saúde
A/C. Sra. Flávia Lira - DGMMAS
Ref. Entrega de Relatório Anual de Atividades -2020,
da
IRMANDADE
DA
SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA DO RECIFE à Secretaria Estadual
de Saúde.
Prezados,
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife, inscrita sob o CNPJ/MF nº
10.869.782/0001-53, com sede na Av. Cruz Cabugá, 1563, Santo Amaro, Recife/PE,
CEP 50.040-000, neste ato representada pelo Sr. Amaro Henrique Pessoa Lins,
brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF nº 128.476.154-15, portador
do RG nº 1.019.845 SDS/PE e Sr. Hélio Bernardes Lacerda, brasileiro, casado,
administrador, inscrito no CPF/MF nº 458.000.144-34, portador do RG nº 1.896.627
SSP/PE, vêm por meio deste, apresentar o Relatório Analítico de Atividades 2020 das
instituições de Saúde e Assistência Social, mantidas por esta organização.
Sem mais para o momento renovamos os nossos votos de estima e consideração,
nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários,
Atenciosamente,
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PALAVRA DA SUPERINTENDÊNCIA
Na História, 2020 ficará marcado como o ano em que um novo vírus causou medo,
separação e mortes em todo o mundo. A pandemia de coronavírus, que se originou
na China, logo se espalhou pelo planeta e nos pegou de surpresa. Em fevereiro, nossa
instituição se preparava para a chegada de um possível surto. No Hospital Santo
Amaro (HSA), palestras informavam os profissionais de saúde sobre os riscos e a
forma de combater a doença, chamada Covid-19. Em março, tivemos os primeiros
casos no Brasil e, em questão de dias, nos vimos dentro de uma guerra contra um
inimigo invisível e, infelizmente, muito poderoso. Foi hora de preparar os nossos
profissionais para esse novo cenário e de proteger o máximo de vidas possível.
Suspendemos as aulas em nossos educandários, escolas e Instituto de Cegos, que
passaram a realizar atividades remotas, da forma mais acessível às nossas crianças
tão carentes. Redobramos os cuidados sanitários em nossos abrigos, a fim de
resguardar os nossos idosos, que integram o grupo de alto risco da doença. Adotamos
todos os protocolos de segurança necessários em todas as unidades, como
checagem de temperatura, instalação de dispensadores de álcool em gel, entrega de
máscaras. Uma parte da nossa instituição precisou aderir ao home office. Seja por
idade ou por comorbidade, alguns precisaram se afastar do trabalho presencial.
Tivemos que nos reinventar, nos apegar ainda mais à tecnologia. Uns isolados em
casa; outros na luta diária nas unidades de saúde.
Entre os meses de junho e julho, no primeiro pico da pandemia, a Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do HSA atendeu pacientes infectados com o coronavírus, por
solicitação da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Para receber melhor
as pessoas com diagnóstico positivo e casos suspeitos, vindas das grandes
emergências, adaptamos uma das nossas enfermarias, que funcionará até quando for
preciso. Também estivemos sempre atentos à situação da pandemia na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) Dulce Sampaio e no Hospital Regional Fernando Bezerra,
que são administrados pela Santa Casa e que se tornaram referências no atendimento
à Covid. Continuamos seguindo todas as determinações dos órgãos competentes e
dos decretos da Prefeitura do Recife e do Governo do Estado. Vivemos dias bem
difíceis: perdemos pacientes, perdemos colaboradores, familiares e amigos. Mas não
perdemos as esperanças, seguimos firmes em nosso propósito. Com muita união,
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superação diária e esforço coletivo, chegamos ao fim de um ano, ansiando por dias
melhores.
E essa esperança foi chegando de diversas formas. Encontramos apoio na forte
mobilização social que ajudou a reduzir os impactos da fome e do desemprego, tristes
consequências da pandemia. Firmamos parcerias importantes que nos auxiliaram
nessa caminhada de solidariedade. Recebemos doações de empresas de grande,
médio e pequeno porte, e também de pessoas físicas, além de verbas públicas
emergenciais. Com esses recursos, conseguimos manter o pleno funcionamento dos
serviços essenciais, que beneficiam a população mais fragilizada em Pernambuco.
Conseguimos, também, garantir a segurança alimentar das centenas de famílias que
são atendidas em nossas unidades de Educação e Assistência Social, por meio da
distribuição periódica de cestas básicas, além de máscaras, itens de higiene pessoal,
limpeza e muitas outras ações.
Encerro essa mensagem agradecendo a todos aqueles que nos ajudaram em 2020,
um ano atípico, repleto de adversidades e ensinamentos: à Arquidiocese de Olinda e
Recife, parceiros, fornecedores, doadores. Mas agradeço e homenageio, sobretudo,
os colaboradores da Santa Casa de Misericórdia do Recife, pelo compromisso e
dedicação. Graças a Deus e a todos eles, conseguimos cumprir bem o nosso papel
de acolher os nossos irmãos mais necessitados.
Como disse o arcebispo de Olinda e Recife e nosso presidente emérito, Dom
Fernando Saburido, em sua mensagem de Páscoa, é tempo de "nos mantermos de
pé, em atitude de vigilância amorosa e de espera confiante". Que, neste ano
de 2021, a população de todo o mundo tenha acesso às vacinas contra a Covid-19
e que, livres

do

flagelo

da

pandemia,

possamos retornar

à

vida

normal

e celebrar vitórias em favor de toda a comunidade.

Prof. Amaro Henrique Pessoa Lins
Superintendente Geral da Santa Casa
de Misericórdia do Recife
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APRESENTAÇÃO

Foto: Alta gestão da Santa Casa de Misericórdia comemora 162 anos da instituição.

A Irmandade Santa Casa de Misericórdia do Recife, organização da Igreja Católica
Apostólica Romana, é uma associação privada sem fins econômicos, regida pelo
Código de Direito Canônico e estatuto próprio. Subordinada à autoridade eclesiástica
da Arquidiocese de Olinda e Recife, e orientada pela legislação brasileira e Acordo
Brasil Santa Sé.

Sua missão sempre esteve voltada aos mais necessitados, com atenção especial aos
órfãos e à prestação de serviços de saúde, sendo reconhecida como uma das
instituições filantrópicas mais importantes do Estado de Pernambuco.

A Santa Casa de Misericórdia do Recife posicionou-se como principal gestora de doze
instituições sociais sendo, quatro de Saúde, duas de Educação (ensino regular infantil)
e seis na Assistência Social. Neste último segmento, contempla os três níveis de
complexidade: três educandários de complementação escolar na Proteção Social
Básica; o Instituto de Cegos Antonio Pessôa de Queiroz, com média complexidade; e
duas Instituições de Longa Permanência para Idosos, com alta complexidade de
Proteção Social Especial.
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE
1. IDENTIFICAÇÃO
Razão social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife
CNPJ: 10.869.782/0001-53
Endereço: Av. Cruz Cabugá, 1563, Santo Amaro, Recife/PE. 50.040-000
Fone: 81 3412.3800 | www.santacasarecife.org.br
Estrutura Organizacional

Figura: Organograma da Santa Casa de Misericórdia do Recife

2. OBJETIVO
A Santa Casa de Misericórdia do Recife tem por objetivo desenvolver atividades
filantrópicas, sem nenhuma finalidade lucrativa, nas áreas de Saúde, Educação e
Assistência Social, em benefício da população carente. É gestora de 12 instituições,
sendo 4 em Saúde, 2 em Educação e 6 em Assistência Social, algumas com gestão
direta e outras em parceria com o poder público.
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No decorrer do ano de 2020, a instituição, dentro do contexto da pandemia de COVID19, buscou manter o equilíbrio com base na união e qualificação da sua equipe gestora
e demais colaboradores, para enfrentar o desafio da prática empreendedora,
sensibilizando a sociedade em geral, ampliando as parcerias e visando o bem-estar
de todos os pernambucanos.

3. PÚBLICO BENEFICIADO

Foto: Crianças em situação de vulnerabilidade integram o público atendido pela Santa Casa de Misericórdia do Recife

O público beneficiado pelo trabalho da Santa Casa de Misericórdia do Recife são os
pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS; crianças, adolescentes e idosos em
situação de vulnerabilidade social; e pessoas com deficiência visual.

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O trabalho da Santa Casa de Misericórdia do Recife abrange pessoas de todo o
Estado de Pernambuco: Recife e Região Metropolitana, bem como do Interior do
Estado.
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5. SERVIÇOS
ENTIDADES MANTIDAS PELA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE

SAÚDE

EDUCAÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALTA COMPLEXIDADE
• Abrigo São Francisco

MÉDIA COMPLEXIDADE:

de Assis;

Hospital Santo Amaro - HSA.

• Centro Geriátrico
Padre Venâncio.

ATENÇÃO PRIMÁRIA:
• Unidade de Acolhimento UA;
• Residências Terapêuticas
RT;
• Programa de Saúde Bucal
SB;
• Núcleo de Apoio à Saúde da

ESCOLA REGULAR
• Educandário São
Joaquim;
• Colégio Santa Luísa de
Marillac.

PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL:
MÉDIA
COMPLEXIDADE:
• Instituto de Cegos
Antônio Pessoa de
Queiroz.

Família NASF;
• Serviços de Atendimento
Domiciliar SAD.

PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA:

CONTRATO DE GESTÃO:
• UPA Dulce Sampaio;
• Unidade Pernambucana de
Atenção Especializada –
UPAE/Ouricuri;
• Hospital Regional Fernando

• Educandário Casa da
Providência;
• Educandário
Magalhães Bastos;
• Educandário Santa
Tereza.

Bezerra – HRFB.
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6. ORIGEM DOS RECURSOS
Os recursos para a manutenção das obras sociais de Educação e Assistência da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife provêm de aluguéis, foro e
laudêmios de imóveis sob domínio direto da instituição, além de convênios com
entidades nacionais e internacionais, com destaque para o SUS.

7. RECURSOS UTILIZADOS

Santa Casa de Misericórdia
RECEITAS

2020

Média Mensal

11.531.141

960.928

9.927.945

827.329

Outras Receitas

881.136

73.428

Doações

722.060

60.172

13.440.936

1.120.078

Pessoal e Encargos

3.160.710

263.392

Materiais e Serviços

2.248.068

187.339

Despesas com Contingências

4.806.255

400.521

Despesas Gerais

3.225.903

268.825

(1.909.795)

(159.150)

Imobiliárias

DESPESAS

DÉFICIT DO PERÍODO
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Saúde
100% SUS – Média Complexidade

HOSPITAL SANTO AMARO
1. IDENTIFICAÇÃO
Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife
Nome fantasia da entidade: Hospital Santo Amaro
CNPJ: 10.869.782/0004-04
Endereço: Av. Cruz Cabugá, 1563, Santo Amaro. Recife/PE. 50.040.000
Telefone: 81 3412-3800. E-mail: diretoriahsa@santacasarecife.org

Foto: Fachada do Hospital Santo Amaro.

2. OBJETIVO
O Hospital Santo Amaro – HSA foi inaugurado em seu endereço atual em 25 de março
de 1870. Além de atender às demandas hospitalares, é utilizado como sede da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife.
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O Hospital Santo Amaro é uma unidade referenciada, funciona ininterruptamente por
24 horas com atendimento de médicos plantonistas e uma Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). Possui serviço de cuidados prolongados, cujo objetivo é oferecer um
serviço intermediário entre os pacientes de UTI e de clínica médica. Além disso, a
unidade atua como retaguarda em Ortopedia da emergência do Hospital Getúlio
Vargas, referência dessa especialidade no Estado de Pernambuco.
Disponibiliza, através de contratos com o poder público estadual e municipal, e de
parcerias com empresas privadas, uma ampla rede de serviços aos pacientes do
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo melhor qualidade àqueles que mais
necessitam.
Desde 2019, o Hospital Santo Amaro vem progredindo em seu planejamento rumo a
atuação como hospital de ensino, com potencial de se tornar um Hospital Universitário
em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco – Unicap. A área física e o
tamanho do terreno do hospital possibilitam reaproveitamento de espaços para
expansão, que conta com uma residência na área de Clínica Médica e Ortopedia e
recebe alunos do internato da Unicap.
Com o surgimento da Pandemia de COVID-19 no país e, consequentemente, o
aumento de casos de infecção no estado de Pernambuco, a Santa Casa de
Misericórdia do Recife divulgou, no dia 17/03/2020, o seu Plano de Contingência,
elaborado pela alta gestão em conjunto com especialistas em diversas áreas de
Saúde. O documento reúne medidas que foram e permanecem sendo adotadas para
reduzir os riscos e minimizar o impacto da disseminação do vírus entre a população.
O Hospital Santo Amaro acatou todas as recomendações sugeridas pelas autoridades
sanitárias municipais, estaduais e federais. Em maio de 2020, o Hospital Santo Amaro
ofertou ao Estado de Pernambuco, o remanejamento de 10 (dez) leitos da UTI geral
adulta para leitos de UTI Covid adulta. Em dezembro de 2020, ampliamos e ofertamos
ao estado mais 10 (dez) leitos de enfermaria Covid. Durante todo o período de
pandemia, foram mantidos os atendimentos de retaguarda de urgência e emergência
ortopédica que é a especialidade do HSA.
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3. PÚBLICO BENEFICIADO
O Hospital Santo Amaro atende exclusivamente a pacientes do Sistema Único de
Saúde – SUS, ofertando 100% dos serviços de forma totalmente gratuita à população.
O hospital trabalha com demanda regulada.
Quantidade atendida em 2020: 160.479 pacientes
Número de leitos: 130

SETORES
UTI
Crônicos
Cardiologia
Clínica geral
Ortopedia
Cirúrgica
TOTAL

LEITOS
10
08
10
34
51
17
130

Total de atendimentos em 2020: 160.479
ATENDIMENTOS
Ambulatoriais
Internações (procedimentos cirúrgicos e clínicos,
UTI)
Pacientes internados em Cuidados Prolongados
TOTAL

QUANTIDADE
155.922
4.557
0
160.479

Foto: Enfermaria São Francisco foi reinaugurada em fevereiro de 2020.

14

Atendimento SUS no ano de 2020

4. ABRAGÊNCIA TERRITORIAL
O HSA atende pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde – SUS,
abrangendo todo o estado de Pernambuco através da Central de Regulação.

5. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
No Hospital Santo Amaro, são oferecidos serviços como: atendimentos ambulatoriais;
internações clínicas e cirúrgicas, incluindo serviço de UTI; e cuidados prolongados,
com funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia e 7 dias por semana.
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ESPECIALIDADES DOS
ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buco-maxilo;
Cardiologia;
Cirurgião Geral;
Cirurgião Vascular;
Clínica Médica;
Dermatologia;
Endocrinologia (UNICAP);
Fonoaudiologia;
Gastroenterologia (UNICAP);
Neurologia (UNICAP);
Oftalmologia;
Ortopedia;
Otorrinolaringologia;
Psicologia;
Psiquiatria (UNICAP);
Pneumologia (UNICAP);
Geriatria (UNICAP);
Reumatologia (UNICAP);
Urologia;
Cabeça e pescoço;
Mastologia;

ESPECIALIDADES DOS
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Buco-Maxilo-Facial;
Cirurgia Geral;
Vascular;
Oftalmológica;
Ortopédica;
Proctologia;
Urologia
Cabeça e pescoço

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
Análises clínicas

Exames laboratoriais gerais e citopatologia.

Oftalmologia

Biometria, campimetria, curva tensional, fundoscopia, exercício
ortóptico, ceratometria, mapeamento da retina, paquimetria.

Cardiologia

Teste ergométrico, ecocardiograma, eletrocardiograma.

Gastroenterologia

Endoscopia digestiva, Ultrassonografia.

Otorrinolaringologia

Imitanciometria, audiometria, vídeo-laringoscopia.

Neurologia

Eletroneuromiografia (ENMG, EEG).

Fonoaudiologia

Fonoterapia.
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Tomografia, Mamografia, densitometria óssea, RX, USG com
Imagenologia

Doppler.

Total de Procedimentos Diagnósticos em 2020 Ambulatorial: 89.376
Laboratório de análises clínicas

43.421

Anatomia Patológica e Citopatológica

2.247

Radiologia

13.111

Ultrassonografia (ecocardiograma, paquimetria, usg)

4.572

Diagnóstico por endoscopia (EDA, Videolaringoscopia,
retossigmoidoscopia)
Métodos diagnósticos em: cardiologia, oftalmologia e fonoaudiologia
(ECG, EEG, ENMG, audiometria, teste ergométrico, tonometria,
fundoscopia, outros)

834
25.191

6. RECURSOS HUMANOS

HOSPITAL SANTO AMARO – HSA
CARGOS
Almoxarife
Analista contábil
Analista de dep. Pessoal
Analista de compras
Analista de faturamento
Analista de recursos humanos
Apoio técnico
Aprendiz assist. administrativa
Arte educador
Assist. Administrativo
Assist. de compras
Assist. de faturamento
Assistente contábil
Assistente de dep. Pessoal
Assistente social

QUANTIDADE
1
1
1
3
1
3
1
26
2
2
1
4
1
5
9
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Aux. de cons. E limpeza
Aux. Administrativo
Aux. de faturamento
Aux. Enfermagem
Aux. Farmácia
Auxiliar de almoxarife
Auxiliar de câmara escura
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de suporte ti
Auxiliar lavanderia
Auxiliar manutenção
Biomédica
Cirurgião dentista
Comprador(a)
Contador(a)
Coord. Adm. / financeiro
Coord. Administrativo
Coord. Clínica
Coord. Clínica residência Terapêutica
Coord. Clínica UA
Coord. Controladoria
Coord. de dep. Pessoal
Coord. de enfermagem SAD
Coord. de farmácia
Coord. de recursos humanos
Coord. de hotelaria
Coord. de suprimentos
Coord. Manutenção
Coord. Núcleo seg. do paciente
Coordenador de psicologia
Coordenador de t.i.
Coordenador(a) de qualidade
Coordenadora de enfermagem
Coordenadora nutrição
Copeiro(a)
Costureira
Cozinheiro(a)
Cuidador residência terapêutica
Diretor(a) técnico(a)
Educador social

51
38
1
12
18
3
7
12
1
7
2
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
8
184
1
16
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Eletricista
Encanador
Enfermeiro do trabalho
Enfermeiro(a)
Enfermeiro(a) educação permanente
Eng. de segurança do trabalho
Farmacêutico(a)
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo(a)
Gerente de apoio
Gerente de gestão hospitalar
Gerente de monitoramento
Gerente de pessoas
Gerente de projetos municipais
Instrumentador(a) cirúrgica
Jardineiro
Maqueiro
Marceneiro
Médico anestesiologista
Médico diarista
Médico infectologista
Médico psiquiatra
Médico visitador
Médico(a)
Médico(a) evolucionista
Médico(a) intensivista
Motorista
Nutricionista
Nutricionista clínica
Odontólogo
Pedreiro
Pintor
Psicólogo(a)
Psicólogo(a) hospitalar
Recepcionista
Sanitarista
Secretaria
Supervisor de segurança
Supervisor(a) administrativo
Supervisor(a) assist. Social

4
2
1
89
1
1
8
19
7
1
1
1
1
1
2
2
6
1
2
1
1
1
3
26
1
9
13
4
2
4
5
1
14
2
16
26
1
1
2
1
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Supervisor(a) de enfermagem
Supervisor(a) de lavanderia
Supervisor(a) de manutenção
Supervisor(a) fisioterapia
Supervisor. Cons. e limpeza
Tec. em Refrigeração
Tec. Enfermagem
Tec. Imobiliz. Ortopédica
Tec. Raio-x
Tec. Referência residência Terapêutica
Tec. Seg. Trabalho
Técnica em referência - RT
Técnico de enfermagem
Técnico(a) em nutrição
Telefonista
Terapeuta ocupacional
Vigia
TOTAL DE COLABORADORES

5
1
1
1
1
3
2
4
13
22
4
3
237
2
2
9
27
1.083

EQUIPE MÉDICA COMPLEMENTAR

QUANTIDADE

Médicos Pessoa Jurídica

81

7. PARCERIAS PARA SERVIÇOS DE APOIO
O HSA possui serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento em diversas
especialidades, conforme demonstrativo abaixo:
PARCEIRO(A)
Rede Visão
Salomão
Sales

SERVIÇO DISPONIBILIZADO
À POPULAÇÃO
Consultas e métodos
diagnósticos
AMBULATORIAL

ESPECIALIDADE
Oftalmologia

ENMG, EEG
AMBULATORIAL

NEUROLOGIA

Labmex
Anatômica
Citomax

Exames laboratoriais e
anatomia patológica
AMBULATORIAL

Laboratório de
análises clínicas
Anatomia Patológica e
Citopatológica

DAVITA
Uninefron

Hemodiálise INTERNAMENTO

Nefrologia

QUANT.
32.778

77

45.668
2.247
452
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PARCEIRO(A)

SERVIÇO DISPONIBILIZADO
À POPULAÇÃO

ESPECIALIDADE

QUANT.

Renal
Services
Ceder

Serviços dermatológicos,
ambulatoriais e pequenos
procedimentos cirúrgicos
AMBULATORIAL

Dermatologia –
Consultas
Dermatologia –
Cirurgias

4.761
547
TOTAL

86.530

8. RECURSOS UTILIZADOS
Recursos totais do Hospital Santo Amaro em 2020, incluindo os destinados aos
contratos de gestão das Unidades de Acolhimento, Residências Terapêuticas,
Programa de Saúde Bucal, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Serviço de
Atendimento Domiciliar, bem como nos serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento
das especialidades:

Hospital Santo Amaro
RECEITAS

2020

Média Mensal

69.079.720

5.756.643

63.191.531

5.265.961

4.685.541

390.462

Aluguel Salas

332.002

27.667

Doações

645.045

53.754

Financeiras

225.601

18.800

DESPESAS

65.495.889

5.457.991

Pessoal e Encargos

39.635.213

3.302.934

Materiais e Serviços

21.988.325

1.832.360

3.872.352

322.696

3.583.831

298.653

Convênios
Outras Receitas

Despesas Gerais
SUPERÁVIT DO PERÍODO
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HOSPITAL SANTO AMARO
SERVIÇOS EM PARCERIA COM A PREFEITURA DO RECIFE PROJETOS

ATENÇÃO PRIMÁRIA
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
• Unidades de Acolhimento – UA;
• Residências Terapêuticas – RT;
• Programa de Saúde Bucal – SB.
• Núcleo de Atendimento à Saúde da Família – NASF
• Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD.

1. IDENTIFICAÇÃO

UNIDADES DE ACOLHIMENTO – UA
2. OBJETIVO
A Unidade de Acolhimento é um serviço voltado para pessoas com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no componente de atenção
residencial, isto é, acolhimento em residências de caráter transitório da Rede de
Atenção Psicossocial – RAPS.
A UA oferece cuidados contínuos de saúde, funcionando 24 horas, em ambiente
residencial, para pacientes de ambos os sexos, que apresentem acentuada
vulnerabilidade social e/ou familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e
protetivo de caráter provisório.
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3. PÚBLICO BENEFICIADO
A faixa etária atendida pelas Unidades de Acolhimento é a partir dos 18 anos. O
ingresso nesse serviço se dá, primeiramente, por meio dos postos de saúde ou pelos
agentes comunitários, que encaminham aos Centros de Apoio Psicossocial de Álcool
e outras Drogas – CAPS.
A demanda também pode ser espontânea ou por busca ativa, obedecendo ao modelo
de funcionamento determinado pela Portaria nº 121, de 25 de janeiro de 2012, do
Ministério da Saúde. O tempo de permanência dos usuários na UA é de até seis
meses. O atendimento é 100% gratuito.
Quantidade atendida em 2020
UNIDADE DE ACOLHIMENTO

TOTAL USUÁRIOS

Campo Grande

29 (Feminino)

Imbiribeira

21 (Masculino)

Total Geral

50 Usuários

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Unidade de Acolhimento Jandira Masur – Distrito II (Campo Grande). Atende
demandas de todos os Distritos Sanitários do Município do Recife.
Unidade de Acolhimento Antônio Nery – Distrito VI (Imbiribeira). Atende demandas
dos Distritos Sanitários I, V, VI e VIII.

5. SERVIÇOS
A Santa Casa de Misericórdia do Recife, em parceria com a Prefeitura Municipal do
Recife, atua na Gestão administrativa e financeira, fornecendo todo o suporte de
Recursos Humanos, Departamento Pessoal, Jurídico e manutenção das Unidades de
Acolhimento. São oferecidas oficinas diversas, artesanato, música entre outras
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atividades e eventos. Cabe à Prefeitura a responsabilidade com a política de saúde
mental, cuidados clínicos e a reabilitação psicossocial pelos CAPS referenciados.

6. RECURSOS HUMANOS
A equipe é composta pelos seguintes profissionais:

FUNÇÃO NA UA
Coordenadora Clínica
Motorista
Técnicos de Referência
Educadores Sociais
Arte Educadores
Copeiras
Auxiliares de Conservação e Limpeza
Vigias
TOTAL

QUANTIDADE
1
1
4
15
2
4
4
8
39

7. PARCERIAS
Devido a pandemia de COVID-19 e as recomendações de isolamento e
distanciamento social, as parcerias da Santa Casa de Misericórdia com os espaços
dos Shoppings Tacaruna e RioMar, foram temporariamente suspensas.

1. IDENTIFICAÇÃO

RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS – RTs
2. OBJETIVO
Visando promover o resgate da autonomia e do protagonismo de suas vidas, as
Residências Terapêuticas atendem a um programa que tem como objetivo acolher,
em moradias, pessoas com transtornos mentais. O programa obedece ao modelo
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funcional das Leis nº 10.216/01 (Federal) e nº 11.064/94 (Estadual), que tratam da
descontinuação do modelo convencional para o tratamento dos doentes psiquiátricos.

3. PÚBLICO BENEFICIADO:
Portadores de transtornos mentais egressos de internações psiquiátricas de longa
permanência ou de hospitais de custódia, e, ainda, os encaminhados pelo território, a
partir de discussão clínica, que não possuam suporte social e laços familiares que
viabilizem sua inserção social.

Foto: Atividades desenvolvidas nas Residências Terapêuticas - RTs
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Quantidade atendida em 2020: 258 (tendo dezembro como mês de referência)
Nas 34 residências terapêuticas geridas pela Santa Casa de Misericórdia do Recife,
em cogestão com a Prefeitura da Cidade do Recife – PCR, foram atendidas 258
pessoas, distribuídas da forma abaixo discriminada:

RT

ENDEREÇO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Iputinga III
Ipsep I
Campo Grande I
Bongi I
Iputinga I
Campo Grande IV
Imbiribeira I
Hipódromo
Santo Amaro I
Imbiribeira II
Casa Amarela I
Água Fria II
Campo Grande III
Alto do Mandu
Imbiribeira III
Cordeiro
Afogados I
Iputinga II
Casa Amarela II
Imbiribeira IV
Casa Amarela III
Afogados II
Campo Grande V
Imbiribeira VI
Tamarineira II
Imbiribeira VII
Imbiribeira VIII
Imbiribeira V
Encruzilhada
Boa Viagem
Tamarineira III
Santo Amaro II
Bongi II
Água Fria I
TOTAL

QUANTIDADE
MORADORES
8
5
8
8
8
7
8
8
8
7
6
8
8
8
8
8
7
6
8
8
7
6
9
8
8
8
7
8
8
8
7
8
8
8
258

GÊNERO
Masculina
Masculina
Mista
Mista
Feminina
Mista
Feminina
Masculina
Mista
Mista
Masculina
Masculina
Feminina
Masculina
Masculina
Masculina
Feminina
Masculina
Masculina
Masculina
Feminina
Mista
Masculina
Feminina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Mista
Mista

*Os valores em algarismo romano referem-se à quantidade de Residências Terapêuticas implantadas
no bairro (I, II, III, IV, V).
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Apesar dos esforços direcionados e cumprimento dos protocolos de saúde instituídos,
a pandemia também alcançou as RT´s, levando ao adoecimento tanto o corpo
funcional, quanto os moradores. Houve também óbitos nos grupos supracitados.

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA
As

Residências

Terapêuticas

recebem

como

moradores

pacientes

desinstitucionalizados ou do território, prioritariamente, munícipes de Recife.
5. SERVIÇOS
A Santa Casa de Misericórdia do Recife é corresponsável pela operacionalização do
serviço de 34 Residências Terapêuticas, o que também inclui a garantia de suporte
com equipe administrativa, processo de recrutamento e seleção de pessoal, e
manutenção de todas as RT´s. Fica sob a responsabilidade da Prefeitura do Recife o
cumprimento da Política de Saúde Mental, cuidados clínicos e a reabilitação
psicossocial, por meio dos Centros de Apoio Psicossocial – CAPS referenciados.

6. RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO
Coordenação Administrativa
Coordenação Clínica
Motorista
Apoio Administrativo
Técnico de Referência*
Cuidadores Feristas*
Cuidadores*
TOTAL

QUANTIDADE
02
03
03
01
19
19
183
230

*Considerando os contratos por tempo determinado – CTD´s

7. PARCERIAS
A equipe mantém articulação com toda a Rede de Apoio Psicossocial – RAPS para
garantia da assistência, notadamente com os Centros de Atenção Psicossocial CAPS, que desenvolvem serviços com os quais as RTs estão vinculadas, recebendo
o apoio psicossocial, com intercâmbio de informações e desenvolvimento das ações
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assistenciais; além da articulação com outros serviços de saúde, tais como PSFs,
PACS e Policlínicas.

1. IDENTIFICAÇÃO

SAÚDE BUCAL – SB
2. OBJETIVO
A Política Nacional de Saúde, Brasil Sorridente, tem promovido a reorganização das
práticas e da rede de atenção à saúde, bem como a ampliação e a qualificação do
acesso aos serviços de atenção básica em saúde bucal, pautando-se nos princípios
e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS.
O edentulismo, perda de dentes parcial ou total, continua sendo um grave problema
em nosso país, especialmente entre os idosos. Por isso, o município do Recife, em
parceria com a Santa Casa, implementou o Projeto de Fortalecimento da Saúde Bucal,
“Recife Sorrindo Mais”. Além de promover acesso aos serviços de próteses dentárias
dentro do município, oferece também serviços nas especialidades de endodontia e
periodontia, buscando proporcionar a reabilitação oral. Nesta parceria, cabe à Santa
Casa de Misericórdia do Recife o apoio administrativo na contratação de pessoal e na
cobertura com os custos da confecção das próteses.

3. PÚBLICO BENEFICIADO
O acesso a este serviço se dá por meio das Unidades de Saúde da Família e das
Unidades Básicas. No total são oito Centros Especializados em Odontologia (CEO),
distribuídos entre os Distritos Sanitários do Recife. Podem ter acesso aos serviços,
totalmente gratuitos, os usuários do SUS, acima de 18 anos.

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA
O projeto restringe seu atendimento ao município do Recife.
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5. SERVIÇOS
A Santa Casa de Misericórdia do Recife provê apoio administrativo na contratação de
pessoal e o acesso à confecção das próteses. A capacidade de atendimento do
serviço de próteses é de: 150 próteses dentárias/mês, sendo do tipo total (resina
acrílica) e parcial removível (grade metálica).

6. RECURSOS HUMANOS
04 Cirurgiões-dentistas com especialização em prótese dentária.

7. PARCERIAS
As demandas são espontâneas e/ou através dos diversos programas conveniados
aqui mencionados, através das equipes de assistência, a saber: UA – Unidades de
Acolhimento, SAD – Serviço de Atendimento Domiciliar, Residência Terapêutica,
equipes de Saúde da Família e NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

1. IDENTIFICAÇÃO

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF

2. OBJETIVO
O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado pelo Ministério da Saúde,
em 2008, com o objetivo de apoiar as Equipes de Saúde da Família (ESF) na
efetivação da rede de serviços e ampliar a abrangência e o escopo das ações da
Atenção Básica (AB), bem como sua resolubilidade, sendo formado por equipe
multiprofissional.
O NASF tem como objetivo proporcionar, através de sua atuação integrada,
discussões de casos clínicos, possibilitando o atendimento compartilhado entre
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profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares. Permite a
construção conjunta de projetos terapêuticos que ampliam e qualificam as
intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. Essas ações também
podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção da
saúde.

3. PÚBLICO BENEFICIADO
O acesso a este serviço se dá por demanda espontânea e, também, por captação das
equipes. O público alvo são aqueles indivíduos com patologias crônicas como
hipertensão, diabetes, entre outras; com ênfase no controle, monitoramento e
prevenção de agravamentos, bem como na educação em saúde, trabalhando em
intercâmbio com o Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD.

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

TODOS OS DISTRITOS SANITÁRIOS
DISTRITO SANITÁRIO I; 1-Boa Vista; 2-Cabanga; 3-Coelhos; 4-Ilha do Leite; 5-Ilha
Joana Bezerra; 6-Paissandu; 7- Recife; 8-São José; 9-Santo Amaro; 10- Santo
Antônio; 11-Soledade.
DISTRITO SANITÁRIO II; 1-Alto Santa Terezinha; 2-Água Fria; 3-Arruda; 4-Beberibe;
5-Bomba do Hemetério; 6-Campo Grande; 7-Cajueiro; 8-Campina do Barreto; 9-Dois
Unidos; 10-Fundão; 11-Hipódromo; 12-Linha do Tiro; 13-Ponto de Parada; 14-Porto
da Madeira; 15-Peixinhos; 16-Rosarinho; 17-Torreão.
DISTRITO SANITÁRIO III; 1-Aflitos; 2-Alto do Mandu; 3-Apipucos; 4-Casa Amarela;
5-Casa Forte; 6-Derby; 7-Dois Irmãos; 8-Espinheiro; 9-Graças; 10-Monteiro; 11-Poço;
12-Santana; 13-Sitio dos Pintos; 14-Tamarineira.
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DISTRITO

SANITÁRIO

IV;

1-CaxangÃ¡/2-Cidade

Universitária/3-Varzea/4-

Cordeiro/5-Engenho do Meio/6-Ilha do retiro/7-Iputinga/8-Madalena/9- Prado/ 10Torre/11-TorrÃµes/12-VÃ¡rzea/13-Zumbi
DISTRITO SANITÁRIO V; 1-Afogados; 2-Areias; 3-Barro/; 4-Bongi; 5-Capote; 6Coqueiral; 7-Curado; 8-Estância; 9-Jardim São Paulo; 10-Jiquiá; 11- Mangueira; 12Mustardinha; 13-Sancho; 14-San Martin; 15-Tejipió; 16-Totó.
DISTRITO SANITÁRIO VI; 1-Boa Viagem; 2-Brasília Teimosa; 3-Imbiribeira; 4-IPSEP;
5-Pina.
DISTRITO SANITÁRIO VII; 1-Cohab; 2-Ibura; 3-Jordão.
DISTRITO SANITÁRIO VIII; 1- Alto José Bonifácio; 2-Alto José do Pinho; 3-Brejo da
Guabiraba; 4-Corrego do Jenipapo; 5-Guabiraba; 6-Macaxeira; 7-Mangabeira; 8Morro da Conceição; 9-Nova Descoberta; 10-Passarinho; 11-Pau Ferro; 12-Vasco da
Gama.

5. SERVIÇOS

O NASF elabora projetos terapêuticos individuais dos beneficiários, de forma
compartilhada, que permitam o acompanhamento através de ações multiprofissionais
e transdisciplinares que desenvolvam a responsabilidade compartilhada entre família,
paciente e equipe profissional, acolhendo os usuários e humanizando a atenção.
Aliam-se ao plano as atividades físicas e práticas corporais que propiciam a melhoria
da qualidade de vida da população e a redução dos agravos e dos danos decorrentes
das doenças não-transmissíveis, reduzindo o consumo de medicamentos. No NASF,
são identificadas, em conjunto com a Equipe de Saúde da Família – ESF e a
comunidade, as atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em cada uma
das áreas cobertas e o público prioritário a cada uma das ações.

31

O NASF também desenvolve coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações
que se integrem a outras políticas sociais: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer,
entre outras, atendendo à integralidade da saúde física e mental dos beneficiários.

6. RECURSOS HUMANOS

PROFISSIONAIS – NASF

QUANT.

Assistente social
Aux. Administrativo
Biomédica
Apoio Administrativo
Cirurgião dentista
Contador(a)
Coordenador Administrativo
Enfermeiro(a)
Farmacêutico(a)
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo(a)

5
19
1
1
1
1
1
6
2
4
4

Gerente de monitoramento
Médico(a)
Nutricionista
Psicólogo(a)
Coordenador de Psicologia
Sanitarista
Técnico de enfermagem
Terapeuta ocupacional

1
3
1
13
1
25
57
8
154

TOTAL
7. PARCERIAS

O NASF mantém parceria com o SAD, com o PNI – Programa Nacional de
Imunização e com a Equipe de Saúde da Família – ESF, na identificação de possíveis
alvos de atuação, no planejamento, discussão e desenvolvimento de ações de saúde.
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1. IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO DE ATENDIMENTO
DOMICILIAR – SAD
2. OBJETIVO
Para evitar hospitalizações desnecessárias – e, assim, diminuir o risco de infecções e
evitar a superlotação de serviços de urgência e emergência – a Atenção Domiciliar
(AD) é um serviço voltado para atenção básica à saúde. Oferece, por meio da moradia
do paciente, o cuidado integral remetido aos aspectos da estrutura familiar, à
infraestrutura do domicílio, caracterizando um conjunto de ações de promoção à
saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, com garantia da
continuidade do cuidado e integrada à Rede de Atenção Básica à Saúde.
O trabalho da equipe do SAD, que envolve o paciente e a família, tem como objetivo
modificar os hábitos de vida, a fim de promover, além do tratamento dos processos
agudos, manejo, reabilitação das doenças crônicas e atenção com resolutividade nas
possíveis urgências, aumento da saúde e qualidade de vida dos pacientes.
O SAD previne futuras internações e/ou encurta o período de permanência no
hospital, devolvendo ao paciente a oportunidade do convívio familiar durante seu
tratamento de reabilitação, e em caso de óbito em domicílio, o fornecimento da
declaração de óbito do paciente.
A frequência das visitas da equipe médica, de enfermagem e multidisciplinar pode ser
mensal, quinzenal ou semanal de acordo com a necessidade do paciente, conforme
estabelecido na Portaria do Ministério da Saúde nº 825, de 25 abril de 2016.
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3. PÚBLICO BENEFICIADO
O público atendido é composto por pessoas com necessidade de reabilitação motora,
adultos, idosos, pacientes crônicos sem agravamento, em situação pós-cirúrgica ou
que possuem alguma comorbidade, que já não podem se deslocar até a unidade de
saúde. São disponibilizados 180 leitos para internamento do paciente em casa, e o
acesso ao serviço se dá através de um encaminhamento avaliativo do paciente,
enviado pelo posto de saúde mais próximo de sua residência ou distrito sanitário.
Quantidade atendida em 2020:
Atendimentos realizados: 15.821
Quantidade de pacientes inscritos no programa em 2020: 1.939
Em razão pandemia de COVID-19 e da necessidade de distanciamento social, além
dos atendimentos presenciais, foram realizados telemonitoramento.

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Apenas na Região Metropolitana do Recife e especificamente nos distritos sanitários
IV e V.
ÁREA
Distrito Sanitário IV
Distrito Sanitário V

BAIRROS
Cordeiro, Ilha do Retiro, Iputinga, Torre, Madalena, Prado,
Zumbi, Engenho do Meio, Torrões, Caxangá, Cidade
Universitária, Várzea e Brasilit.
Afogados, Mangueira, Mustardinha, San Martim, Areias,
Caçote, Estância, Jiquiá, Barro, Coqueiral, Curado, Jardim
São Paulo, Tejipió e Totó.

5. SERVIÇOS OFERECIDOS
O atendimento é totalmente gratuito, cujas principais comorbidades tratadas são:
§ Tratamento de Lesão por
pressão;

§ Paralisia Cerebral;
§ Síndrome Mielodisplásica;
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§ Úlcera Varicosa;

§ Esclerodermia;

§ Neoplasias;

§ Esclerose Lateral Amiotrófica;

§ Infecção Urinária e Respiratória;

§ Coréia de Huntington e outras

§ Hipertensão Arterial;
§ Diabetes,
§ Sequela de acidente vascular
cerebral – AVC;
§ Sequela de Trauma Crânio
Encefálico – TCE;
§ Trauma Raqui-Medular por
Projétil de Arma de Fogo – TRM;

doenças neurológicas;
§ Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
– DPOC;
§ Estenose Aórtica;
§ Artrite;
§ Artrose;
§ Atendimento à Recém-nascido com
Sífilis;

§ Sequela de Hanseníase;

§ Síndrome de Guillain-Barré;

§ Tuberculose em Tratamento;

§ Ataxia de Friedreich;

§ Síndrome da Imuno Deficiência

§ Distúrbios psiquiátricos;

Adquirida – SIDA;

§ Bexiga Neurogênica;

§ Fibrose Pulmonar;

§ Osteomielite;

§ Demência de Alzheimer;

§ Hidrocefalia.

§ Doença de Parkinson;

6. RECURSOS HUMANOS

PROFISSIONAIS SAD
Médico
Enfermeiro
Enfermeiro Distrital
Fisioterapeuta
Terapeuta Ocupacional
Fonoaudiólogo
Psicólogo
Assistente social
Nutricionista
Técnicos de enfermagem
Auxiliar de farmácia
Assistente Administrativo
Motorista
Jovem aprendiz
TOTAL

QUANT
03
04
02
03
01
01
01
01
01
09
01
01
05
01
34
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7. PARCERIAS
As equipes do SAD mantêm contato e fazem intercâmbio com diversas equipes para
troca de informações e planejamento de ações quando necessário. As parcerias são
as seguintes:
PARCEIRO(A)
Núcleo de Apoio à Saúde da
Família – NASF
Estratégia Saúde da Família –
ESF
Programa de Agentes
Comunitários de Saúde –
PACS
Centro de Atenção
Psicossocial – CAPS
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência – SAMU
Distritos Sanitários, Unidade
de Pronto Atendimento – UPA
Hospital Santo Amaro – HSA

DESCRIÇÃO
Intercâmbio com as equipes da saúde da família
por ocasiões de alta do programa ou entrada no
programa
Intercâmbio com as equipes de estratégia da
saúde da família por ocasiões de alta do programa
ou entrada no programa
Intercâmbio com as equipes de agentes
comunitários para planejamento de eventuais
ações pontuais
Intercâmbio com as equipes da atenção
psicossocial para planejamento de eventuais
ações pontuais
Intercâmbio com as equipes do SAMU quando da
necessidade de remoção para unidades de saúde
Intercâmbio com as equipes das UPAS e/ou
distritos sanitários quando necessário.
Intercâmbio com as equipes do HSA por ocasião
de eventuais necessidades de internação
hospitalar.

Reunião nos postos de saúde com enfermeiros, agentes comunitários de saúde e
coordenação distrital realizada antes da pandemia.
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Imagem das fisioterapeutas orientando exercícios
de reabilitação.

Imagem da Técnica de enfermagem realizando
aferição da pressão.

Imagem da Assistente Social e Fonoaudióloga
realizando atendimento em uma comunidade.

Projeto Sífilis - aplicação de Benzetacil
em Recém-nascidos
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Organizações Sociais - OS
Unidade de Pronto Atendimento – UPA
UPA Dulce Sampaio
1. IDENTIFICAÇÃO
Razão social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife
Nome Fantasia da Entidade: UPA Dulce Sampaio
CNPJ: 10.869.782/0012-06
Endereço: Rua Mirabela,30, Torrões. Recife/PE. CEP: 50.640-580.
Telefone: 81 3184-4440. E-mail: coordgeral@upatorroes.org

Foto: Fachada da UPA Dulce Sampaio

2. OBJETIVO
Em 01/04/2010, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife firmou o
Contrato de Gestão nº 002/2010 com a Secretaria Estadual de Saúde, assumindo, por
meio de sua coordenação e corpo diretivo, a operacionalização e gestão das ações
dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Dulce Sampaio, também
conhecida como “UPA Torrões”.
Inaugurada em 28/05/2010, a UPA Dulce Sampaio é considerada uma das maiores
da sua microrregião. A unidade realiza atendimento médico hospitalar de média e alta
complexidade, nas especialidades de clínica médica, pediatria e ortopedia.
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Historicamente, a capacidade instalada é de 10 leitos de sala amarela, 5 leitos sala
vermelha, 5 leitos de pediatria e 2 leitos de isolamento.
No período compreendido entre fevereiro e julho de 2020, houve a necessidade de
implantar mudanças e adaptações na Unidade, bem como no fluxo de atendimento,
devido à pandemia de COVID-19; passando a oferecer sala de “isolamento covid” com
10 leitos de sala amarela; 05 leitos “isolamento covid” sala vermelha; e,
separadamente, 02 leitos de pediatria não covid; 02 leitos sala vermelha não covid; e
03 leitos sala amarela não covid.
Os indicadores de desempenho assistencial demonstraram que, em 2020, a unidade
não atingiu os objetivos traçados de produção, totalizando 110.552 atendimentos. Por
outro lado, a unidade realizou uma média de 9.212 atendimentos por mês, atendendo
a Resolução do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco – CREMEPE. A
referida resolução determina que as Unidades de Pronto Atendimento prestem
assistência aos casos graves e intermediários dos pacientes acometidos pela
pandemia do COVID-19, justificando a diminuição da demanda espontânea de casos
de pacientes sem queixas de sintomas gripais, contribuindo sobremaneira como fator
de desobstrução de grandes emergências Estaduais e Municipais.
Foram também registrados 711 atendimentos por acidente motociclísticos. A UPA
Dulce Sampaio registrou um índice de 92% de resolutividade de casos dentro da
própria unidade, não necessitando de transferência de pacientes para outras unidades
de saúde.

3. PÚBLICO BENEFICIÁRIO
A unidade trabalha com demanda espontânea, dentro do seu perfil, e atende
exclusivamente a pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, ofertando 100% dos
serviços de forma totalmente gratuita à população.
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4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Predominantemente, a unidade atende a cidade do Recife com demandas registradas
em maior frequência aos públicos dos bairros circunvizinhos, como Engenho do Meio,
Cidade Universitária, Cordeiro, Iputinga, Jardim São Paulo, Prado, Bongi, San Martin,
Mustardinha, Zumbi. Embora o maior número de atendimento seja da cidade do
Recife, também são registrados atendimentos e pacientes dos municípios de
Jaboatão do Guararapes, Olinda, Camaragibe, Paulista, Abreu e Lima, São Lourenço
da Mata, Igarassu, Moreno, Cabo de Santo Agostinho, Carpina, Caruaru, Paudalho,
Passira, Vitória de Santo Antão, dentre outros municípios do Estado de Pernambuco.

5. SERVIÇOS
O atendimento médico-hospitalar nesta unidade consiste nas especialidades de
clínica médica, pediatria e ortopedia, com acompanhamento constante de
profissionais de serviço social.
A inserção dos serviços na rede social representa um incremento nos recursos de
atenção à saúde na região, atendendo as necessidades específicas da população.
As atividades assistenciais desenvolvidas pela UPA Dulce Sampaio são organizadas
de forma a garantir aos usuários todos os princípios estabelecidos para o SUS,
especialmente: a integralidade, universalidade, equidade, qualidade e eficiência,
observando as diretrizes dos sistemas Municipal e Estadual de saúde.
Quantidade atendida em 2020: 116.659 pacientes.
ATENDIMENTOS
Clínica Médica

QUANTIDADE
86.783

Ortopedia

11.566

Pediatria
Serviço Social

12.203
6.107
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Percentual de conformidade:
Resultado Alcançado: 68% da meta contratual. Os resultados foram oficiados,
mensalmente, à Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco – SES, com retorno
positivo de aceitação do não cumprimento da meta em decorrência da pandemia de
COVID-19.
Quantidade realizada em 2020: 106.137 exames.
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

QUANTIDADE

Laboratório de análises clínicas
Exames cardiológicos

83.995
4.486

Radiologia

17.656

6. RECURSOS HUMANOS
UPA DULCE SAMPAIO –
TORRÕES
Analista Contábil

QUANT.
1

Assessor(a) Jurídico(a)

1

Assistente de Faturamento

1

Assistente Contábil

1

Assistente de Pessoal

1

Assistente Social

6

Aux. Administrativo
Auxiliar Conservação e
Limpeza
Aux. Farmácia

3
11

Auxiliar de Almoxarife

1

Auxiliar de Câmara Escura

8

Auxiliar de Lavanderia

2

Auxiliar de Manutenção

2

Contador

1

Coordenador Adm/Fin
Coordenador de
Enfermagem
Coordenador Controladoria

1

Coordenador Geral

1

9

2
1
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UPA DULCE SAMPAIO –
TORRÕES
Coordenador Médico

QUANT.
1

Coordenador de TI

1

Copeiro(a)

3

Diretor Financeiro

1

Encarregado Higienização

2

Enfermeiro

19

Engenheiro do Trabalho

1

Farmacêutico(a)

2

Fisioterapeuta

1

Gerente de Apoio

1

Gerente de Pessoas

1

Jovem Aprendiz

4

Maqueiro

16

Marceneiro
Médico Plantonista (clínica
médica)
Médico Plantonista
(pediatra)
Médico Plantonista
(ortopedista)
Motorista

2
38
17
6
6

Pedreiro

1

Pintor

1

Recepcionista (cadastro)

7

Secretária

1

Segurança
Supervisor (a)
Administrativo (a)
Técnico Imobilização
Ortopédica
Técnico de Enfermagem

2
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Técnico em Informática

2

Técnico em Refrigeração

1

Técnico Raio-X

9

Técnico Seg. Trabalho

1

TOTAL

2
2

257
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7. PARCERIAS
A unidade trabalha em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU para transferência e remoção de pacientes.
A pandemia despertou o sentimento de solidariedade tanto em pessoas físicas como
jurídicas, que proporcionou à unidade ser contemplada com várias doações, a
exemplo de materiais descartáveis, EPI’s, lanches, refeições e Álcool líquido 70%.
Entre as organizações e pessoas atuantes no auxílio às instituições de saúde estão:
Banco Itaú, Habib's, Cacau Show, Lojas Riachuelo e Bacardi, Celpe – Grupo
Neoenergia e ex Alunos do Colégio Marista e São Luís, que realizaram campanhas e
doações de apoio aos profissionais de Saúde.
Além das doações indicadas acima, a unidade recebeu produtos subsidiados pela
Secretária de Saúde do Estado de Pernambuco, tais como equipamentos de suporte
à vida - ventiladores pulmonares, EPIS e materiais descartáveis específicos para
proteção dos profissionais.
A pandemia do COVID-19 trouxe dispêndios atípicos para unidade, que não estavam
previstos no orçamento inicial, tais como materiais e medicamentos (KIT intubação),
materiais descartáveis e EPI’s para a condução dos procedimentos com os pacientes
suspeitos e/ou confirmados de coronavírus. As despesas com pessoal também
aumentaram consideravelmente, especialmente devido aos custos de coberturas de
atestados médicos de colaboradores acometidos com a doença, além da substituição
dos colaboradores afastados por serem do grupo de risco (funcionário idosos e com
comorbidades).
Além do aumento dos custos com aquisição de maior volume de oxigênio, houve,
também, adaptações aos protocolos e procedimentos de recolhimento e rigorosa
destinação do lixo biológico, bem como despesas com produtos para higienização.
Ressalta-se a aplicação de recursos específicos repassados pela Secretaria Estadual
de Saúde do Estado, visando a contratação de profissionais Fisioterapeutas e de
equipamento para realização de exame de gasometria.
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8. RECURSOS UTILIZADOS

UPA Dulce Sampaio
RECEITAS

2020

Média Mensal

15.868.618

1.322.385

15.844.399

1.320.367

6.925

577

17.294

1.441

DESPESAS

16.407.531

1.367.294

Pessoal e Encargos

11.031.080

919.257

Materiais e Serviços

5.103.381

425.282

273.070

22.756

(538.913)

(44.909)

Convênios - SES
Outras Receitas
Doações

Despesas Gerais
DÉFICIT DO PERÍODO
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UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA – UPAE, Ouricuri/PE
1. IDENTIFICAÇÃO
Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife.
Nome fantasia da entidade: UPAE - Ouricuri
CNPJ: 10.869.782/0013-97
Endereço: Av. Manoel Irineu de Araújo, s/n, Centro. Ouricuri/PE. CEP: 56.200-000
Telefone: 87 3874 4600. E-mail: diretoriahsa@santacasarecife.org

Foto: Fachada da UPAe Ouricuri

2.OBJETIVO
Inaugurada em 5 de maio de 2017, a Unidade Pernambucana de Atenção
Especializada (UPAE) de Ouricuri/PE, é gerida pela Santa Casa de Misericórdia do
Recife, sob o contrato de gestão n.º 001/2017 firmado com a Secretaria de Saúde do
Estado de Pernambuco, sendo seu atendimento 100% SUS.
O objetivo da implementação da UPAE foi a descentralização dos atendimentos
médicos especializados, desafogando o Hospital Regional Fernando Bezerra – HRFB,
também gerido pela Santa Casa de Misericórdia do Recife.
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No entanto, em 09 de fevereiro de 2020, o contrato de gestão firmado entre a Santa
Casa de Misericórdia e o Governo do Estado de Pernambuco foi encerrado tendo,
dessa forma, cumprido o seu compromisso com o Estado e toda população do Araripe.

3. PÚBLICO BENEFICIADO
A unidade trabalhava com demanda oriunda das cidades de abrangência com
marcação prévia em agenda e atendia exclusivamente pacientes do SUS, ofertando
100% dos serviços de forma totalmente gratuita a uma população de mais de 358.013
habitantes no sertão do Araripe Pernambucano.

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Enquanto gerida pela Santa Casa de Misericórdia do Recife, a unidade oferecia
consultas e exames e atende pacientes das cidades de Araripina, Bodocó, Exu,
Granito, Ipubi, Moreilândia, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena, Trindade e
Ouricuri.

5. SERVIÇOS
Pelo período em que a Santa Casa de Misericórdia do Recife foi gestora da unidade,
a UPAE Ouricuri disponibilizava consultas especializadas e espaço para reabilitação
física e mental, com profissionais das áreas de fisioterapia e psicologia. Na área de
diagnóstico, os usuários contavam com exames de ultrassom, eletrocardiograma,
ecocardiografia e alguns procedimentos como biópsias dermatológicas. A unidade
realizava, ainda, atendimento aos bebês com microcefalia e outras síndromes. A
equipe multidisciplinar fazia todo o acompanhamento não-médico e realizava
atividades de estimulação para o desenvolvimento das crianças com microcefalia e
atraso no desenvolvimento.
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Atendimentos ambulatoriais
•

Cardiologia

•

Fisioterapia

•

Dermatologia

•

Sessão de Fisioterapia

•

Endocrinologia

•

Nutrição

•

Gastroenterologia

•

Psicologia

•

Otorrinolaringologia

•

Serviço Social

•

Urologia

•

Enfermagem

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
Cardiologia

Eletrocardiograma, ecocardiograma.

Dermatologia

Biópsia dermatológica

Clínica Geral

Anatomia patológica

Quantidade atendida em 2020: 4.293 procedimentos
DESCRIÇÃO
Cardiologia
Dermatologia
Gastroenterologia
Otorrinolaringologia
Urologia
Enfermagem
Patologia Clínica
Eletrocardiograma

QUANTID.
218
526
51
150
74
35
2.140
42

DESCRIÇÃO
QUANTID.
Fisioterapia
15
Sessões Fisioterapia
366
Nutrição
148
Psicologia
98
Serviço Social
42
Exérese de Pele
08
Biópsia Dermatológica
08

Consulta médica
Em janeiro/2020, a UPAE Ouricuri registrou uma produção total de 1.391 consultas,
conforme verifica-se na tabela abaixo. Vale ressaltar que a oferta da unidade é maior,
já que nesse demonstrativo não evidenciamos os pacientes faltosos.
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Produção por cidade de consultas executadas
Cidade
Consulta Retorno Interconsulta
Ouricuri
59
387
166
Trindade
49
74
7
Bodocó
37
60
14
Araripina
29
83
9
Ipubi
60
45
6
Parnamirim
37
37
13
Exu
36
34
2
Santa Cruz
16
23
3
Santa Filomena
8
22
2
Granito
13
20
04
Moreilândia
17
14
5
TOTAL
361
799
231

Total
612
130
111
121
111
87
72
42
32
37
36
1.391

%
44.00%
9,34%
8,00%
8,70%
8,00%
6,25%
5,17%
3,01%
2,30%
2,70%
2,60%
100%

Com base nas consultas ofertadas em janeiro de 2020 pela UPAE Ouricuri, a Santa
Casa de Misericórdia do Recife tinha estimado atender/realizar 1.734 consultas
médicas, tendo sido, portanto, realizado 80,22% da meta.

6. RECURSOS HUMANOS

UPAE OURICURI

QUANT

UPAE OURICURI

QUANT

Assistente contábil

1

Assistente Social

1

Aux. de cons. e limpeza

3

Médico cardiologista

2

Aux. Administrativo

2

Médico dermatologista

3

Auxiliar de compras

1

Médico endocrinologista

2

Auxiliar de pessoal

1

Médico otorrinolaringologista

1

Auxiliar de suporte TI

1

Médico urologista

1

Auxiliar manutenção

1

Nutricionista

1

Copeiro (a)

1

Psicólogo (a)

1

Diretor (a)

1

Recepcionista

3

Diretor (a) técnico (a)

1

Técnico em informática

1

Enfermeiro (a)

2

Técnico de enfermagem

1

Farmacêutico (a)

1

Fisioterapeuta

2

TOTAL

35
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7. PARCERIAS
A unidade mantém parceria com as 11 secretarias municipais de saúde, para
marcação de consultas de acordo com a demanda e da área de abrangência que
compõem a Nona Gerência Regional de Saúde - IX GERES.

8. RECURSOS

UPAE Ouricuri
RECEITAS

Média

2020

Mensal

327.554

27.296

325.000

27.083

2.554

213

-

-

DESPESAS

192.721

16.060

Pessoal e Encargos

90.619

7.552

Materiais e Serviços

88.487

7.374

Despesas Gerais

13.615

1.135

134.833

11.236

Convênios - SES
Outras Receitas
Doações

SUPERÁVIT DO PERÍODO
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Hospital Referência – Média Complexidade

Hospital Regional Fernando Bezerra - HRFB
1. IDENTIFICAÇÃO
Razão social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife
Nome fantasia da entidade: Hospital Regional Fernando Bezerra
CNPJ: 10.869.782/0009-00
Endereço: Rua Teobaldo Gomes Torres, 510, Centro. Ouricuri/PE. CEP: 56.200-000
Telefone: 87 3874-4844. E-mail: diretoriahsa@santacasarecife.org

Foto: Fachada do HRFB, em Ouricuri

2. OBJETIVO
O Hospital Regional Fernando Bezerra – HRFB oferece atendimento de média
complexidade. Localizado na cidade de Ouricuri, Pernambuco, é um estabelecimento
público estadual, que, atualmente, está sob a gestão da Santa Casa de Misericórdia
do Recife.
O hospital objetiva atender à integralidade da demanda espontânea e referenciada de
saúde da sua região, funcionando como porta hospitalar de urgência e emergência.
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3. PÚBLICO BENEFICIADO
O hospital atende com demanda espontânea e exclusivamente a pacientes do
Sistema Único de Saúde – SUS, ofertando serviços totalmente gratuitos à população.

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localizado na cidade de Ouricuri, é um estabelecimento de referência para toda a
área de abrangência dos onze municípios do sertão do Araripe.

5. SERVIÇOS
A unidade de emergência realiza atendimentos de média complexidade ininterruptos
24 horas/dia por demanda espontânea e referenciada por meio de resgate do Corpo
de Bombeiros. São disponibilizados leitos de observação, por período de 24h, não
sendo caracterizado internação hospitalar. O HRFB funciona como a porta hospitalar
de urgência/emergência, utilizando a classificação de risco por cor, conforme
estabelecido no Protocolo de Manchester. Neste serviço são disponibilizados
diariamente profissionais médicos nas especialidades de Pediatria, Clínica Geral,
Cirurgia Geral, Traumato-ortopedia, Obstetrícia, Anestesiologia e Terapia Intensiva.
Até o mês de março de 2020, a estrutura física do hospital era composta por um total
de 92 leitos de internação. No entanto, a partir do mês de abril, foi necessária realizar
um aumento no número de leitos, para melhor atender aos pacientes acometidos pelo
coronavírus.
Número de Leitos
SETORES

LEITOS
UTI
10
UTI COVID
8
Ortopedia e
traumatologia
6
Neonatologia
5
Clínica geral -adulto
21

Cirúrgica
Obstetrícia clínica
Obstetrícia cirúrgica
Reabilitação
Psiquiatria
Pediatria Clínica
TOTAL

16
12
5
2
1
15
101
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A estrutura física conta, ainda, com centro cirúrgico, equipada com 3 salas e 30 leitos
de observação na urgência e emergência.
O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) funciona das 08h às 17h, de segunda
a sexta, atendendo aos pacientes referenciados dos municípios via agendamento
eletrônico. São atendidas as especialidades: Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia
Vascular, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Psiquiatria, Urologia, Nefrologia,
Endocrinologia, Ortopedia, Pré-natal de alto risco e Ginecologia.
Em referência ao apoio diagnóstico e terapêutico, são ofertados exames laboratoriais,
radiodiagnóstico, ultrassonografia, eletrocardiograma, colposcopia e ecocardiografia.
Também são disponibilizados os serviços de farmácia e social (24h por dia).
Quantidade de atendimentos em 2020: 208.551 atendimentos.
MATERNIDADE
PRODUÇÃO
Partos normais
Cesarianas
Curetagens
TOTAL

QUANTIDADE
917
1.138
253
2.308

HOSPITAL
PRODUÇÃO
QUANTIDADE
Consultas Ambulatoriais
17.093
Consultas de Urgência
53.664
Cirurgias
3.816
TOTAL
74.573
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
EXAMES
Laboratoriais

QUANTIDADE
114.656

Tomografia

1.133

Raio X

12.755
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Ultrassonografia
TOTAL

3.126
131.670

6. RECURSOS HUMANOS

HRFB

QUANT.

Analista Contábil
Assessoria Jurídica
Assistente social
Aux. Conserv. e limpeza
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Farmácia
Auxiliar de Almoxarife
Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Nutrição
Auxiliar Lavanderia
Auxiliar Manutenção
Coord. Almoxarifado
Diretor Clínica
Coord. Farmácia
Coord. Faturamento
Coord. Recepção
Coord. UTI
Coord. Depart. Pessoal
Coord. Lavand. e limpeza
Coord. Manutenção
Gerente Recursos humanos
Coord. Serviço Social
Coord. Epidemiologia
Coordenador de TI

6
1
5
45
10
13
1
18
1
13
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

HRFB
QUANT.
Coord. enfermagem
1
Copeiro(a)
3
Cozinheiro(a)
3
Diretor administrativo
1
Enfermeiro(a)
34
Farmacêutico(a)
4
Fisioterapeuta
8
Fonoaudiólogo(a)
1
Gerente administrativo
0
Gerente TI
0
Maqueiro
10
Médicos
15
Motorista
6
Nutricionista
3
Recepcionista
20
Secretaria
1
Supervisor(a) de enfermagem
1
Tec. Informática
2
Tec. Imobilização Ortopédica
2
Tec. Raio-X
8
Tec. Seg. Trabalho
2
Técnico de enfermagem
118
Vigia
18
TOTAL
392
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7. PARCERIAS
O HRFB possui parceria com as secretarias municipais de sua área de
abrangência, especificamente em função de ser retaguarda na especialidade de
ortopedia e traumatologia.

8. RECURSOS
Hospital Regional Fernando
Bezerra - HRFB
RECEITAS

2020

Média Mensal

31.499.495

2.624.958

30.692.468

2.557.706

7.391

616

799.636

66.636

DESPESAS

38.212.865

3.184.405

Pessoal e Encargos

12.950.095

1.079.175

Materiais e Serviços

20.339.963

1.694.997

4.922.807

410.234

(6.713.370)

(559.448)

Convênios - SES
Outras Receitas
Doações

Despesas Gerais
DÉFICIT DO PERÍODO
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Educação
EDUCANDÁRIO SÃO JOAQUIM
1. IDENTIFICAÇÃO:
Razão social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife
Nome fantasia da Entidade: Educandário São Joaquim
CNPJ: 10.869.782/0011-25.
Endereço: Povoado Frei Caneca, S/N Zona Rural. Jaqueira/PE. 55409-000
Telefone: (81) 3689-1107 / E-mail: diretoriasaojoaquim@santacasarecife.org
Portaria: P-267. 002 SEDUC nº. 5386 de 08 de agosto de 2013.

Foto: Comemoração do Dia das Crianças no Educandário São Joaquim.

2. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE:
Ofertar uma educação de qualidade em tempo integral às crianças em situação
de vulnerabilidade social da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental
I, valorizando a formação do ser humano, tendo em vista, a universalização do
acesso aos Direitos Sociais, baseado nos princípios da formação cristã,
proporcionado de maneira gratuita.
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3. PÚBLICO BENEFICIADO:
Crianças na faixa etária de 04 anos e 06 meses a 11 anos, da Educação Infantil
ao 5º ano do Ensino Fundamental I, em situação de vulnerabilidade social,
selecionadas através do perfil socioeconômico e, cumulativamente, por outros
critérios definidos pelo Ministério da Educação e devidamente explicitado
durante a seleção dos alunos.
A concessão de bolsas de estudos atende aos critérios previstos na Lei nº
12.101/2009 que atribui o direito de desconto integral (100%) às famílias que
comprovem renda per capita não superior a 1 ¹/2 salário mínimo e de 50% às
famílias que comprovem a renda per capta até 3 salários mínimos. O processo
de seleção segue os seguintes passos:
ü Comunicado aos pais e publicação do Edital de Seleção;
ü Aplicação de testes avaliativos (novatos);
ü Recebimento da solicitação de gratuidade e inscrição no processo
seletivo;
ü Entrevistas e recebimento de documentação comprobatória dos
requisitos, avaliação social;
ü Visita domiciliar às famílias inscritas no processo seletivo;
ü Divulgação de resultados;
ü Realização das matrículas e renovações;
ü Assinatura do contrato anual de concessão da bolsa de estudo.
Quantidade de crianças atendidas em 2020: 101 alunos.
Bolsistas 100%: 101 alunos
Bolsa Parcial 50%: 0 alunos
Pagantes Integral:0
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4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
O Educandário São Joaquim está localizado na zona rural do município de
Jaqueira/ PE e os alunos são residentes da zona urbana ou rural do município.

5. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:
Serviços: O Educandário São Joaquim oferece serviços na área de educação
regular e complementar de forma totalmente gratuita para crianças em período
integral. Além do ensino regular e acompanhamento realizado pela equipe
técnica pedagógica, são realizadas oficinas pedagógicas no período da tarde,
comemorações das datas festivas, oferta de serviço de cozinha (03 refeições
diárias) e transporte escolar a todos os alunos, devido à parceria com a
prefeitura.
Além das atividades pedagógicas, foram encaminhados às famílias das crianças
atendidas os alimentos e as cestas básicas doados por vários parceiros.
Periodicidade: os serviços de aulas integrais são ofertados de segunda a sextafeira das 07 às 16h, nos meses de fevereiro a junho e de agosto a dezembro,
com férias escolares em janeiro e julho.
Em razão da a Pandemia do COVID-19, todas as atividades foram suspensas
por força do isolamento social, durante o período de 18 a 31 de Março de 2020,
por determinação dos Órgãos Federais, Estaduais e Municipais. Em especial,
destaca-se a determinação do art. 3º do Decreto Municipal de Jaqueira n°
08/2020 de 17/03/2020: “Ficam suspensos, no âmbito do Município de Jaqueira,
as aulas da rede pública e privada de educação no município, e eventos de
qualquer natureza com um público superior a 100 (cem) pessoas”.
O cumprimento do isolamento social foi reforçado pelo disposto na Portaria nº
356, de 11 de março de 2020, que, em seu art. 3º § 2º, salienta que “A medida
de quarentena será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo se
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estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e
garantir a manutenção dos serviços de saúde no território”, orientados pelo
Ministério da Saúde do Brasil.
Todas as atividades, inicialmente planejadas, foram interrompidas ou adaptadas
à situação de isolamento social imposto pela pandemia e os esforços se voltaram
para adaptações à nova realidade.
Seguindo as orientações dos sindicatos educacionais, SINPRO – Sindicato dos
Professores do Estado de Pernambuco e SINEPE – Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco, diante da Medida
Provisória 927/2020 e Resolução nº 03/2020 do Conselho Estadual de
Educação, as férias escolares dos alunos e professores foram antecipadas para
o mês de abril, inicialmente de 01 a 15 de Abril, e, posteriormente, prorrogada
de 15 a 30 do referido mês, totalizando assim, os 30 dias de férias escolares.
As aulas reiniciaram remotamente no mês de maio, de segunda a sexta-feira,
com os professores dando suporte à distância às crianças no período da manhã
e tarde, por meio do Projeto Macro “Conexão sempre Ativa – Mesmo distantes
estamos sempre conectados”, o que possibilitou a estruturação de atividades
virtuais interdisciplinares, gravadas em vídeos e com devolutiva dos alunos por
meio de fotos e vídeos das atividades realizadas em casa, bem como,
acompanhamento diário do ensino e aprendizagem das crianças através dos
grupos das turmas no aplicativo WhatsApp e ligações telefônicas.
Dentro do Projeto “Conexão Sempre Ativa – Mesmo distantes estamos sempre
conectados”, foram realizados vídeos quinzenais com temáticas diferenciadas
dentro da psicologia, com orientações às crianças e familiares, no intuito de
informar e amenizar os impactos emocionais causados pela pandemia.
A partir desse projeto foram desenvolvidos outros complementares que
contribuíram no desenvolvimento de ações no Educandário durante o período de
aulas remotas. O Projeto Transmitindo Solidariedade foi idealizado e
desenvolvido para arrecadação de recursos para a ampliação da área de lazer
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e convivência do Educandário, com a organização da Live solidária em
comemoração aos 133 anos do Educandário São Joaquim, que, além da
arrecadar de recursos, permitiu a apresentação de atividades pelas crianças ao
longo da transmissão da Live.
A partir do Projeto Transmitindo Solidariedade, foi elaborado o Projeto
Convivência, Lazer e Esporte, com o objetivo de utilizar os recursos financeiros
adquiridos através da Live na reestruturação e ampliação da área de lazer,
localizada na área da quadra poliesportiva do Educandário.
No segundo semestre de 2020, foi desenvolvido o Projeto Coração de Tinta, que,
com os recursos de doação recebidos da Editora Paulus, distribui kits com cinco
livros para as crianças, o que contribuiu no desenvolvimento de atividades
interdisciplinares, estimulando a leitura, criatividade, habilidades cognitivas e
motoras da escrita. O Projeto foi encerrado com a elaboração de um livro infantil,
sob a perspectiva do aluno.
Periodicamente, foram realizadas, ao longo de todo o ano de 2020, formações
virtuais e reuniões para planejamento de ações pedagógicas, com toda a equipe
pedagógica do Educandário São Joaquim, nos aplicativos do Google Meet,
Skype e Zoom Meet.
Todas as atividades docentes, bem como a frequência dos educandos, notas e
registro de carga horária do ano letivo de 2020, foram registradas por meio de
planilhas de acompanhamento, que possibilitou o registro mais detalhado das
atividades em cumprimento às orientações da GERÊNCIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO DA MATA SUL – GRE.
Considerando o disposto no Decreto Estadual n° 48.809/2020, na Medida
Provisória n° 934/2020, no Parecer n° 5/2020 – CEE/PE-CP, no Parecer n°
9/2020 CNE/CP, no Parecer n° 11/2020 – CNE/CP, na Resolução n° 3/2020
CEE/PE, na Resolução CEE/PE n° 5/2020, na Resolução CEE/PE n° 6/2020, na
Portaria n° 1160/2020 SEE/PE e na Instrução Normativa SEE n° 007/2020, no
período compreendido entre o 18/03 a 26/09/2020, deixou de constar o registro
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de notas e carga horária. Durante esse período, todas as faltas das crianças
foram registradas, porém, justificadas. As aulas foram contabilizadas por horaaula e totalizadas em 800 horas de aula, desobrigando os 200 dias letivos.
Em atendimento ao disposto nos Decretos mencionados, o período das
avaliações bimestrais do Educandário São Joaquim ocorreu dentre os dias 03/11
a 11/12, seguindo métodos avaliativos, com suporte dos aplicativos de vídeo
chamada instantâneo, disponíveis nos aplicativos do Google Meet e WhatsApp,
para a realização das provas em tempo real com os alunos do Educandário, bem
como a elaboração e apresentação virtual de trabalhos em diversas disciplinas.
As atividades foram encerradas ainda no mês de dezembro de 2020, tendo o dia
24 do referido mês, como o último dia letivo, cumprindo as 800 horas/aulas.

Descrição das Atividades:

Atividade

Descrição

Ensino da
Educação
Infantil

São desenvolvidas
atividades lúdicas
diferenciadas com
as crianças,
estimulando as
habilidades,
envolvendo o
cognitivo e a
coordenação
motora,
combinadas com
as disciplinas
curriculares,
conteúdos
pertinentes como o
aprimoramento dos
estudos
favorecendo
noções de tempo,
espaço,
convivência que
favorecem o
conhecimento da
prática pedagógica
na aprendizagem.

EDUCAÇÃO REGULAR
Metodologia
Objetivo a ser
utilizada
atendido
Através de vídeo
aulas com
explanação do tema
e atividades
diversificadas que
visam facilitar o
raciocínio lógico, o
entendimento e a
coordenação motora
da criança e foram
enviadas atividades
impressas ou através
do grupo de turmas
através do aplicativo
WhatsApp, sendo
desenvolvidas em
casa devido ao
isolamento social por
conta da Pandemia
do novo corona vírus
(COVID-19).

Possibilitar
que o aluno
tenha uma boa
participação e
aprendizagem
que contribua
para o
desenvolvimen
to integral em
seu início de
vida escolar.

Resultados
obtidos
Através das
atividades
trabalhadas
durante o ano
letivo, foram
desenvolvidas
diversas
habilidades,
envolvendo a
parte cognitiva e
motora,
adquirindo
noções da leitura
e escrita, como
também
aprendizagem na
contagem de
números e sua
identificação,
também o
desenvolvimento
nas demais
disciplinas, como:
história,
geografia, arte,
religião e
ciências.

Dia/Horário
e
Periodicidad
e
De segunda
à sexta-feira
de 7h às
11h20min.
Obs.: Devido
à pandemia,
no período
de março a
dezembro as
atividades
foram
realizadas
remotamente
.
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Ensino do
1º ao 5º ano
do Ensino
Fundamenta
lI

Educação
Física

A partir das
atividades
aplicadas por meio
das disciplinas
curriculares e os
temas transversais
referidos nos
parâmetros
curriculares
nacionais, com o
apoio de projetos
específicos dentro
da área pedagógica
que se estende
para formação
cidadã,
vislumbrando uma
autonomia para o
futuro da criança.
Trabalhando
conteúdos
pertinentes a cada
disciplina onde são
realizadas
atividades com
leituras
diferenciadas em
gêneros textuais,
interpretação,
produção textual e
atividades com
situações problema
do cotidiano,
envolvendo as
quatro operações
fundamentais, bem
como, estudos
geográficos e
históricos, cuidado
com o meio
ambiente, estudo
das ciências
naturais e
humanas.
As aulas de
educação física
melhoram a
flexibilidade, a força
muscular, fortalece
os ossos e as
articulações e
desenvolve as
habilidades
motoras e
cognitivas do
indivíduo, como a
Psicomotricidade:
andar, correr,
saltar, pular,
equilibrar, girar.

Aplicação de
atividades
diferenciadas,
individuais e em
grupo, com utilização
de materiais
variados, a partir de
anotação, aulas
expositivas e
dialogadas,
explanação oral,
exercício de fixação
impresso e escrito,
utilizando sala de
leitura, multimídia,
quadra poliesportiva
e auditório.

Possibilitar
que o aluno
tenha
absorvido os
conteúdos
propostos com
clareza e
discernimento
para sua
própria
formação
como cidadão
crítico atuante,
que oportunize
ainda, o
desenvolvimen
to de boas
práticas e
aprendizagens
para as
relações do
cotidiano.

No decorrer das
atividades
colocadas em
prática foram
verificados
resultados no
desempenho dos
alunos nas
atividades
propostas como:
desenvolvimento
na leitura e
escrita, na
produção textual,
a desenvoltura
nas atividades de
matemática e nas
demais
disciplinas, bem
como nas
relações de
convivência e
cidadania, foram
obtidos ótimos
resultados
durante o ano
letivo.

De segunda
à sexta-feira
de 7h às
11h20min.
Obs.: Devido
à pandemia,
no período
de março a
dezembro as
atividades
foram
realizadas
remotamente
.

Iniciando o ano letivo
é realizado o IMC
(índice de massa
corpórea) de todas
as crianças, para daí
então desenvolver as
atividades físicas de
modo prazeroso e
divertido, utilizando
os eixos temáticos
como a ginástica,
dança jogo, luta e
esporte.
Mas devido a
Pandemia do novo
coronavírus COVID-

Proporcionar
aos alunos,
variadas
práticas
corporais para
que os
mesmos
possam
adquirir uma
bagagem
motora que
irão levar para
toda a vida.
Além de ter
um convívio
social e

Motivação,
desenvolvimento
intelectual e gasto
de energia em
meio a este
isolamento social.
Favorecendo a
diminuição no
número de
crianças com IMC
(Índice de Massa
Corpórea) fora do
ideal. As aulas de
Educação Física
têm contribuído
significativamente

Segunda e
terça-feira
das
11h30min às
16h.
Obs.: Devido
à pandemia,
no período
de março a
dezembro as
atividades
foram
realizadas
remotamente
.
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Formação
Cristã

Ginástica Laboral
com as atividades
de alongamentos
aeróbio e
anaeróbio, dentro
da dança tem como
prática a capoeira
como o samba de
roda, o frevo, no
jogo temos o
queimado, pega
bandeira entre
outros, na luta
temos a capoeira e
outras atividades
que envolva a luta,
no esporte temos: o
futsal, handebol,
voleibol, basquete,
badminton,
arremesso,
corridas.
São desenvolvidas
atividades
religiosas que
respeitam as
crenças de cada
família e trabalham
prinícipios para a
formação de
cidadãos
comprometidos
com a coletividade
para a construção
de uma sociedade
ética, fraterna e
solidária.

19, as aulas de
Educação física
foram realizadas
através de vídeo
aulas, onde o
professor enviava
exercícios físicos
que os alunos
deveriam realizar em
suas casas e
posteriormente
retornar ao professor
o vídeo com a
execução das
atividades físicas.

desenvolvimen
to intelectual e
gasto de
energia.

para o bem-estar
das crianças
assistidas,
sobretudo no
período de
isolamento social.

Através de aulas
semanais, foram
realizados trabalhos
de leitura de histórias
bíblicas,
apresentações de
peças teatrais,
eventos religiosos,
atividades individuais
e coletivas, produção
de texto e exposição
de vídeos para cada
turma.
Foi trabalhado e
realizado um projeto
educativo que
abordou o tema da
Campanha da
Fraternidade,
abordando a
responsabilidade de
cada um com o meio
ambiente,
trabalhando valores
como o respeito, a
fraternidade,
solidariedade entre
outros.

Contribuir para
a formação de
cidadãos
comprometido
s com a
sociedade,
que respeitem
as diferenças
e se
solidarizem
com outro.

Foi observada
uma maior
participação de
crianças e
familiares em
eventos
religiosos, um
bom desempenho
das crianças nas
atividades de
religião, um bom
resultado no
Projeto
desenvolvido
sobre o meio
ambiente, a partir
do tema da
Campanha da
Fraternidade e
uma evolução na
relação
interpessoal que
também está
relacionada aos
conteúdos
trabalhados no
ensino religioso.

Uma vez por
semana, a
depender do
horário visto
previamente
pelo
professor.
Obs.: Devido
à pandemia,
no período
de março a
dezembro as
atividades
foram
realizadas
remotamente
.

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR-CONTRATURNO ESCOLAR
Atividade

Descrição

Reforço
escolar

Normalmente são
oferecidas aulas no
período da tarde
para reforço diante

Metodologia
utilizada
Através de
atividades
diferenciadas que
contemplem todo o

Objetivo a ser
atendido
Trabalhar as
dificuldades na
aprendizagem
de cada

Resultados
obtidos
Durante o
período que foi
realizado o
reforço escolar,

Dia/Horário e
Periodicidade
De segunda à
sexta-feira de
12h30min às
16h.
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das dificuldades de
cada criança. Onde
são desenvolvidas
atividades
diversificadas,
sendo aplicados
métodos que
trabalhem de
maneira dinâmica
as dificuldades
identificadas na
aprendizagem,
integrados aos
conteúdos
trabalhados no
ensino regular. Mas
devido à pandemia
só tiveram reforço
escolar apenas nos
meses de março e
maio.
Aulas de
Informática

Oficina de
Artes
manuais

Devido à pandemia
só tiveram aulas de
informática apenas
nos meses de
março e maio.
As aulas no
laboratório de
informática
possibilitam a
interação da
criança com o
computador,
familiarizando-a
com os
equipamentos e as
ferramentas da
tecnologia da
informação.
Trabalhando a
digitação, a
coordenação
motora, o raciocínio
lógico, o acesso
consciente da
internet, jogos
educativos digitais
dentre outros,
através da prática e
manuseio dos
equipamentos.
Inserindo-a no
mundo digital
exigido pelo avanço
tecnológico.
Atividades
suspensas devido a
Pandemia.

ambiente escolar,
trabalhadas de
maneira individual ou
grupal.
Explorando
conceitos com
atividades
diversificadas,
incentivando o hábito
de criar desenhos
livres, estimulando o
raciocínio lógico, a
coordenação motora
e a criatividade, com
o desenvolvimento
também de
atividades lúdicas.
No entanto, no ano
de 2020 foi aplicada
apenas nos meses
de março e maio em
decorrência da
pandemia.
Os conteúdos são
estudados através
de atividades
sequenciais que
buscam reflexões e
esforço dos próprios
alunos deixando
como resultado um
aprendizado
diferenciado e
significativo. São
realizadas aulas
dinâmicas,
No entanto, no ano
de 2020 foi aplicada
apenas nos meses
de março e maio em
decorrência da
pandemia

criança,
aprimorando o
conhecimento,
intensificando
os conteúdos
trabalhados no
ensino regular
de maneira
mais
dinamizada.

foi possível
perceber a
evolução na
aprendizagem
de cada criança,
através das
atividades
extraclasses. O
que foi refletido
no rendimento
do ensino
regular.
Fortaleceu a
curiosidade e a
participação no
momento
literário, que
enriqueceu o
conhecimento
cultural.

Obs.: Devido à
pandemia, os
contratos com
as monitoras
pedagógicas,
responsáveis
pelos reforços,
foram
suspensos,
sendo assim,
as crianças
tiveram reforço
escolar
apenas nos
meses de
fevereiro e
março.

Familiarizar o
aluno com
noções e
conceitos em
informática,
bem como
possibilitá-lo
desenvolver
habilidades na
utilização de
softwares
aplicativos e
utilitários livres
que possam
ser úteis como
ferramentas
de trabalho em
seu cotidiano,
sua vida
acadêmica e
profissional.

Durantes os
dois meses que
foi realizado, foi
possibilitado as
crianças, o
acesso ao
universo
tecnológico,
orientando
sobre a sua
correta
utilização. Foi
possível
familiarizar as
crianças desde
as séries
iniciais.
Proporcionandoas uma
introdução
sobre noções de
elaboração de
trabalhos
escolares,
busca por
informações de
maneira correta,
possibilitando
mais uma
alternativa de
entretenimento
comunicação,
cultura e lazer.

De Segundafeira à Sextafeira, no
período da
tarde de
12h30min às
16h.
Devido à
pandemia, o
contrato com o
instrutor de
informática,
responsável
pelas aulas, foi
suspenso,
sendo assim,
as crianças
tiveram aulas
de
informáticas
apenas nos
meses de
março e maio
(abril foram as
férias
escolares).
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Oficina de
dança

Atividades
suspensas devido a
Pandemia.

Inglês

Inserção no
contexto escolar,
de outro idioma
pertinente ao
mundo
contemporâneo,
por meio de
atividades diversas
tais como: leitura
de palavras, frases
e pequenos textos;
para aprendizagem
e reconhecimento
da importância
deste nos dias
atuais.

Serviço
social

Intervenção com as
crianças e
familiares,
contribuindo para a
garantia de direitos
e ampliação do
acesso aos
Serviços.
Desenvolvendo
Políticas de
orientação aos pais
relacionados ao
contexto
socioeconômico no
qual eles se

Diagnóstico prévio
do que já conhecem
do idioma, após,
apresentação de
palavras, frases,
textos, músicas,
entre outros, de
acordo com o ano da
turma.
Posteriormente
foram realizadas
atividades individuais
diferenciadas, com
utilização de
materiais variados, a
partir de anotação,
vídeo aulas com
explanação do tema
e exercício de
fixação enviado
impresso ou através
do grupo de turmas
através do aplicativo
whatsapp. Foi
desenvolvido
também o Projeto
coração de tinta, que
foi encerrado com a
elaboração de um
dicionário em inglês
para conhecimento
da ortografia e
significado dos
vocábulos e prática
de algumas palavras
do dia a dia.

Despertar o
interesse em
aprender um
novo idioma,
desenvolvend
o uma boa
pronúncia, a
fim de
conscientizar a
importância
deste no
mundo a fora.

Aprendizagem
de alguns
vocábulos,
desempenho
adequado da
pronúncia,
compreensão e
interpretação de
frases e
pequenos
textos.

Todas as
quartas-feiras
das 12 às 16h.
Obs.: Devido à
pandemia, no
período de
março a
dezembro as
atividades
foram
realizadas
remotamente.

Inexistência de
evasão escolar,
maior
participação dos
familiares na
vivência escolar,
melhor
rendimento
escolar,
comportamento
e socialização
das crianças,
melhor relação
entre
colaboradores e

De segunda à
sexta-feira,
das 07 às 13h.
Obs.: Devido à
pandemia, a
maior parte
dos contatos
com
colaboradores,
familiares e as
crianças foi
realizado
através de
ligações
telefônicas,

EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA
Prestando
acompanhamentos e
atendimentos
individuais e
coletivos às crianças,
colaboradores, pais
e responsáveis.
Realização de visitas
domiciliares e
institucionais, de
entrevistas para
obtenção de
diagnóstico das
famílias assistidas
para uma melhor

Possibilitar o
acesso à
Educação de
qualidade que
promova o
desenvolvimen
to integral e
consequentem
ente o bemestar dos
assistidos,
bem como,
viabilizar o
acesso a
outros
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encontram e
oferecer
perspectivas
positivas aliadas à
Educação.
Propondo através
do trabalho em
conjunto um
diagnóstico
eficiente que
consiga
diagnosticar com
precisão as
variáveis que
possam
comprometer o
desenvolvimento
dos alunos na
instituição e
consequentemente
realizar as
intervenções
pertinentes.

Psicologia

Prover serviços de
orientação,
prevenção e
promoção de bemestar com foco
especial nos de
desenvolvimento
das crianças no
contexto
educacional,
envolvendo
também seus

intervenção e
concessão da
gratuidade para
obtenção da bolsa
de estudo.
Neste ano de
pandemia as
articulações foram
realizadas por
telefone, e-mails ou
reuniões virtuais com
as famílias e
responsáveis das
crianças. São
realizados e
articulados
encaminhamentos
conforme as
necessidades
apresentadas.
O serviço social
também trabalha de
maneira contínua em
junto aos Conselhos
Municipais da
Assistência Social,
de Direitos da
Criança e do
Adolescente e de
Educação bem
como, com o
Conselho Tutelar.
São serviços que
promovem a garantia
de direitos da
criança, conforme
assegura o Estatuto
da Criança e do
Adolescente-ECA.
São também
desenvolvidos
projetos que
agregam mais
qualidade aos
serviços ofertados e
respondem às
demandas que são
apresentadas.
Atendimento/
orientação individual;
Atendimento/
orientação individual;
Observações no
contexto escolar em
diferentes situações;
Encaminhamento
quando necessário,
para outros
profissionais, tais
como:

Serviços.
Favorecendo à
criança, o
crescimento
saudável e a
formação
cidadã
comprometida
com o meio
social no qual
está inserida,
fazendo uso
de seus
direitos e
exercendo os
seus deveres.

com os
familiares.
Observação de
melhor
desenvolviment
o das crianças
em sua
integralidade.

mensagens de
texto, e-mails
e alguns casos
presencialmen
te, seguindo
os protocolos
de segurança.

Favorecer o
processo de
ensino
aprendizagem,
observando a
origem das
dificuldades
apresentadas
e vendo o
indivíduo
como um todo,
observando os

Identificar
diversas
dificuldades e
utilização de
metodologias
diferenciadas;
Resolução de
conflitos e
situações
desagradáveis
do cotidiano;

Quinta e
sexta-feira das
7 às 12h e das
13 às 16h.
Obs.: Devido à
pandemia, a
maior parte
dos contatos
com
colaboradores,
familiares e as
crianças foi
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familiares. Bem
como, realizar
intervenções aos
colaboradores
visando a
harmonia, o bem
estar, a boa
convivência e a
satisfação no
ambiente de
trabalho.

Coordenação
pedagógica

O serviço de
coordenação
pedagógica,
promove no
ambiente escolar
momentos que
propiciam
envolvimento dos
docentes, gestores,
pais e discentes no
aperfeiçoamento da
qualidade do
processo de
ensinoaprendizagem.
A parte pedagógica
acompanha o
processo de
ensinoaprendizagem
atuando junto ao
corpo docente,
alunos e pais, no
sentido de analisar
os resultados da
aprendizagem com
vistas à sua
melhoria,

fonoaudiólogo,
neurologista,
psiquiatra,
oftalmologista,
psicólogo clínico;
Intervenções diante
de situações de
bullying,
discriminação,
violência, bem como
questões
relacionadas a
relacionamentos,
resolução de
conflitos, dificuldades
diante de mudanças
ou perdas e outras
circunstâncias que
surgem no cotidiano;
Atendimento aos
pais de educandos;
Participação nas
reuniões de pais e
mestres e plantões
pedagógicos;
Elaboração e
participação das
reuniões internas
com os funcionários;
Elaboração e
implantação de
projetos educativos
Oferta de
atendimento
pedagógico às
crianças; orientação,
suporte e supervisão
com os educadores.
Realização de
formação, encontros
e reuniões.
Promovendo
encontros
pedagógicos com o
corpo docente,
reuniões ordinárias e
extraordinárias,
realização de
atendimentos a
alunos e pais,
acompanhamento do
rendimento escolar
dos educandos,
Acompanhamento
das atividades dos
educadores dando
suporte para
inovação da prática
pedagógica.
Orientação sobre o

aspectos
biopsicossocia
l.

Contribuição na
aprendizagem
de hábitos
saudáveis;
Favorecimento
do
desenvolviment
o, bem estar,
boa convivência
e satisfação

realizado
através de
ligações
telefônicas,
mensagens de
texto, e-mails
e alguns casos
presencialmen
te, seguindo
os protocolos
de segurança.

Promover no
ambiente
escolar
momento que
possibilitem
aos
educadores,
avaliar
e
repensar sua
prática,
almejando
assim,
a
melhoria
da
qualidade do
processo
ensinoaprendizagem.

O
desenvolviment
o dos
educandos com
uma educação
de qualidade.

De segunda à
sexta das 7 às
12h e das 13
às 16h.
Obs.: Devido à
pandemia, a
maior parte
dos contatos
com
colaboradores,
familiares e as
crianças foi
realizado
através de
ligações
telefônicas,
mensagens de
texto, e-mails
e alguns casos
presencialmen
te, seguindo
os protocolos
de segurança.
No mês de
julho a
coordenadora
pedagógica foi
desligada da
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desenvolvendo
uma educação de
qualidade na
formação de
cidadãos críticos,
reflexivos e
participativos na
sociedade.

planejamento de
aulas semestrais,
registro de aulas,
avaliações
bimestrais,
preenchimento dos
diários de classe,
caderno de roteiro de
aulas,
preenchimento do
boletim escolar,
preenchimento das
atas dos resultados
finais. São
oferecidas
orientações e
suporte ao corpo
docente, realizando
encontros
pedagógicos,
utilizando dinâmica
de grupo, vídeos
motivacionais e
estudos sobre a
importância da
afetividade na
aprendizagem dos
alunos, além de
reuniões de
orientação para a
elaboração do
planejamento de
aulas dos
educadores.

empresa e a
equipe técnica
tem conduzido
às atividades
pertinentes:
gestora,
assistente
social,
psicóloga e
secretária.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E OPERACIONAIS
Atendimento de secretaria, tesouraria e serviços administrativos, motorista, manutenção predial, conservação em
limpeza predial e agricultura, cozinha, vigia e jovem aprendiz.

ATIVIDADE DE LAZER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eventos promovidos pela equipe pedagógica em vivência às datas comemorativas ao longo do ano, tais
quais:
Fevereiro- Carnaval; (Antes da pandemia, realizado presencialmente).
Abril- Páscoa; (Realizado à distância).
Maio- Dia das mães/Padroeira do Educandário (Nossa Senhora Auxiliadora); (Realizado à distância).
Junho – São João; (Realizado à distância).
Agosto- Aniversário da Instituição/Folclore; (Realizado à distância).
Setembro- Dia da Bíblia; (Realizado à distância).
Outubro- Jogos internos, Semana da Criança; (Realizado presencialmente, seguindo rigorosamente os
protocolos de segurança).
Dezembro- Conclusão do 5ºano/ Natal com as crianças. (Realizado presencialmente, seguindo
rigorosamente os protocolos de segurança).
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Foto: Atividade docente na modalidade remota.

Programas e Projetos:
Zahnarztliches Hilfsprojekt Brasilien – ZHB, Entidade alemã que, com apoio
técnico e financeiro, permite a realização do programa anual de saúde bucal das
crianças e familiares por meio de limpeza dentária e aplicação de flúor,
estimulando o trabalho de dentistas alemãs de forma voluntária.

Foto: Dentistas alemães se despedem das crianças do Educandário São Joaquim em fevereiro

Outro parceiro importante é o Serviço Social do Comércio-SESC com o Banco
de Alimentos, que, por meio do Programa Mesa Brasil doam, quinzenalmente,
alimentos perecíveis e não perecíveis, bem como, itens de higiene pessoal e de
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limpeza que contribuem para segurança alimentar das crianças e limpeza do
espaço escolar.
O Educandário promoveu barracas de comidas, brechós e rifas para
arrecadação de fundos para festividades e eventos com as crianças,
especialmente para garantir o acesso igualitário das crianças mais necessitadas
e vulneráveis.
O Poder Judiciário, por meio da Comarca de Maraial-PE, concedeu recursos
oriundos de benefício pecuniário, destinado à manutenção da infraestrutura do
Educandário durante o ano de 2020.
Participação, por meio de parceria com a Polícia Militar de Pernambuco – PMPE,
dos alunos do 5º ano no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência (Proerd), ministrado pelo 10º Batalhão semanalmente.
Além disso, o Educandário promoveu brechós e rifas para arrecadação de
fundos para festividades e eventos, visando garantir acesso igualitário das
crianças mais necessitadas e vulneráveis.

6. RECURSOS HUMANOS:
Profissão

Quantidade

Gestora
Secretária
Professores 1 turno
Professor 2 turnos
Professor hora aula(Inglês)
Professor de Ed. Física
Coord. Pedagógico
Assistente Social
Psicóloga
Auxiliar de Manutenção Predial
Aux. para Agricultura
Aux. de Conservação Limpeza
Cozinheira
Monitora Pedagógica
Vigia
Instrutor de Informática

1
1
5
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
2
2
1

Carga Horária
Mensal
160 h
160 h
100 h
160 h
16 h
60 h
160 h
120 h
64 h
180 h
180 h
180 h
180 h
100 h
180 h
80 h

Vínculo com a
entidade
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
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Motorista
Jovem Aprendiz

1
1

180 h
100h

CLT
Convênio

7. AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS:
Os Serviços do Educandário São Joaquim são avaliados e monitorados ao longo
de todo ano, por meio de reuniões realizadas com os pais ou responsáveis,
momento em que são expostas as opiniões sobre o trabalho desenvolvido, bem
como nos encontros e reuniões com os colaboradores, ocasião em que todos
podem expor as percepções e expectativas acerca do funcionamento da
Instituição. Seguindo as normas de segurança e distanciamento social, foram
mantidas, a partir de abril, as reuniões virtuais.
Um dos indicadores que comprova o bom conceito da Instituição e a validação
do trabalho desenvolvido é a grande procura por vagas durante o período de
matrículas, momento em que são disponibilizadas novas vagas de acordo com
a saída dos alunos veteranos, totalizando um acompanhamento anual de 100
crianças.
Excepcionalmente, a Instituição decidiu não abrir processo seletivo para o ano
de 2021, por falta de condições para realizá-lo e da falta de previsão do retorno
às aulas presenciais.
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO
META

RESULTADO

1.Generalizar a gratuidade 2018: Matriculados: 100 alunos
do ensino
Bolsista 100%: 100
Bolsista 50%: 00
Alunos Aprovados: 90
Alunos Reprovados: 03
Alunos Transferidos: 07
2019: Matriculados: 99 alunos
Bolsista 100%: 99
Bolsista 50%: 00
Alunos Aprovados: 93
Alunos Reprovados: 04
Alunos Transferidos: 02
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2.Valorizar e promover a
escola na vida do indivíduo

3.Contribuir para ensino
gratuito de qualidade
4.Adotar, sistematizar e
difundir o ensino integral

2020: Matriculados: 101 alunos
Bolsista 100%: 101
Bolsista 50%: 00
Alunos Aprovados: 100
Alunos Reprovados: 00
Alunos Transferidos: 01
A maioria das crianças assistidas têm apresentado grande
evolução na aprendizagem, no comportamento e na
socialização, conforme é observado nos boletins de notas e
relatos de educadores e familiares acerca da evolução das
crianças.
Os resultados satisfatórios são observados no bom
desempenho da maioria das crianças, relatos dos pais e de toda
comunidade escolar.
Foram realizadas atividades visando o desenvolvimento
integral das crianças. Além da aquisição do conhecimento, o
desenvolvimento de diversas habilidades que promoveram a
integralidade, aperfeiçoando a parte cognitiva, motora e
sensorial, favorecendo ainda, as relações no meio em que está
inserido.
Foram promovidos projetos, encontros e reuniões com as
crianças, colaboradores, pais e responsáveis para que fosse
desenvolvido um trabalho em conjunto para assim, atingir os
resultados esperados com todos os que fazem parte da
comunidade escolar.
Foi dado acesso aos alunos às ferramentas tecnológicas, por
meio das aulas online realizadas via aplicativo de mensagens,
por meio dos celulares, viabilizando assim, a inserção para o
desenvolvimento de habilidades necessárias para convivência
no universo tecnológico.

5.Difundir
pedagogia
fundamentada
no
conhecimento d aluno, na
atualidade e modernização
dos meios didáticos de
ensino.
6.Motivar
o
trabalho As temáticas abordadas em sala de aula foram trabalhadas
multidisciplinar.
multidisciplinarmente com o trabalho integrado entre os
profissionais e disciplinas, expondo às crianças um trabalho
integrado, possibilitando uma visão mais ampla dos temas
predispostos no currículo escolar, fortalecendo o ensinoaprendizagem.
Foram realizados de maneira sistemática encontros virtuais e
reuniões com a equipe pedagógica para análise das demandas
identificadas e as necessárias intervenções de maneira
multidisciplinar.

8. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Os recursos para manutenção das atividades no ano de 2020 foram
provenientes:
ü Santa Casa de Misericórdia do Recife;
ü Organização alemã Zahnarztliches Hilfsprojekt Brasilien – ZHB;
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ü Venda de produtos provenientes da horta mantida no Educandário;
ü Arrendamento do Sítio Pindoba;
ü Realização de Lives com artistas locais, brechós e rifas;
ü Doações voluntárias de pessoas físicas e jurídicas.

9. PARCERIAS:
Parceiro(a)
Banco de Alimentos do SESC.

Tipo de Colaboração
Alimentos perecíveis, não perecíveis e
material de limpeza.
M. Dias Branco
Doação de Alimentos
Secretaria Municipal de Transporte de Transporte escolar para transportar as
Jaqueira/PE.
crianças diariamente, em fevereiro e março.
Pessoa Física
Doação quinzenal de polpas de fruta.

10. RECURSOS UTILIZADOS:

Educandário São Joaquim
RECEITAS

2020

Média Mensal

224.228

18.686

Convênios - ZHB

145.109

12.092

Outras Receitas

19.279

1.607

Doações

59.840

4.987

DESPESAS

720.583

60.049

Pessoal e Encargos

590.802

49.234

Materiais e Serviços

107.892

8.991

21.888

1.824

(496.355)

(41.363)

Despesas Gerais
DÉFICIT DO PERÍODO
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COLÉGIO SANTA LUÍSA DE MARILLAC
1. IDENTIFICAÇÃO
Razão social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife
Nome fantasia da entidade: Colégio Santa Luísa de Marillac
CNPJ: 10.869.782/0014-78.
Endereço: Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 116, Parnamirim. Recife/PE.
52060-030.
Telefone: 81 3442-4384.E-mail: diretoriamarillac@santacasarecife.org
Portaria: P-000.496 SEDUC nº. 1957 DOU 07 de abril de 2004.

Foto: Equipe de reportagem durante gravação de matéria no Colégio Santa Luísa de Marillac

2. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE
Oferecer

educação

básica

de

qualidade,

disponibilizando

atividades

educacionais diversas, pensadas e executadas para atender às peculiaridades
de cada criança, como ser integrante de um grupo social, construindo sua
identidade, na perspectiva da cidadania plena.

74

3. PÚBLICO BENEFICIADO
Crianças em situação de vulnerabilidade social na faixa etária de 3 a 11 anos do
Infantil ao 5º ano do ensino fundamental I no turno da manhã.
A concessão de bolsas de estudos atende aos critérios da Lei nº 12.101/2009
que atribui o direito de desconto integral (100%) às famílias que comprovem
renda per capita não superior a 1 ¹/2 salário mínimo e de 50% às famílias que
comprovem renda per capita até 3 salários mínimos. O processo de seleção
segue os seguintes passos:
ü Comunicado aos pais e publicação do Edital de Seleção;
ü Recebimento da solicitação de gratuidade e inscrição no processo
seletivo;
ü Entrevistas e recebimento de documentação comprobatória dos
requisitos, avaliação social;
ü Visita social às famílias inscritas no processo seletivo;
ü Avaliação pedagógica;
ü Divulgação de resultados
Quantidade de crianças atendidas em 2020: 125 alunos
Bolsistas 100%: 125 alunos
Bolsa Parcial 50%: 0 alunos
Pagantes Integral: 0

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Localizado no bairro do Parnamirim, do Município de Recife/PE, sendo os alunos
residentes dos bairros da Torre, Casa Amarela, Parnamirim e Madalena .
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5. SERVIÇOS, ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS
Serviços: O Colégio Santa Luísa de Marillac oferece aos seus alunos a
oportunidade de se tornarem cidadãos críticos, autônomos e criativos, através
da filosofia socioconstrutiva que se preocupa em oferecer uma metodologia rica
em possibilidade que envolve a criança em análises e reflexões.
O processo educativo é feito através de projetos que são desenvolvidos durante
o ano letivo, culminando com a Feira Cultural, na qual os alunos podem
demonstrar seu aprendizado.
A unidade de ensino também dá ênfase à capacitação de sua equipe. Oferece
atividades para formação continuada dos professores, encontros semanais de
estudos e formação pessoal. Esses encontros vêm promovendo reflexões sobre
os projetos pedagógicos, com o objetivo de estimular a criação de novas ideias
para os trabalhos desenvolvidos.
Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, no período letivo de
fevereiro a junho e de agosto a dezembro (janeiro e julho são as férias
escolares).
Devido à Pandemia do COVID-19, que forçou o isolamento social, as aulas
presenciais foram suspensas entre 18 a 31 de março de 2020, por meio das
orientações dos Órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
As férias escolares dos alunos e professores foram antecipadas para o mês de
abril, por orientação dos órgãos de classe, SINPRO – Sindicato dos Professores
do Estado de Pernambuco e SINEPE – Sindicato dos Estabelecimentos de
Ensino no Estado de Pernambuco, nos termos da Medida Provisória 927/2020 e
da Resolução nº 03/2020, ambas do Conselho Estadual de Educação.
A partir do mês de maio, as aulas passaram a ser realizadas remotamente, de
segunda a sexta-feira, das 9:00 às 12:00, com os professores ministrando aulas
e oferecendo suporte crianças por meio de vídeo aulas e redes sociais.
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Todo o plano anual foi ministrado, executado, avaliado e registrado nos Diários
de Classe, assim como toda a frequência dos alunos. No entanto, considerando
o disposto no Decreto Estadual n° 48.809/2020, na Medida Provisória n°
934/2020, no Parecer n° 5/2020 – CEE/PE-CP, no Parecer n° 9/2020 CNE/CP,
no Parecer n° 11/2020 – CNE/CP, na Resolução n° 3/2020 CEE/PE, na
Resolução CEE/PE n° 5/2020, na Resolução CEE/PE n° 6/2020, na Portaria n°
1160/2020 SEE/PE e na Instrução Normativa SEE n° 007/2020, no período
compreendido entre o 18/03 a 26/09/2020, deixou de constar o registro de notas
e carga horária. Durante esse período, todas as faltas das crianças foram
registradas, porém, justificadas. As aulas foram contabilizadas por hora-aula e
totalizadas em 800 horas de aula, desobrigando os 200 dias letivos
Por fim, as verificações de aprendizagem foram realizadas durante a III e IV
unidades, respectivamente, com a autorização do Conselho Nacional de
Educação (CNE), ao longo dos meses de outubro a dezembro. O ano letivo foi
encerrado no dia 29/12 cumprindo, assim, as 800 horas/aulas.
Descrição das Atividades
Atividade
Dança

Educação
Física

Descrição

Metodologia

Objetivo

Trabalhar
a
orientação
dos
movimentos
corporal de cada
aluno de forma a
explorar
sua
capacidade
de
criação,
expressividade e
improviso,
estimulando
o
autoconhecimento,
os sentimentos e
emoções e assim
favorecendo
a
aprendizagem. É
proposto aulas de
dança populares e
contemporâneas.
As
aulas
de
educação
física
estimulam
as
habilidades
motoras
das

Utilização
de
músicas
da
cultura local e
outras culturas
de forma lúdica
e
criativa,
estimulando a
conscientização
visual, sensorial
e
por
repetições,
desenvolvendo
uma linguagem
diferente da fala
e da escrita.

Aprimorar
a
coordenação
e
expressão corporal
desenvolvendo
noções rítmicas,
espaciais
e
habilidades
básicas. Aprender
a desenvolver nos
alunos aspectos
afetivos e sociais.

A partir dos
conteúdos
programáticos e
da
cultura
corporal
que

Promover
aos
educandos
atividades motoras
básicas para o
desenvolvimento

Resultados a
ser obtidos
Ampliação
do
repertório
de
movimentos.
Coordenação
motora
mais
aprimorada.
Melhora
na
consciência
corporal.
Melhora
na
habilidade
rítmica.

Por razão da
pandemia, tais
atividades
foram
suspensas por
não
se
adaptarem às
orientações
remotas.

*O gosto pela
atividade física.
*Vivências das
atividades
lúdicas

As atividades
foram
orientadas a
partir de vídeo
aulas

Periodicidade
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crianças,
contribuindo para
sua
formação,
atuando
na
qualidade
da
saúde física e
mental
das
mesmas.

cada
criança
apresenta nos
primeiros
encontros,
construímos
nosso
Planejamento
buscando
promover
de
maneira
harmônica as
habilidades
motoras
e
desportivas ao
longo do ano
letivo.
As
crianças
têm
espaço
para
construir,
adaptar
as
atividades
e
jogos para que
se tornem mais
atrativas
e
dinâmicas.

integral, buscando
através de ações
recreativas
espontâneas
a
expressão
e
integração social
dos alunos.

favorecendo
a
aplicação
do
espírito
cooperativo
e
ordem social.
*Deslocamentos
motores simples
de
maneira
individual e em
grupo.
*Promoção
da
consciência
corporal e dos
movimentos que
o seu corpo
realiza.
*Vivencias
de
movimentos
motores óculos
manuais
e
pedais
interagindo com
seus familiares.
*Conhecimento
das modalidades
pré-esportivas do
Futsal, handebol
e
Basquete.
*Conhecimento
dos movimentos
técnicos, táticos
e a aplicação das
regras
do
Queimado.

encaminhadas
às
crianças
para
serem
desenvolvidas
em casa.

Nos encontros
com o grupo de
professores,
são utilizados
textos
reflexivos,
vídeos
e
dinâmicas.
No atendimento
às famílias se
faz a escuta,
acolhimento e
orientação
específica para
o momento.
Com os alunos
utiliza-se como
recurso
a
escuta,
o
desenho
e
outras técnicas
de avaliação

Desenvolver
no
professor
o
autoconhecimento,
a integração grupal
e
um
maior
conhecimento
sobre
o
comportamento e
aprendizagem do
aluno.
Caso
o
aluno
necessite, se faz o
encaminhamento
necessário.
Fazer a família
compreender as
questões relativas
ao filho na escola e
oferecer sugestões
que
possam
contribuir para o
crescimento
do
mesmo.

O
suporte,
mesmo
à
distância
proporcionou aos
professores
e
estudantes,
o
acolhimento
necessário
ao
equilíbrio
emocional,
na
interação grupal
e nos novos
aprendizados.

Atividades
assistidas nas
condições
especificadas
de cuidados e
distanciamento
social
e
conforme
demanda.

SERVIÇOS SOCIAIS
Psicologia

Coordenar
encontros
com
professores
que
visam integração
grupal e uma maior
compreensão dos
seus
alunos.
Participação
de
encontros
com
famílias,
aconselhando,
acolhendo,
fazendo escuta e
sugerindo
possíveis
soluções.
Acompanhar
alunos
que
necessitam
de
apoio e participar
de reuniões com a
direção
e
coordenação.
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de Atualização
dos Professores mais Forma remota
Professores Realizar formação Obtenção
com
os técnicas para conhecimentos
seguros
e (07:00 às 8:00)
formação
em gravação
de pedagógicos para interessados em
profissional professores
relação a proposta
pedagógica
da
escola.

Auxiliares

Desenvolver
a
sensibilidade
e
oferecer apoio e
escuta
nas
questões
vivenciadas

Alunos

Atendimento
individual ou/ e em
grupo
para
acolhimento
e
reflexões.

uma
maior
segurança
no
trabalho
com os alunos

aprender.

Promover
reflexões
sobre
educação
e
orientar
com
sugestões quando
necessário.

O grupo se sente
fortalecido
e
valorizado pela
escuta
e
acolhimento.

Uma vez por
semana,
de
forma remota.
(11h às 11h30)

Promover
o
crescimento
emocional e social
dos
alunos.
Estimular
o
desenvolvimento
da autoestima e
empatia.

Ouvir, acolher e
orientar é uma
estratégia
que
promove
conquistas
embora as vezes
o aluno também
necessite
de
encaminhamento
clínico.
Observa-se que
os encontros e a
parceria
colaboram
em
sua maioria para
crescimento do
aluno.

Sempre que se
faz necessário
e de forma
remota.

Sugestões de Promover
se
Quando
estratégias em possível
o
necessário, de
relação a rotina crescimento sócio
forma virtual.
do aluno e afetivo e cognitivo
combinar
um do aluno na escola
compromisso
e na família.
com a família
no sentido de
contribuir para o
crescimento
socio afetivo e
cognitivo
do
mesmo
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E OPERACIONAIS
Atendimento de secretaria, serviços administrativos, serviços gerais e portaria
ATIVIDADES DE LAZER
OBS: Todas as atividades externas de visitas a museu, cinema, e parques foram canceladas devido a Pandemia
de COVID-19.
• Fevereiro- Carnaval; (antes da pandemia, realizado presencialmente).
• Abril - Páscoa (Realizado à distância).
• Maio - Dia das mães (Realizado à distância).
• Junho - São João (Realizado à distância).
• Agosto - Folclore; (Realizado à distância).
• Setembro - Dia da Bíblia; (Realizado à distância).
• Outubro - Jogos internos (Não realizado)
• Semana da Criança; (Realizado presencialmente, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança).
• Dezembro- Conclusão do 5ºano - (Realizado à distância).
• Natal com as crianças. (Realizado presencialmente, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança).

Pais

Atendimento aos
responsáveis pelo
aluno
para
compartilhar
as
necessidades do
mesmo na escola
e compreender a
dinâmica familiar.

vídeo
aulas,
Utilização
de
ferramentas
tecnológicas de
interação.
Realizar
o
acolhimento
através
de
trocas de ideias
e
orientação
quanto
aos
cuidados
em
relação
aos
alunos.
Dinâmica
de
grupo
e/ou
atendimento
individual com
propostas que
visam avaliar,
interpretar
e
orientar o aluno.
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6. RECURSOS HUMANOS

Profissão
Professores
Coord. pedagógica
Auxiliares de sala
Psicóloga
Porteiro
Prof. Educação Física
Prof. Dança
Prof. Religião
Plantonista diurno
Aux. Serviços gerais
Diretora
Secretária
Vigia noturno

Quantidade
12
1
3
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2

Carga horária
mensal
100h mensais
100h mensais
100h mensais
30h mensais
100h mensais
60h mensais
30h mensais
30h mensais
12 por 36h
100h mensais
100h mensais
100h mensais
12 por 36h

Vínculo com a
entidade
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

7. AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS
A avaliação é feita com um somatório de esforços que mede o envolvimento e
comprometimento dos alunos com sua aprendizagem ao longo do ano.
Os Serviços do Colégio Santa Luisa de Marillac são avaliados e monitorados ao
longo de todo ano, a avaliação se dá através das reuniões realizadas com os
pais ou responsáveis, momento em que são expostas as opiniões sobre o
trabalho desenvolvido. Devido à pandemia, só foi realizada a primeira e a última
reunião do ano. Contudo, o contato sistemático com os pais para escuta e
adequação do trabalho foram realizadas por meio de reuniões online e
presenciais seguindo os protocolos de segurança.
Excecionalmente, a Instituição decidiu não abrir processo seletivo para o ano de
2021, por falta de condições para realizá-lo e da falta de previsão do retorno às
aulas presenciais.
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Relatório de Atendimento
META

RESULTADO

1.Criar condições para a As crianças assistidas apresentaram boa evolução na
participação efetiva dos aprendizagem, no comportamento e na socialização, fatos
alunos
observados nos desempenhos em notas e relatos de
educadores e familiares acerca da evolução delas.
2. Avaliar mudanças de Foram realizados encontros semanais com o corpo docente
comportamentos
de para formação profissional e fortalecimento da capacidade de
todos os que formam interação e visualização das necessidades integral dos alunos
nossa
comunidade e seus responsáveis para melhor atendê-los.
educativa.
3. Respeitar a inclusão Os resultados positivos advindo dos alunos foi possível com a
de
crianças
com implementação de uma proposta pedagógica com atividades
necessidades especiais. específicas para este fim e a convivência diária com crianças
especiais.
4. Valorizar atitudes e Foram promovidos debates e construção de mural pelas
gestos de educação e crianças, dentro da proposta pedagógica inclusiva, premiando
sensibilidade dos alunos ações coletivas de aceitação das diferenças e práticas de
que contribuem para uma boas ações com o próximo.
escola mais solidária e
que
aceitam
as
diferenças
5. Contribuir com ensino Ao término de cada unidade letiva é realizado um encontro
gratuito de qualidade
pedagógico, onde é apresentado aos pais o rendimento da
aprendizagem de cada aluno e são trocadas ideias que
permitem melhor acompanhamento dos alunos por seus pais.
Em casos especiais, os pais são chamados para um
atendimento e orientação individual. Os resultados dos alunos
foram bastante favoráveis, podendo ser comprovados através
do desempenho escolar, 80% passaram por média, 18%
passaram após recuperação e apenas 2% reprovaram.
META
RESULTADO
6.
Generalizar
a 2018: Matriculados: 118 alunos
gratuidade do ensino
Bolsista 100%: 113
Bolsistas 50%:02
Alunos Aprovados: 115
Alunos Reprovados: 01
Alunos Transferidos: 02
2019: Matriculados: 119 alunos
Bolsista 100%: 119
Bolsistas 50%: 0
Pagantes integral: 0
Alunos Aprovados: 117
Alunos Reprovados: 01
Alunos Transferidos: 01
2020: Matriculados: 125 alunos
Bolsista 100%: 100
Bolsista 50%: 00
Alunos Aprovados: 124
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Alunos Reprovados: 01
Alunos Transferidos: 18

8. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos são providos por sua mantenedora, a Santa Casa de Misericórdia
do Recife. Há, também, o recebimento dos aluguéis da quadra esportiva da
unidade escolar e doações diversas.

9. PARCERIAS
PARCEIRO(A)
Pessoas físicas e jurídicas
Editora Paulus
M. Dias Branco

TIPO DE DOAÇÃO
Brinquedos, Livros, produtos de
higiene pessoal, chocolates e
material escolar.
Lanches e presentes em ocasiões
especiais para as crianças

10. RECURSOS UTILIZADOS

Colégio Santa Luisa de Marillac
RECEITAS

2020

Média Mensal

17.478

1.456

-

-

16.728

1.394

Outras Receitas

415

35

Doações

335

28

DESPESAS

598.123

49.844

Pessoal e Encargos

572.583

47.715

Materiais e Serviços

13.118

1.093

Despesas Gerais

12.422

1.035

(580.645)

(48.387)

Matrículas e Mensalidades
Aluguéis de Quadras

DÉFICIT DO PERÍODO
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Assistência Social
Proteção Social Especial – Alta Complexidade

ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Proteção social ao idoso na modalidade asilar

1. IDENTIFICAÇÂO
Razão social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife
Nome Fantasia da Entidade: Abrigo São Francisco de Assis
CNPJ: 10.869.782/0003-15
Endereço: Rua: Frei Caneca, n° 410, Santo Antônio. Palmares/PE. 55.540.000
Telefone: (81) 3661-1523

E-mail: diretoriasaofrancisco@santacasarecife.org

2. OBJETIVO
Ofertar serviços de Proteção Social de Alta Complexidade voltados aos idosos,
tendo um ambiente com características residenciais, prestando-lhes de forma
permanente e sem qualquer discriminação, toda assistência material, moral e
espiritual, necessárias a uma vida digna. O acolhimento integral é promovido na
modalidade de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), conforme
assegura o Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/03 - Capítulo IX - artigo 37.

3. PÚBLICO BENEFICIADO
Pessoas idosas acima de 60 (sessenta anos), em situação de vulnerabilidade e
risco social/pessoal com ou sem vínculos familiares, de ambos os sexos,
abrangendo os diversos graus de dependência.
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Em sua maioria, os idosos são identificados em situação de abandono familiar
pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e encaminhados ao
abrigo. Há, também, o encaminhamento de idosos pelo Ministério Público
Municipal ou Vara Criminal, após ajuizamento de processo judicial por violação
aos direitos dos idosos.
Quantidade atendida em 2020: 27 idosos, homens e mulheres.

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O Abrigo São Francisco de Assis está localizado em Palmares/PE, Rua Frei
Caneca, n° 410, Bairro de Santo Antônio – Palmares/PE, acolhendo idosos
advindos de cidades vizinhas.

5. SERVIÇOS, ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS
Serviços: O Abrigo São Francisco de Assis oferece serviços de alta
complexidade no acolhimento à pessoa idosa, na modalidade de Instituição de
Longa Permanência (ILPI). Além de cuidados médicos e terapêuticos, são
promovidos os serviços de cozinha, lavanderia, apoio religioso e diversas
atividades de lazer, tais como: atividades recreativas, comemoração de datas
festivas e oficinas lúdicas.
Periodicidade: Os serviços são ofertados de forma contínua 24 horas por dia,
sete dias da semana, durante todo o ano, incluindo horários de visitação nos dias
úteis e finais de semana, motivando a convivência com a sociedade e familiares.
No entanto, em razão da Pandemia de COVID-19, a partir do mês de março
todas as visitações foram suspensas, tendo sido redobrados os cuidados de
proteção à saúde dos idosos, no que se refere à alimentação, monitoramento
médico, higiene pessoal e limpeza dos ambientes.
A partir do dia 14 de março, ao ser decretado o distanciamento social, como uma
das principais medidas, foi implantado o protocolo de cuidados e prevenção de
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disseminação do Coronavírus, recomendados pela Vigilância Sanitária e Distrito
Sanitária e demais órgãos competentes.
A ILPI elaborou um protocolo de enfrentamento ao COVID 19 adaptado à
realidade do local, visando evitar a contaminação. Foram instituídas, dentro do
abrigo, ações de prevenção e conduta, estabelecendo a obrigatoriedade do uso
dos EPIs e mantendo rigorosamente a higienização dos ambientes.
Algumas das providências imediatas foram:
•

Suspensão das visitantes e familiares e estranhos;

•

Uso obrigatório dos EPI´s por parte dos colaboradores (Capotes, luvas,
toucas, máscaras hospitalares, face shield, óculos);

•

Verificação diária dos Sinais Vitais, das residentes e funcionários;

•

Higienização completa da Instituição, com a utilização de álcool a 70%,
sabão líquido, água sanitária, desinfetante;

•

Orientações frequentes para as idosas residentes, bem com funcionários,
sobre higienização, autocuidado e cuidado com o próximo;

•

Alimentação adequada, com aumento da ingesta de alimentos ricos em
vitamina C e bastante líquido;

•

Realização de atividades motoras, mantendo a resistência;

•

Cuidado com a saúde mental (repassando informações adequadas para
evitar pânico ou depressão);

•

Uso de aparelhos de celular e tablet para comunicação frequente com
familiares;

•

Realização de testes para detectar casos de contaminação (PCR e
Sorológico).

Todas as demais atividades do planejamento anual foram mantidas, exceto a
realização das atividades externas.
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Descrição das atividades

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS
Atendimento de Secretaria, ao público internos e aos visitantes, Tesouraria e
Serviços administrativos em geral. Os Serviços Operacionais disponibilizados
são: cozinha, lavanderia, Serviços Gerais e Jardineiro.

ATIVIDADES DE LAZER
Comemoração de datas como Carnaval, Dia Internacional da Mulher, Dia das
Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, mês do idoso, Natal, além de atividades
cotidianas realizadas pela equipe do abrigo.
Atividades realizadas com parceiros: equipes da Secretaria de Assistência
Social, escolas, grupos de igreja, população em geral.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
Atividades Descrição

Metodologia
Utilizada

Realização
de Celebração
de
Missa duas vezes missas católicas
por semana
Palestras, festa
para
os
aniversariantes,
momentos
Serviço
de
recreativos.
Convivência
e
Disponibilizadas
Atividades
Fortalecimento de
pelo Serviço de
Culturais e Vínculo – SCFV,
Convivência
de
realização
de
(CRAS
E
Integração
apresentações e
CREAS), escolas
atividades culturais
municipais
e
de integração.
grupos de igrejas
utilizando
metodologias
próprias.
Apoio
Religioso

Objetivo a
atendido

ser Resultados
obtidos

Apoio Religioso
Socialização
dos
idosos com a rede
sócio assistencial e
com
o
público
externo.

Conservação da
fé e relaxamento
dos residentes.
Idosos
com
melhor
capacidade
de
interação com a
comunidade.

Dia/ Horário e
Periodicidade
Atividade
suspensa a partir
de março.
Atividade
suspensa a partir
de março.
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ATENDIMENTO TERAPÊUTICO E ASSISTENCIAL
Atividade

Serviço
Social

Fisioterapia

Enfermagem

Descrição

Metodologia
utilizada

Objetivo
atentido

a

ser

Resultados
obtidos

Dia/Horário e Periodi

Realizar
levantamento das
necessidades,
intervindo
nas
demandas
apresentadas,
contribuindo
dessa forma, para
a garantia de
direitos
e
ampliação
do
acesso
aos
Serviços.
Realizar
diagnósticos para
entender todas as
variáveis
apresentadas e
propor, realizando
as Intervenções
eficientes.
Fortalecer
os
colaboradores
para
prestação
dos serviços cada
vez
mais
qualificados.
Ofertar
atendimentos a
todos os idosos
através
de
exercícios
adequados,
conforme
a
realidade e a
necessidade de
cada idoso. As
sessões
são
realizadas
semanalmente
com cada idoso,
com inovação nos
atendimentos
interação.

Através
dos
atendimentos
realizados com os
idosos para triagem
e acompanhamento.
Realização de ações
que promovam o
bem-estar
dos
idosos.
Por meio de parceira
com a Rede de
Serviços
do
município, visando o
acesso dos idosos
às
Políticas
Públicas.
Desenvolver
treinamentos,
atendimentos
e
atividades com os
colaboradores.

Possibilitar
aos
idosos o acesso
às
Políticas
Públicas
necessárias, tais
quais:
saúde,
previdência social,
assistência social,
entre outros.
Promover
momentos
de
lazer e interação
entre os idosos,
por
meio
de
atividades,
eventos
e
passeios.
Buscar parceria,
Voluntários, que
fortaleçam
os
serviços
ofertados.

Melhor
socialização entre
os
idosos,
os
colaboradores
e
com a população
que frequenta o
Abrigo.
Fortalecimento na
articulação com a
Rede de Serviços
local.
Estreitamento na
relação com os
doadores
e
consequentemente
potencializar as
doações
recebidas.
Acesso dos idosos
aos
Serviços
necessários.

De segunda a
sexta-feira,
das 07 às 13h.

Através
de
atendimentos
adequados
à
realidade com uso
de
bastões,
caneleiras, halteres,
tábua de equilíbrio,
entre outros, que
favoreçam
o
desenvolvimento
dos
idosos
na
execução
dos
exercícios
e
consequentemente
gere benefícios.

Proporcionar
o
ganho
e
a
manutenção
da
amplitude
de
movimentos,
fortalecimento
muscular,
estímulos
proprioceptivos,
treino
de
coordenação,
equilíbrio
e
motricidade, treino
de
padrão
respiratório, além
de
atividades
lúdicas,
(cognição).

Melhor locomoção
dos
idosos,
a
condição
física,
prevenção
e
recuperação
de
lesões,
contribuindo
assim, para o bemestar dos idosos.

Terça
e
quinta-feira,
das 08 às 17h

Garantir
os
cuidados básicos
de
saúde
e
higienização aos
idosos.
Garantindo que
seja seguida a

Por
meio
da
administração
de
medicamentos
prescritos
pelo
médico,
higiene
pessoal, no auxílio
do banho, corte de

Reduzir os casos
em que o idoso
passe mal por
falta
da
medicação
na
dosagem e horário
adequado,

Medicação
em
dosagem e horário
adequado, pressão
arterial, glicemia
controlada, entre
outros,
idosos
organizados,

Todos os dias,
24 horas por
dia.
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prescrição
médica
recomendada
para cada idoso,
bem como, o
monitoramento da
saúde
e
higienização
adequada
do
corpo.
Auxiliar os idosos
com dificuldade
de
se
alimentarem
sozinhos.

unha, pentear os
cabelos, troca de
roupa entre outros,
aferição de pressão
arterial,
glicemia,
entre
outras
atividades
essenciais
no
cuidado com os
idosos.

aumento
da
pressão
arterial
sem
ter
sido
observado, entre
outras situações,
bem
como,
consequências
oriundas da má
higienização.
Possibilitar que o
idoso se alimente
de maneira mais
proveitosa.

limpos
devidamente
alimentados.

e

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS
Atendimento de secretaria- interno e aos visitantes, tesouraria e serviços administrativos em geral. Bem como,
serviço de cozinha, serviços gerais, lavanderia e jardinagem

ATIVIDADES DE LAZER
Mesmo com a suspensão das visitas do público externo devido a pandemia, foi possível desenvolver as atividades
internas, cotidianas realizadas pela equipe do Abrigo tais como comemorar as datas mais importantes, dia
internacional da mulher, dia das mães, festa junina, dia dos pais, mês do idoso, natal e os aniverários de cada um.

Programas e Projetos:
Programas de Parceiros na Rede Assistencial:
•

Programa de Atenção à Saúde do Idoso (SUS) atendimento duas vezes
por mês com a equipe da UBS, composta por médico, enfermeiro e agente
comunitário de saúde;

•

Programa de Atenção Básica e Especial, ofertada pelo CRAS e CREAS,
da Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania, repasse de recursos
financeiros destinados à compra de alimentos para os idosos do Abrigo
(Convênio Federal);

•

Programa do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, disponibiliza
um educador físico para realizar atividades físicas com os idosos;

•

Execução dos Projetos de Prestação Pecuniária da Vara Criminal de
Palmares/PE, cujo recurso é destinado à aquisição de materiais
permanentes como: cadeiras de balanço, poltronas do papai, cadeiras e
mesas plásticas para o salão de festa, TV LCD de 43 polegadas e som.
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6. RECURSOS HUMANOS

Profissão

Quantidade

Gestora
Auxiliar administrativo
Fisioterapeuta
Assistente social
Técnico em enfermagem
Cozinheira
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de lavanderia
Jardineiro
Aux. de cons. e limpeza
Jovem Aprendiz

1
2
1
1
4
2
1
2
1
6
1

Carga horária
mensal
220h semanais
180 (12/36)
16h semanais
30h semanais
180 (12/36)
180 (12/36)
220h semanais
180 (12/36)
220h semanais
180 (12/36)
100h

Vínculo com a
entidade
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
Convênio

7. AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS
A avaliação é realizada de forma contínua por toda a equipe técnica, por meio
de depoimentos dos idosos, dos visitantes e dos Órgãos fiscalizadores.
O monitoramento é feito através de cuidados diários tais como, atendimento com
o técnico de enfermagem na administração de medicamentos e avaliação dos
sinais vitais, dieta balanceada orientada pela nutricionista, atendimento
fisioterapêutico, atendimento com o educador de atividade física disponibilizado
pelo NASF, atendimento duas vezes por mês com a equipe da UBS, composta
por médico, enfermeiro e agente comunitário de saúde.
Também são promovidos encontros e reuniões com os colaboradores, momento
em que todos podem expor as suas opiniões acerca do funcionamento do Abrigo,
evidenciando a melhoria na qualidade de vida dos idosos, manutenção da
independência física e melhora na autoestima, proporcionando vida longa,
saudável e sociável, resgatando sobretudo a dignidade humana.

8. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos para manutenção das atividades são provenientes:
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ü Santa Casa de Misericórdia do Recife;
ü 70% do valor percebido pelo idoso seja Aposentadoria, Pensão ou
Benefício de Prestação Continuada, conforme preconiza a lei;
ü Valor mensal repassado pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
ü Brechós e rifas realizadas no Abrigo;
ü Doações voluntárias de pessoas físicas;
ü Aluguéis de imóveis;
ü Justiça- Benefício Pecuniário.

9. PARCERIAS
Parceiro (a)
Programa Leite de Todos
Instituto Agronômico de PernambucoIPA (PAA).
Secretaria Municipal de Saúde de
Palmares/PE.

Tipo de Colaboração
Alimentos perecíveis.
Alimentos perecíveis.

Disponibilidade de equipe de saúde para
atendimentos médicos, fornecimento de
medicamento, realização de consulta
especializada, exame médico, transporte
para ida ao hospital local e fora do domicílio.
Cristal Verde
Doação mensal dos medicamentos feitos em
manipulação.
Secretaria Municipal de Assistência Disponibilidade de equipe para realização de
Social de Assistência Social
atividades e transporte.
Supermercado Confiança
Doação de 60 pães diários.
Pessoas físicas
Doação de cestas básicas, fraldas, materiais
de higiene pessoal, leite, presente para os
idosos, entre outros.
Bom Sabor
Tempero, Colorau alho, milho de pipoca,
Chás de Ervas.

Foto: Ação de Dia dos Pais no Abrigo São Francisco de Assis
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Foto: Momento de lazer entre os idosos no Abrigo São Francisco de Assis

10. RECURSOS UTILIZADOS

Abrigo São Francisco de Assis
RECEITAS

2020

Média Mensal

379.474

31.623

223.191

18.599

40.800

3.400

Aluguel de Imóveis

7.780

648

Outras Receitas

1.474

123

106.229

8.852

DESPESAS

630.653

52.554

Pessoal e Encargos

413.073

34.423

Materiais e Serviços

188.349

15.696

29.231

2.436

(251.180)

(20.932)

Residentes Contribuintes
Secretaria Social de Palmares

Doações

Despesas Gerais
DÉFICIT DO PERÍODO
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CENTRO GERIÁTRICO PADRE VENÂNCIO
Proteção social ao idoso na modalidade asilar
1. IDENTIFICAÇÃO
Razão social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife
Nome fantasia da entidade: Centro Geriátrico Padre Venâncio
CNPJ: 10.869.782/0007-49
Endereço: Av. Afonso Olindense, nº 1764, Várzea. Recife/PE. CEP: 50810.000.
Telefone: (81) 3271-0352. E-mail: diretoriapevenancio@santacasarecife.org

2. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE
Acolher, exclusivamente, idosas em situação de risco e vulnerabilidade social,
com ou sem vínculos familiares, proporcionando moradia digna, alimentação
saudável e atendimento às necessidades básicas prioritárias, nos termos
previstos no Estatuto do Idoso.

3. PÚBLICO BENEFICIADO
Idosas carentes a partir dos 60 anos, com ou sem vínculo familiar e com ou sem
autonomia para atividades da vida diária, conforme os termos e os limites
previstos no Estatuto do Idoso.
As idosas são encaminhadas ao centro geriátrico pelo Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS após a identificação da situação de abandono familiar
por membros comunidades de atuação da igreja católica ou pelo próprio
Conselho.
Quantidade atendida em 2020: 50 idosas

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
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O Centro Geriátrico Padre Venâncio está localizado no bairro da Várzea, no
município de Recife, local onde realiza todas as suas atividades.

5. SERVIÇOS, ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS
Serviços: A entidade oferece serviços de alta complexidade no acolhimento à
pessoa idosa na modalidade de Instituição de Longa Permanência (ILPI). Além
dos cuidados médicos e terapêuticos, são providos os serviços de alimentação,
lavanderia, apoio religioso e diversas atividades de lazer, tais como: passeios
culturais, yoga, comemoração de datas festivas, oficinas lúdicas e artesanatos.
Periodicidade: Os serviços são ofertados de forma gratuita e contínua, 24 horas
por dia, 7 dias da semana, durante todo o ano, incluindo horários de visitação
nos dias úteis e durante os finais de semana, para garantir o envolvimento e
participação da família e toda sociedade na vida da pessoa idosa.
Ressaltamos que, desde o relato dos primeiros casos da COVID 19 no país e
após a divulgação dos primeiros casos confirmados na cidade do Recife,
implantamos ações de prevenção recomendadas pelos órgãos competentes. A
partir do dia 14 de março, ininterruptamente, os protocolos internos foram
seguidos, juntamente com as orientações divulgadas pela OMS e Vigilância
Sanitária.
A ILPI elaborou um protocolo de enfrentamento da COVID 19 totalmente
adaptado à realidade do local, visando evitar a contaminação. No referido
protocolo estão incluídas ações e condutas de prevenção, como a
obrigatoriedade do uso dos EPIs, materiais de higienização e solução
desinfetante.
Algumas das providências imediatas foram:
•

Suspensão das visitantes e familiares e estranhos;
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•

Uso obrigatório dos EPI´s por parte dos colaboradores (Capotes, luvas,
toucas, máscaras hospitalares, face shield, óculos);

•

Verificação diária dos Sinais Vitais, das residentes e funcionários;

•

Higienização completa da Instituição, com a utilização de álcool a 70%,
sabão líquido, água sanitária, desinfetante;

•

Orientações frequentes para as idosas residentes, bem com funcionários,
sobre higienização, autocuidado, cuidado com o próximo;

•

Alimentação adequada, com aumento da ingesta de alimentos ricos em
vitamina C e bastante líquido;

•

Realização de atividades motoras, mantendo a resistência;

•

Cuidado com a saúde mental (repassando informações adequadas para
evitar pânico ou depressão);

•

Uso de aparelhos de celular e tablet para comunicação frequente com
familiares;

•

Realização de testes para detectar casos de contaminação (PCR e
Sorológico).

Todas as demais atividades do planejamento anual foram mantidas, exceto a
realização das atividades externas.
Descrição das atividades 2020
ATENDIMENTO TERAPÊUTICO E ASSISTENCIAL
Atividade

Fisioterapia

Descrição
Atendimento
contínuo
às
idosas,
prevenindo
e
reabilitando
patologias
crônicas
que
podem
gerar
incapacidades,
promovendo a
qualidade
de
vida.

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser
atendido

Resultados
Obtidos

Avaliação
inicial,
exercícios ativos com
materiais
diversificados (pesos,
bolas,
bastões),
atividades de cognição
multidisciplinar,
em
conjunto
com
a
fonoaudióloga,
analgesia,
massoterapia
e
alongamentos. Além
de atividades de vida
diária
(Alimentar-se

Manter as idosas
independentes e
ativas, realizando
as atividades de
vida diária.

Manutenção da
independência
nas atividades
de vida diária.
Prevenção
de
úlceras
de
decúbito
em
acamadas.
Qualidade
de
vida e estímulos
diários
para
alimentar-se e
deambular.

Dia/
Horário e
Periodicid
ade
Diária.
Cumprindo
todo
o
protocolo
padrão.
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Atividade

Atendimento
Médico

Enfermagem

Técnica
de
enfermagem

Descrição

Melhoria
da
qualidade
de
vida das idosas.

Presta
assistência
integral ao idoso
de maneira que
entendam
as
alterações
decorrentes do
processo
de
envelhecimento
saudável
e
patológico,
buscando
a
autonomia
e
autocuidado ao
idoso
favorecendo
bem-estar
e
qualidade
de
vida.
Atendimento
contínuo
às
idosas,
seguindo
as
orientações do
enfermeiro

Metodologia
Utilizada
sozinha/
Sentar/Levantar);
treino de marcha com
dispositivos
ou
sozinha, mobilização
no leito, mudanças de
decúbito, orientação de
posicionamento.
Realização
de
avaliação
para
admissão de idosos,
como
também
atendimentos
assistenciais à saúde,
atuando na condição
de tornar esse cuidado
assistencial humano,
bem como, avaliar
periodicamente,
contribuindo para a
independência
e
qualidade de vida das
idosas.
Acolher e avaliar as
idosas na admissão, e
de forma periódica.
Atuar na condição em
tornar esse cuidado
assistencial
mais
humanizado, de forma
integral, contribuindo
para
melhoria
da
qualidade de vida das
idosas até seus óbitos.
Orientar e distribuir
tarefas
aos
subordinados,
incluindo a dispensa de
materiais de acordo
com as demandas
advindas das idosas.
Atender as chamadas
das residentes;
Manter a higienização
(Higiene
oral
e
corporal);
Mudar o decúbito das
residentes acamadas;
Prevenir e tratar úlcera
de pressão;
Verificar sinais vitais;
Realizar
tricotomias
periódicas;
Fornecer
comadres
(aparadeiras)
e

Dia/
Horário e
Periodicid
ade

Objetivo a ser
atendido

Resultados
Obtidos

Determinar ações
que
possam
atender
integralmente as
necessidades
expressas e não
expressas
das
idosas.

Manter
a
autonomia e a
independência
das idosas.

Terças
e
quintasfeiras,
cumprindo
todo
o
protocolo
padrão.

Proporcionar
qualidade de vida
e independência
às
idosas
abrigadas,
bem
como mantê-las
ativos
e
orientados.

Manter
a
autonomia,
independência e
o bem-estar das
idosas.

Diária.
Cumprindo
todo
o
protocolo
padrão.

Proporcionar
qualidade de vida
as idosas

Proporcionar
autonomia
e
bem estar as
idosas

24 horas
Cumprindo
todo
o
protocolo
padrão.
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Atividade

Fonoaudiolog
ia
Atividade
realizada até o
mês de junho
de 2020

Nutrição

Descrição

Metodologia
Utilizada

Previne, trata e
reabilita
as
alterações
de
audição, voz e
funções
vitais
como
mastigação,
sucção
e
deglutição,
facilitando
o
processo
de
comunicação.

encaminhar
para
higienização sempre
que necessários;
Auxiliar as idosas em
todas as funções que
ela não consegue
executar sozinha, tais
como:
comer,
locomover, comunicarse, banho entre outros;
Acompanhar
a
enfermeira,
fisioterapeuta, médico
ou qualquer outro
profissional
em
cuidados e técnicas
especiais,
aproveitando para o
aprimoramento
de
técnicas;
Quando óbito, preparar
o corpo
Através
de
atendimentos
individuais
ou
em
grupos, com utilização
de
métodos
com
eficácia
cientificamente
comprovada.
Os
atendimentos
são
explicados,
esclarecendo
a
importância
da
assiduidade
nos
exercícios para o êxito
nos tratamentos.
Atendimento Individual
e
da
coletividade
conforme Diretrizes do
Ministério da Saúde,
Manuais
técnicocientíficos; Literatura
científica
e
Compêndios oficiais.
São produzidas 391
refeições ao dia sendo
distribuídas em seis
refeições
para
as
idosas
residentes,
respeitando
as
consistências
prescritas
individualmente
(consistência normal,
pastosa
e
mista)

Acompanhamen
to e controle das
refeições
produzidas;
elaboração de
cardápios
adequados
à
faixa etária para
coletividade
sadia e enferma,
conforme
preconização do
Ministério
da
saúde.
Elaboração
e
monitoramento
de
dieta
específica e do
estado

Dia/
Horário e
Periodicid
ade

Objetivo a ser
atendido

Resultados
Obtidos

Manter as idosas
independentes e
ativas, realizando
as atividades de
vida diária.

Reestabelecime
ntos
e
manutenção das
funções
estomatognática
s
e
de
deglutição,
como também
em
comunicação,
cognição,
audição e voz.

Diária

Manutenção da
via fisiológica de
alimentação,
adequação da
condição
nutricional a um
nível saudável,
garantindo
qualidade
de
vida das idosas
residentes.

Segunda,
quartas e
sextasfeiras,
cumprindo
todo
o
protocolo
padrão.

Minimizar
os
agravos à saúde
inerentes a faixa
etária.
Terapia,
controle
e
monitoramento
dos
aspectos
nutricionais com o
objetivo
de
diminuir
as
comorbidades
associadas.
Foram realizados
controle
e
adequação
dos
pesos,
respeitando
as
limitações
inerentes à idade

Segunda a
Sexta, 7 as
13 horas.
Cumprindo
todo
o
protocolo
padrão.
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Atividade

Descrição
nutricional das
residentes,
proporcionando
consumo
alimentação
saudável.

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser
atendido

conforme
cardápios
pré-definidos. Segue
modelos em anexos.
São
realizadas
avaliação
e
monitoramento
individual do estado
nutricional,
60
atendimentos fixos ao
mês, acrescidos dos
atendimentos
extras
conforme
necessidades
específicas.

e peculiaridades
culturais
das
residentes. Estas
ações têm por
objetivo
diminuição
de
intercorrências
médicas
e
internações.

Resultados
Obtidos

Dia/
Horário e
Periodicid
ade

LAZER E SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Atividade

Serviço
Social

Cuidador
de
Idosos

Descrição
Atua na garantia dos
direitos da pessoa
idosa e realização de
atividades
que
promovam
a
inserção dos idosos
na
comunidade,
família e sociedade,
ativando
sua
autoestima
e
qualidade de vida.
Atua auxiliando os
idosos em suas
atividades de rotina,
bem
como
acompanhar
os
idosos em médicos,
exames e serviços
de urgência, quando
a família não puder
fazê-lo.

Missa
Apoio
Religioso Confissão

semanal

Evangelização

Dia/
Horário e
Periodicid
ade
Diária,
Cumprindo
todo
o
protocolo
padrão.

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser
atendido

Resultados
Obtidos

Através
de
atendimentos
individuais ou em
grupos, com utilização
de
métodos
com
eficácia
cientificamente
comprovada.

Manter a adaptação
ao ambiente.

Qualidade de
vida
às
residentes
institucionaliza
das.

Acolhimento
das
idosas e auxílio nas
higienizações orais e
corporais, oferta de
alimentação,
mudanças
de
decúbitos, tricotomias,
locomoção,
comunicação, banho.
Cumprir as rotinas
estabelecidas, auxiliar
a
equipe
de
enfermagem e demais
profissionais.
Leituras e métodos
Escuta
individual
Leituras e conversas

Manter a qualidade
de vida dos idosos.

Manutenção
da higiene dos
idosos,
e
independência
de acordo com
a realidade de
cada idoso nas
atividades de
vida diária.

Diária,
cumprindo
todo
o
protocolo
padrão.

Adquirir
conhecimento
Tranquilidade
Conhecimento
bíblia

Bem-estar
Conforto
espiritual
Informação

Semanal.
Atividade
suspensa
temporaria
mente.

da
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Atendimento de secretaria e aos visitantes; e Serviços Administrativos

SERVIÇOS OPERACIONAIS
Cuidador de Idosos; Apoio Religioso; Serviços Gerais; Lavanderia; Cozinha; Vigilância

ATIVIDADES DE LAZER
Atividades Lúdicas e Cognitivas; Passeios culturais; Comemoração de datas festivas; Yoga
As atividades externas foram suspensas durante o ano de 2020.

6. RECURSOS HUMANOS

Profissional

Quantidade

Carga Horária
Mensal

Vínculo com a
entidade

Gestora

01

220h

CLT

Assistente Social

01

150h

CLT

Nutricionista

01

150h

CLT

Fisioterapeuta

01

150h

CLT

Fonoaudióloga

01

150h

CLT

Médica

01

24h

Pessoa Jurídica

Enfermeira

01

220h

CLT

Téc. Enfermagem

11

180h

CLT

Assist. Administrativo

02

180h

CLT

Aux. Administrativo

01

180h

CLT

Cuidador de Idoso

04

180h

CLT

Aux. Conservação e Limpeza

13

180h

CLT

Cozinheiro (a)

03

220h

CLT

Aux. Cozinha

01

180h

CLT

Motorista

01

180h

CLT

Porteiro

01

180h

CLT

Vigia

01

180h

CLT

Jovem Aprendiz

02

100h (sendo 20h
de curso)

Convênio
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7. AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS
A avaliação é realizada de forma contínua por toda a equipe técnica. O
monitoramento da qualidade de vida das residentes é feito através de cuidados
diários tais como, atendimento médico, avaliação dos sinais vitais, dieta
balanceada orientada pela nutricionista e atendimento fisioterapêutico e
fonoaudiológico, tendo como resultados: a melhora na qualidade de vida das
idosas, manutenção da independência física, melhora na autoestima,
proporcionando o resgate da dignidade da pessoa idosa. O gráfico abaixo indica
aspectos relevantes quanto à saúde das idosas residentes.
São desenvolvidas diversas atividades multidisciplinares em que os profissionais
permeiam, como também cooperam entre si para transformar a vida das idosas.
– Indicadores de saúde
Mortalidade
Incidência de diarreia aguda
Incidência de escabiose
Incidência de desidratação
Úlcera de decúbito
Prevalência de desnutrição
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2020
Soma dos indicadores dos 12 meses
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Taxa de
Taxa de
Mortalidade em incidência de
idosos
diarréia aguda
residentes
em idosos
residentes

Taxa de
Taxa de
Taxa de
Taxa de
incidência de
incidência de prevalência de prevalência de
escabiose em desidratação em
úlcera de
desnutrição em
idosos
idosos
decúbito em
idosos
residentes
residentes
idodos
residentes
rresidentes

Figura - Indicadores de saúde da instituição
(*) O índice de desnutrição refere-se a nossas residentes que apresentam peso constante, não havendo
perda nos últimos meses ou em curto espaço de tempo. Alimentam-se satisfatoriamente e apresentam
patologias associadas.

(*) As lesões por pressão (LPP) são complicações possíveis de ocorrer em pessoas em situação de
fragilidade, principalmente naquelas com restrição de mobilidade e idade avançada, especialmente idosos
com grau de dependência III. Isso é uma preocupação dos profissionais de saúde inseridos tanto no
contexto hospitalar quanto nas instituições de longa permanência para idosos (ILPIs) em virtude da
necessidade de prevenir a ocorrência desse tipo de lesão e evitar suas complicações. Um dos fatores
predisponentes para o desenvolvimento de lesões na pele está associado às fragilidades decorrentes do
processo de envelhecimento da pele e das condições peculiares de cada idoso cuidado, demandando
planejamento de ações de reabilitação e recuperação do idoso. Por esse motivo recomendações são
essenciais para a prevenção e acompanhamento dos idosos com LPP.

8. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos para manutenção das atividades são provenientes de doações de
pessoas físicas e jurídicas, renda de aluguéis de imóveis da instituição, repasse
da mantenedora, Santa Casa de Misericórdia do Recife, e advindos da
contrapartida nos termos previstos pelo Estatuto do Idoso de até 70% do
benefício previdenciário, conforme previsto em lei.
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9. PARCERIAS

PARCEIRO(A)

TIPO DE DOAÇÃO

Banco de Alimentos do SESC

Alimentos perecíveis e não perecíveis

Pessoas físicas e jurídicas

Fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal;
Cestas Básicas; Leite em pó.

MobiBrasil

Alimentos
perecíveis
e
não
perecíveis,
disponibilização de ônibus para passeios com as
idosas, participação em datas comemorativas

Itaú

Doação de equipamentos eletrônicos; de proteção
individual EPIs; produtos de higiene e limpeza;

Associação da Comunidade Alimentos não perecíveis e Máscaras descartáveis.
Chinesa no Brasil
10. RECURSOS UTILIZADOS:

Centro Geriátrico Padre Venâncio
RECEITAS
Residentes Contribuintes
Aluguel de Imóveis

2020
1.156.700
483.469

Média Mensal
96.392
40.289

485.689

40.474

4.937

411

182.605

15.217

DESPESAS

1.772.577

147.715

Pessoal e Encargos

1.193.769

99.481

Materiais e Serviços

467.493

38.958

Despesas Gerais

111.314

9.276

(615.876)

(51.323)

Outras Receitas
Doações

DÉFICIT DO PERÍODO
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS EM 2020
• Atividades Festivas:
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Proteção Social Especial – Média Complexidade

Instituto Antonio Pessôa de Queiroz - IAPQ
Habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual

1.IDENTIFICAÇÃO
Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife
Nome Fantasia da entidade: Instituto Antonio Pessôa de Queiroz – IAPQ
CNPJ: 10.869.782/0008-20.
Endereço: Rua Guilherme Pinto, nº 146, Graças. Recife/PE. CEP: 52011-210.
Telefone: (81) 3231-0936. / E-mail: diretoriaiapq@santacasarecife.org

2. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE
Habilitar e reabilitar pessoas com deficiência visual, proporcionando sua
independência e autonomia, através da estimulação, apoio psicossocial e
profissionalização, em vista de sua inclusão e plena emancipação social.

Foto: Fachada do IAPQ
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3. PÚBLICO BENEFICIADO
Pessoas com deficiência visual, com acuidade visual zero ou baixa visão,
comprovada através de laudo médico, na faixa etária de 5 a 90 anos de idade,
independente da sua situação de risco e/ou vulnerabilidade social.
Os usuários acessam o instituto por demanda espontânea ou são encaminhados
pelos organismos do Sistema de Assistência Social.
Quantidade atendida em 2020: 146 pessoas com deficiência visual

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O Instituto Antônio Pessôa de Queiroz – IAPQ está localizado no bairro da
Graças, no Município do Recife, e atende às pessoas com deficiência visual da
região metropolitana, dos 28 Municípios de Pernambuco e de 2 Estados do
nordeste brasileiro.

5. SERVIÇOS, ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS
Serviços: O IAPQ oferece atividades exclusivas na área de assistência social,
de forma totalmente gratuita, para pessoas com deficiência visual com o fim de
contribuir com sua habilitação e reabilitação visando ao resgate da autoestima e
autonomia, colaborando com sua inclusão social e o efetivo exercício da
cidadania.
Periodicidade: Os serviços são ofertados de segunda a sexta-feira, das 08h às
17h, durante todo o ano letivo.
Entretanto, a partir do mês de março do ano de 2020, por força da Pandemia de
COVID-19, todo o planejamento anual do Instituto foi revisto e adequado à nova
realidade.
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Dado a complexidade da situação, as atividades presenciais que envolviam os
usuários cegos e de baixa visão foram interrompidas, os processos de trabalho
para favorecer a proteção dos colaboradores foram alterados, visto que essa
realidade trouxe impactos que afetaram a saúde física, psíquica e social de toda
a comunidade da Instituição.
A pandemia interferiu nas rotinas e na realidade de todos e, sem perspectiva de
retomada à normalidade, todas as orientações mostraram-se fundamentais para
evitar o contágio. Neste sentido foram propostas campanhas de arrecadação de
alimentos e materiais de higiene e limpeza para oferecer aos mais vulneráveis
e, como resultado, experimentamos a solidariedade de muitas pessoas e
organizações públicas e privadas do estado e do país.
Ao longo do ano, recebemos da Prefeitura do Recife, do grupo Anjos
Multiplicadores, da M. Dias Branco e de vários outros parceiros, cestas básicas,
máscaras e kits de higiene, para serem distribuídos com os usuários mais
necessitados do Instituto, aos quais agradecemos o gesto de partilha e
solidariedade.
Além dos atendimentos possíveis de serem realizados remotamente pelos
docentes, durante essa fase, também foi possível realizar reformas e adaptações
para, no futuro breve, poder receber a todos e recomeçar as atividades de
inclusão e desenvolvimento do público a quem se destina a missão do Instituto.
Descrição das Atividades IAPQ
EDUCAÇÃO E MOBILIDADE
Atividade

Descrição

Metodologia

Objetivo

Ensino
de
Orientação e
Mobilidade

Proporcionar
ao
deficiente
visual,
autonomia
na
locomoção,
autoconfiança,
aumento
da
autoestima,
independência
e
segurança.
Elementos

Desenvolver nas três
etapas e níveis, as
áreas:
cognitiva,
psicomotora,
emocional,
estimulação
remanescentes,
práticas
de
guia
humana, interação da
família, técnicas e

Garantir
a
autonomia
e
segurança assim
adquirindo mais
empoderamento
para o seu direito
de ir e vir como
cidadão.

Resultados
obtidos
Inclusão
social;
Autonomia;
autoconfianç
a
e
autoestima

Periodicid
ade
Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas.
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Atividade

Braille
para
Surdo Cego

Atividade da
Biblioteca

Ensino
Braille.

do

Descrição

Metodologia

facilitadores na sua
integração social.

práticas da bengala
explorando o ambiente
interno e externo (ruas,
calçadas, tipos de
esquinas, ônibus).
Ensinar o Braille e a
libras tátil, orientação e
mobilidade e AVA
(atividade de vida
autônoma). Tudo isto,
feitos com a parceria
da família.

Proporcionar
ao
usuário acesso do
sistema Braille, a
comunicação tátil, a
locomoção, atividade
de vida autônoma
auxiliando em sua
autonomia,
autoconfiança
e
interação social.
Estimula a prática da
leitura, presencial e
através
de
empréstimo,
de
pesquisas
sobre
assuntos diversos, na
área tiflológica, de
ensino regular e
cursos
complementares.

Visa
proporcionar
aos
usuários
o
conhecimento
do
Sistema
Braille,
tornando-os aptos a
ler e escrever os
referidos sistemas,
contribuindo com a
inserção
educacional, social e
profissional.

Interpretação de textos
em DVD e Áudio;
textos com assuntos
diversos, livros de
autores de diversos.

Aulas expositivas e
práticas com leituras e
escrita de produção de
textos.
Utilizando
materiais
concretos,
jogos educativos e
dinâmicas de grupo.

Resultados
obtidos

Periodicid
ade

Auxiliar
a
autoconfiança,
autonomia
e
independência
nas
atividades
diárias, bem como
a inclusão social e
educacional.

Inclusão
e
autonomia

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

Estimular
a
leitura,
desenvolver
a
dicção
e
interpretação,
também
o
raciocínio lógico,
estimular a criar e
redigir
textos,
criando,
no
entanto
vínculo
direto
com
a
literatura.
Contribuir com a
inserção
educacional,
profissional
e
social.

Apresentaçã
o de alunos
nas
cerimônias
de
apresentaçã
o e resultado
de Enem, e
seleção para
trabalho.

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

Foi
alcançado
êxito
na
aprendizage
m
dos
usuários,
sendo alguns
desligados
do setor por
ter
conseguido
atingir
desempenho
esperado.
Outros
permanecem
em processo
de
aprendizage
m.
Uma
pequena
minoria
foi
afastada por
motivos de
saúde,
de
transporte e
falta
de
acompanhan
te.

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas.

Objetivo
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Atividade

Descrição

Metodologia

Objetivo

Preparar o usuário no
manuseio
do
soroban, auxiliando
na inclusão escolar
nas aulas de cálculo.

Ensinar
os
conceitos básicos
da matemática e
das
quatro
operações
e
possibilitar
o
manuseio
do
soroban.

Ensinar o manuseio
do instrumento de
cálculo
(soroban).
Capacitando
a
registrar
aos
números e as 04
operações.

Através das atividades
lúdicas será trabalhada
a motricidade global e
fina,
localização
espacial, pareamento
um a um, sequência
lógica
numérica,
relacionar quantidade
ao símbolo; saber
diferenciar
valor
absoluto do relativo,
saber o conceito das
quatro operações.
Aulas expositivas e
práticas
com
dinâmicas para a
escrita e leitura dos
números bem com a
execução
das
04
operações.

Habilitar e reabilitar o
usuário a escrever
em tinta, por meio da
execução do nome,
da assinatura e ou
textos permitindo o
pleno exercício da
cidadania.

Desenvolver
e/ou
resgatar
a
escrita
através de materiais de
alto e baixo relevo até
atingir o uso da caneta
esferográfica no assina
dor e na folha de pauta
desejada.

Estimular o tato, a
motricidade global e
Pré-Baile
fina. Habilitar ou
reabilitar o usuário
preparando para a
aprendizagem
do
sistema
Braille,
contribuindo para a
inclusão escolar e
social.
AUTONOMIA E VIDA COMUNITÁRIA

Através de atividades
lúdicas,
será
trabalhada motricidade
global
e
fina,
a
lateralidade, o espaço
temporal, o sentido
tátil, equilíbrio.

Preparar
o
usuário
para
aprender
o
sistema
Braille
propiciando
a
inclusão escolar e
social.

Musicografia, teoria
musical, e prática de
instrumentos, canto
coral e percepção.
Teoria musical (4 ou
8 semestres), violão,
violino,
piano,
percussão, prática de
conjunto,
banda,
história da música,
musicalização
infantil,
acordeon,
teclados,
bateria,
canto, canto coral,
flauta
doce,
saxofone, história da
música, musibraille,

O aluno é estimulado a
produzir seu próprio
material, com base na
musicografia braile, e
com acompanhamento
do professor, fazendo
disto um aprendizado
mútuo.
Tem tarefas contínuas
para
casa,
consecutivamente.

O
curso
tem
caráter
profissionalizante.
Com os trabalhos
de
desenvolvimento
da musicografia
braille, se exige a
escrita
braille,
fazendo disto um
aprofundamento
sobre a música.

Pré-Soroban

Ensino
Soroban.

Ensino
escrita
cursiva

Ensino
Música

de

da

da

Contribuir com a
inserção
dos
usuários
nas
atividades
de
cálculo em sala
de aula, como
também em sua
vida prática.
Auxiliar
na
inserção
social
por meio de pleno
exercício
da
cidadania

Resultados
obtidos
Manuseio
adequado do
soroban
e
aprendizage
m
dos
conceitos
básicos da
matemática.

Periodicid
ade
Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

A inclusão
do aluno nas
aulas
de
cálculo
e
autonomia
em cálculos
diários.

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

O
empoderame
nto
da
cidadania
através
da
assinatura
em
documentos
civis.
Aprendizage
m do sistema
Braille
propiciando a
inclusão
escolar
e
social.

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

Alunos
inseridos no
mercado de
trabalho
musical, na
universidade
federal
e
conservatório
pernambuca
no
de
música.

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas
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Atividade

Descrição

Arte Circense

pdi
(produção
e
desenvolvimento
intelectual).
Curso de 120 horas
aula de iniciação em
arte circense

Práticas
Desportivas;
Goalball

Prática
Natação

de

Resultados
obtidos

Periodicid
ade

Estímulo ao
desenvolvim
ento pessoal;
interação
social,
autoestima e
inclusão
social.
Aperfeiçoam
ento
da
coordenação
e
das
capacidades
motoras,
interação
social,
autoestima,
domínio das
regras
e
prática
do
esporte
goalball.

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

Incentivar
o
desenvolvimento
pessoal, estimular
um estilo vida
saudável,
aumentar
o
convívio
social,
melhorar
a
autoestima,
desenvolver
as
práticas
da
natação visando
sempre
às
competições.

Aperfeiçoam
ento
dos
nados,
interação
social,
autoestima,
domínio das
regras
e
prática
do
esporte
da
natação.

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

Fornecer
04
(quatro) refeições,
sendo desjejum,
lanche
manhã,
almoço e lanche
tarde respeitando
as
particularidades
do
grupo
atendido;
- Promover o
consumo
de
alimentos
nutritivos
e
balanceados;

Desenvolvim
ento
de
hábitos
alimentares
saudáveis e
adequados;
Melhoria do
estado
nutricional;

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

Metodologia

Objetivo

O curso utiliza material
específico para ensinar
pessoas
com
deficiência visual

As aulas são
aplicadas por dois
instrutores
com
experiência
em
projetos sociais e
arte circense

Adaptação, ensino e
treinamento
de
adolescentes
e
adultos voltado para
crescimento pessoal
e competições.

De forma teórica e
prática desenvolver as
técnicas do goalball,
visando às habilidades
e
capacidades
motoras, consciência
corporal,
interação
social,
coordenação
motora, lateralidade,
noção
espacial,
auxiliando assim a
orientação
e
mobilidade
do
deficiente visual.

Incentivar
o
desenvolvimento
pessoal, estimular
um estilo vida
saudável,
aumentar
o
convívio
social,
melhorar
a
autoestima,
desenvolver
as
práticas
do
goalball visando
sempre
às
competições.

Adaptação ao meio
líquido e ensino da
natação
para
crianças,
adolescentes
e
adultos, voltado para
crescimento pessoal
e competições.

De forma teórica e
prática desenvolver as
técnicas dos quatro
nados, visando às
habilidades
e
capacidades motoras
ao
meio
líquido,
visando à consciência
corporal dentro e fora
da piscina, interação
social,
coordenação
motora,
auxiliando
assim a orientação e
mobilidade
do
deficiente visual.
Diretrizes
da
Organização Mundial
de Saúde (OMS);
- Guia Alimentar para
População Brasileira;
- Livros e/ou periódicos
de
alimentação
e
nutrição;
- Manuais oficiais;
- Artigos.

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

SERVIÇOS SOCIAIS

Nutricionista

Serviço realizado de
planejar e organizar
cardápios,
supervisionar
e
avaliar a alimentação
e nutrição dos alunos
no período que se
encontra na unidade,
respeitando as suas
particularidades.
Promover orientação
e
educação
nutricional
estimulando
assim
um hábito alimentar
saudável.

Conheciment
o, atitudes e
práticas em
Educação
Nutricional;
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Atividade

Psicóloga

Serviço
Social

Formação
religiosa

Descrição

Atua no atendimento
do
processo
de
admissão
dos
usuários,
Atendimento
psicológico
individual, de apoio e
em grupo para os
beneficiários:
crianças,
adolescentes,
adultos e idosos.
Oferece
visitas
domiciliares e apoio
psicológico para pais,
familiares
e
acompanhantes.
Estudo de casos em
reuniões
interdisciplinares
e
formação interna dos
funcionários.
Oferece atendimento
na
admissão,
encaminhamentos,
orientações,
dirimindo
dúvidas
sobre
direitos
e
deveres da pessoa
com
deficiência
visual e sua família.
Elaboração
de
relatórios
de
atividades
e
elaboração
de
projetos sociais.
Objetiva inspirar na
busca
da
fé,
contribuindo para a
formação
da
religiosidade
dos
alunos,
cultivando
sentimentos de amor
ao
próximo,
e
respeito.

Metodologia

Músicas, dinâmicas de
grupo;
Temas
da
atualidade (Discussão
em grupo), Sala em
círculo, com almofadas
e tapetes; Aparelho de
Som, bolas, etc.

Através
de
atendimentos
individuais
ou
em
grupos,
visitas
domiciliares
e
institucionais
com
utilização de métodos
com
eficácia
cientificamente
comprovada.
Promoção de reuniões
e palestras educativas
para
os
usuários,
familiares
e
colaboradores.
Encontros, dinâmica,
textos para reflexão,
músicas.

Objetivo
Promover
educação
nutricional através
de
conversas
durante
as
refeições;
Orientação
nutricional
para
pais
e/ou
responsáveis.
Desenvolver
ações
que
promovam o bemestar dos usuários
através
da
elaboração
de
conflitos
e
superação
de
dificuldades
desencadeadas
por
diversos
fatores de suas
vidas,
principalmente os
relacionados
à
deficiência visual.
Além,
da
promoção
da
autonomia
dos
usuários, visando
à efetivação de
sua cidadania.
Promover
a
garantia os diretos
da pessoa com
deficiência visual.
Inclusão
da
pessoa
com
deficiência visual
na
rede
de
assistência social

Favorecer
a
formação humana
e espiritual para
os funcionários,
usuários
e
acompanhantes.

Resultados
obtidos
Convívio com
profissional
de nutrição.

Periodicid
ade

Mudanças
nos padrões
de vida ou
adaptativos,
Processo de
habilitação e
reabilitação,
E
uma
autonomia

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

Informação e
inclusão
social
das
pessoas com
deficiência
visual.

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

Respeito a
individualida
des
e
a
crença dos
outros.

Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas
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Atividade
Sala
repouso

de

Descrição

Metodologia

Objetivo

Acolhe os usuários e
acompanhantes
vindos do interior do
Estado
e/ou
de
outros Estados.

Poltronas,
sofá,
cadeiras, ventiladores
e armários.

Proporcionar um
momento
de
descanso
e
conforto para as
pessoas vindas
do interior.

Resultados
obtidos
Descanso e
repouso,
para
as
cumprindo as
atividades do
IAPQ.

Periodicid
ade
Atividades
presenciais
e
de
contato
físico
suspensas

PROFISSIONALIZAÇÃO

Atividade
Serviço
de
Massagem

Serviço
de
Produção de
Material em
Braille

Descrição

Metodologia

Objetivo

Profissionais com
deficiência
visual
foram contratados e
capacitados para
proporcionar
atendimento
de
qualidade, em seis
tipos
de
massagens,
a
clientes
externos
diversos,
pessoa
física ou jurídica,
garantindo
a
manutenção
financeira
do
serviço e geração
de renda de renda
para
os
profissionais.
Transcrição
de
livros texto, provas,
cardápios,
apostilas, placas,
entre
outros
impressos em tinta
para o Braille e letra
ampliada.

Material: óleo,
Toalha, Álcool
70%, Macas e
cadeiras,
incenso e velas.
Almofada,
colchonetes,
tolha e lençol,
luvas algodão,
mascará
travesseiros.
Mãos e pés.

Trabalhar
físico,
emocional
postural.

Impressoras
Braille;
Impressora em
tinta, Scanear;
Perfuradora de
papel;
Guilhotina;
Máquina
Perkins;
Computador;
Programa Braille
fácil;
Word;
Software.

Promover
acessibilidade,
autonomia,
inclusão.

o
o
e

Resultados
obtidos
Retirada da dor,
tensão muscular,
redução de líquido
e gordura.

Acessibilidade
das pessoas com
deficiência visual
e a satisfação do
cliente

Periodicidade
Atividades
presenciais e de
contato
físico
suspensas

Atividades
presenciais e de
contato
físico
suspensas

SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E OPERACIONAIS
Atendimento de secretaria, serviços administrativos, coordenação de cursos, serviços
gerais, cozinha, vigia e portaria

Seg a Sex
das 7h às
17h

SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

Atividade

Serviço
apoio

de

Descrição

Metodologia

Objetivo

Os voluntários dão
aula de Orientação
e
Mobilidade,
digitalizam os livros
na biblioteca, fazem

Conceitos
espaciais,
estimulação dos
sentidos
remanescentes,

Ajudar o usuário
a ter autonomia
na
sua
locomoção;

Resultados
obtidos
No decorrer das
aulas o usuário
realizar tarefas e
alcançar
sua
autonomia
na

Periodicidade
Atividades
presenciais e de
contato
físico
suspensas
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pedagógico
e
de
adaptação
de material
didático

a adaptação do
material, segundo a
orientação e apoio
da
professora
confecciona
o
material
didático
que será utilizado
nas salas de aula.

técnica
de
autoproteção e
uso da bengala;
Orientação das
professoras
fazendo uso de
material
de
papelaria
e
colagem, bem
como
transcrição de
Braille para tinta
e vice versa.

Auxiliar
os
professores
durante as aulas
e aos usuários
na biblioteca.

realização
das
tarefas
simples
até
as
mais
complexas.
Produção
de
material didático e
adaptação
de
matérias em uso
em sala de aula
que
facilita
a
aprendizagem.

ATIVIDADE DE LAZER
Celebração de eventos específicos do calendário, tais como: Carnaval, Páscoa, São João,
Semana da pessoa com deficiência visual e Natal. Celebração dos 111 anos do IAPQ

Atividades
presenciais
e de contato
físico
suspensas

Programas e Projetos
ZahnarztlichesHilfsprojektBrasilien– ZHB, entidade alemã, cujo projeto é ofertar

para os usuários do Instituto, atendimento de limpeza dentária e aplicação de
flúor, além de uma contribuição em dinheiro oriundo dos padrinhos alemães,
destinados exclusivamente para serem utilizados com os usuários da entidade.

6. RECURSOS HUMANOS

Profissional
Gestora
Psicólogo
Assistente Social
Nutricionista
Professora de Braille
Aux. Administrativo
Massagista (PCD)
Tec. Brailista
Cozinheira
Aux. de Cozinha
Serviços Gerais
Professor de Música
Motorista

Quantidade

Carga Horária
Mensal

Vínculo com a
Entidade

03
01
01
01
02
02
06
03
01
01
03
01
01

220h
100h
60h
30h
150h
220h
220
220
220
220
220h
120h
220h

Contrato de Serviço
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
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Porteiro
Lavadeira
Professor de Ed. Física
Vigia

02
02
01
02

180h
220h
50h
180

CLT
CLT
CLT
CLT

7. AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS
A avaliação e o monitoramento dos serviços ofertados pelo Instituto ocorrem por
meio de reuniões com a equipe multidisciplinar com os beneficiários e familiares.
Em condições normais, são aplicados questionários analíticos, com questões
abertas e objetivas. Entretanto no ano de 2020, com a suspensão das atividades
presenciais, não foi possível aplicação dos questionários.
Uma vez por mês, a equipe técnica e os professores reúnem-se para formação
continuada e avaliação sistemática do processo de aprendizado dos
beneficiários, adotando método interdisciplinar e socialização de experiências.
Os indicadores avaliados são:
•

Integração e socialização;

•

Melhoria da autoestima, autonomia e segurança na locomoção;

•

Desenvolvimento dos sentidos remanescentes;

•

Qualificação para o mercado de trabalho; e

•

Inserção e inclusão social.

Os resultados obtidos são a melhoria na qualidade de vida, reconhecimento das
suas habilidades e potencialidades a respeito da deficiência visual. Além da
melhoria na autoestima, há o reconhecimento da pessoa com deficiência como
cidadão, autonomia na sua mobilidade e inserção no mercado de trabalho.

8. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
A mantenedora é a Santa Casa de Misericórdia do Recife, mas a Instituição
também recebe recursos provenientes do aluguel da quadra esportiva da
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entidade para prática de esportes, durante o ano todo, e do aluguel de salas para
reunião e eventos, bem como de doações de pessoas físicas e de projetos tais
como o ZHB.
Há, ainda, receitas oriundas do oferecimento de serviços de massagem,
realizados por pessoas de baixa ou nenhuma visão, treinadas no próprio
Instituto, e do Centro de Transcrição em Braille – CTB, através da produção, em
braile, de textos impressos, que contribui para inclusão no mercado profissional
e geração de renda das pessoas com deficiência visual.
Em razão da necessidade de isolamento social causado pela Pandemia do
COVID-19, algumas dessas atividades geradores de receita, especialmente as
que envolve contato físico, foram suspensas, o que afetou, consideravelmente,
a receita da Instituição.

9. PARCERIAS
PARCEIRO(A)
Prefeitura da Cidade do Recife
SENAC
SENAI
UNICAP

TIPO DE DOAÇÃO
Cessão de professores.
Cursos profissionalizantes.
Cursos profissionalizantes.
Cursos de extensão e pós-graduação
na área da pessoa com deficiência
visual.
Programa Mesa Brasil do SESC
Alimentos diversos perecíveis e não
perecíveis.
M. Dias Branco
Biscoitos, bolachas e macarrão.
Paróquia da Madalena
Produtos de limpeza.
Entidade alemã
Limpeza e aplicação de flúor em
ZahnarztlichesHilfsprojektBrasilien– beneficiários que desejam os serviços
ZHB
e recursos financeiros.
Grupo Anjos Multiplicadores
Cestas Básicas e materiais de higiene
pessoal e máscaras.
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10. RECURSOS UTILIZADOS
Instituto de Cegos - IAPQ
RECEITAS

2020

Média Mensal

183.277

15.273

Convênios - ZHB

95.306

7.942

Imobiliárias

21.975

1.831

Outras Receitas

15.185

1.265

Doações

50.811

4.234

DESPESAS

887.425

73.952

Pessoal e Encargos

522.160

43.513

Materiais e Serviços

194.880

16.240

Despesas Gerais

170.384

14.199

(704.148)

(58.679)

DÉFICIT DO PERÍODO
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Proteção Social Básica
Unidades que oferecem atividades socioeducativas destinadas às crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social

EDUCANDÁRIO CASA DA PROVIDÊNCIA
1. IDENTIFICAÇÃO
Razão social: Irmandade Santa Casa de Misericórdia do Recife
Nome fantasia da entidade: Educandário Casa da Providência
CNPJ: 10.869.782/0006-68.
Endereço: Av. Parnamirim, nº 116, Parnamirim. Recife/PE. CEP: 52.060-000
Fone: 81 3268-5170.E-mail: diretoriacprovidencia@santacasarecife.org

2. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE
O Educandário Casa da Providência tem por objetivo oferecer a formação no
contra turno escolar para crianças e adolescentes em vulnerabilidade e risco
social, visando à melhoria no desempenho escolar regular e formação para vida.

3. PÚBLICO BENEFICIADO
Crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 12 anos, do 2º ao 5º ano do
ensino fundamental I, em situação de vulnerabilidade social. Estudantes das
Escolas Virgem Poderosa ou Colégio Marillac, que atendam ao perfil
socioeconômico de acordo com a Lei nº 12.101/2009 (artigo 14).
A forma de acesso das crianças ao Educandário Casa da Providência ocorre
através do preenchimento da ficha de interesse de matrícula pelos pais,
atendendo ao edital afixado na própria unidade ou na escola pública Municipal
Virgem Poderosa.
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Em seguida, há abertura de processo seletivo composto de entrevista e visita
residencial de assistente social e psicóloga. Após todo o processo de seleção e
parecer socioeconômico favorável, os responsáveis pelas crianças assinam
contrato de prestação de serviços.
Saliente-se, por fim, que a instituição possui cadastro no CMAS e no COMDICA,
o que propicia participação nos chamamentos para reuniões ou capacitação,
bem como o direcionamento, por estes organismos, de crianças com indicação
de cuidado.
Quantidade atendida em 2020: 81 crianças e adolescentes.

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O Educandário Casa da Providência está localizado no bairro do Parnamirim, no
Município de Recife, e acolhe crianças de bairros de todo o entorno, tais como:
Torre, Madalena, Casa Amarela, Jaqueira e Casa Forte.

5. SERVIÇOS, ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS
Serviços: O Educandário Casa da Providência oferece serviços totalmente
gratuitos na área de educação complementar: com o reforço escolar, aulas de
iniciação a informática básica, aulas de danças, aulas de educação física e
orientação religiosa. Oferece também o cuidado com a higiene e limpeza, por
meio do qual as crianças tomam banho e recebem orientações sobre limpeza
dos dentes; e o cuidado com a nutrição, sendo oferecidas quatro refeições
diárias para crianças em situação de vulnerabilidade social.
Periodicidade: As crianças são atendidas de segunda a sexta-feira, das 7h30
às 17h, distribuídas nos turnos da manhã e tarde.
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Ressaltamos que, por força da Pandemia de COVID-19, fazendo-se imperativo
a suspensão das aulas com o distanciamento social, todas as atividades de
reforço escolar foram suspensas a partir de março/2020. Porém, em função do
perfil de vulnerabilidade social das crianças atendidas pelo Educandário, a
equipe gestora e docente mantiveram os esforços de monitorar o seu bem-estar
e promover a segurança alimentar das suas famílias.
Neste sentido foram entregues, regularmente, cestas básicas, materiais limpeza
e de higiene pessoal, máscaras e álcool em gel a todas as famílias. Além de dar
assistência a Instituição se fez presente nas datas mais específicas, como o dia
das crianças, festividades juninas e natalina, com a entrega de presentes e
lanches.
Excepcionalmente, a Instituição decidiu não abrir processo seletivo para o ano
de 2021, por falta de condições para realizá-lo e por falta de previsão do retorno
das aulas presenciais.
Descrição das Atividades

Atividade

Reforço
escolar

Descrição

Metodologia

Objetivo

Aulas de reforço
escolar
são
oferecidas
de
segunda a sextafeira, diante das
dificuldades
apresentadas por
cada criança do 2º
e 5º ano do ensino
fundamental, no
sentido de criar
condições
favoráveis
que
levem os alunos a
obterem
bons
resultados
no
desenvolvimento
escolar.

Aplicar um teste
envolvendo
as
quatro operações
e selecionar os
alunos que se
desenvolveram
mais para serem
monitores;
Propor atividades
em que os alunos
compartilhem
leituras
de
situaçõesproblemas
com
colegas de classe;
Elaborar
atividades
em
grupos para que
sejam acionadas
estratégias
de
compreensão
e
interpretação de
textos – com

Estimular o aluno
a localizar os
erros.
Criar condições
favoráveis
que
levem os alunos a
aproximar-se
mais
do
conhecimento.
Estimular o aluno
a
solucionar
dúvidas
proporcionando
conhecimento
sobre o assunto
estudado.

Resultados
obtidos

Periodicida
de

Aprovação de todos
os alunos na escola
regular.

Atividade não
realizada
devido
a
suspensão
das aulas.
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Atividade

Iniciação à
informática

Dança

Descrição

Aulas teóricas e
práticas
de
iniciação
à
informática básica
e
apoio
para
pesquisas
escolares,
de
segunda a sextafeira.

Nas aulas de
dança são dadas
danças populares
e
contemporâneas
têm o objetivo de
desenvolver
e
aprimorar
as
possibilidades de
movimentação da
criança através da
expressividade do
corpo,
dos
sentimentos e das
emoções,
sensibilização e
criatividade,
permitindo
ao
aluno autonomia

Metodologia
situações
problemas;
Criar oficinas com
jogos
que
proporcione
raciocínio-lógico.
A
metodologia
utilizada
consta
dos
seguintes
itens:
Controle
visomotor.
Familiarização
com
o
equipamento
e
softwares.
Jogos
educativos.
Incentivar
a
utilização
das
Tecnologias
de
Informação
e
Comunicação
(TICs)
nas
atividades
cotidianas
Curiosidade
e
memória visual
Desenho,
exploração
de
palavras e escrita
e
raciocínio
lógico.
Auxílio com o
reforço escolar e
pesquisas
em
conjunto com os
professores/aluno
s.
Nosso
método
consiste
em
aprendizado
lúdico e criativo,
por
conscientização
visual, sensorial e
por
repetições.
Tentamos manter
a motivação pela
prática da dança.

Resultados
obtidos

Periodicida
de

Promover
a
inserção do aluno
no mundo digital,
utilizando como
um dos recursos à
tecnologia
de
forma integrada
ao
currículo
escolar.
Favorecer
o
desenvolvimento
dos
conhecimentos
estudados
nas
diversas
disciplinas,
baseadas no uso
de
softwares
educativos,
aplicativos
e
internet, voltados
para Educação,
visando
à
melhoria
na
aprendizagem
dos alunos.
Tomar
conhecimento do
que
seja
um
sistema
operacional.

Auxílio no ensino
aprendizagem
e
pesquisa escolar;
Coordenação
motora atenção e
concentração;
Conhecimento de
novas tecnologias;
Ampliação
dos
caminhos para o
aprendizado.
Desenvolver
a
capacidade
de
expressão por meio
da criação, edição
e exposição dos
próprios projetos
interdisciplinares.
Conscientização
dos alunos de que
a informática está
sendo utilizada em
prol
do
aprendizado.
Conhecimento das
principais partes do
computador.

Atividade não
realizada
devido
a
suspensão
das aulas.

Aprimorar
as
habilidades
básicas, aprender
e expressar de
forma
criativa
através
do
movimento,
desenvolver
os
aspectos afetivos
e
sociais,
proporcionar ao
aluno mudanças
internas
e
externas no que
se refere ao seu
comportamento,
na forma de se
expressar
e
pensar.

Ampliação
do
repertório
de
movimentos.
Coordenação
motora
mais
aprimorada.
Melhora
na
consciência
corporal.
Melhora
na
habilidade rítmica.

Atividade não
realizada
devido
a
suspensão
das aulas.

Objetivo
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Atividade

Educação
Física

Descrição

Metodologia

Objetivo

A
partir
dos
conteúdos
programáticos e
da
cultura
corporal que cada
criança apresenta
nos
primeiros
encontros,
construímos
nosso
planejamento
buscando
promover
de
maneira
harmônica
as
habilidades
motoras
e
desportivas
ao
longo do ano
letivo. As crianças
têm espaço para
construir, adaptar
as atividades e
jogos para que se
tornem
mais
atrativas
e
dinâmicas.

Promover
aos
educandos
atividades
motoras básicas
para
o
desenvolvimento
integral, buscando
através de ações
recreativas
espontâneas
a
expressão
e
integração social
dos alunos.

de

Proporcionar
momentos
de
reflexão sobre os
fenômenos
e
celebrações
religiosas.

Proporcionar
vivências
que
sirvam
para
aprofundar
o
significado
dos
valores
e
princípios éticos
cristãos para a
vida das crianças.

Planejamento e
organização
de
cardápios,
supervisionar
e
avaliar
a
alimentação
e
nutrição
das
crianças
no
período que se
encontra
na
unidade,
respeitando
assuas
particularidades.

Diretrizes
da
Organização
Mundial de Saúde
(OMS);
Guia
Alimentar
para População
Brasileira;
Livros
e/ou
periódicos
de
alimentação
e
nutrição;
Manuais oficiais;
Artigos;
Vídeos.

Fornecer
04
(quatro) refeições,
sendo desjejum,
lanche
manhã,
almoço e lanche
tarde respeitando
particularidades
do
grupo
atendido;
Promover
o
consumo
de
alimentos
nutritivos
e
balanceados;

para
criar
e
representar.
As
aulas
de
educação física
estimulam
as
habilidades
motoras
das
crianças,
contribuindo para
sua
formação,
atuando
na
qualidade
da
saúde física e
mental
das
mesmas.

Aulas
catequese.

Orientação
Religiosa

Resultados
obtidos

Periodicida
de

O
gosto
pela
atividade física.
Vivência
das
atividades lúdicas
favorecendo
a
aplicação
do
espírito cooperativo
e ordem social.
Deslocamento
motores simples de
maneira individual e
em grupo.
Promoção
da
consciência
corporal
e
dos
movimentos
motores
óculos
manuais e pedais
interagindo com os
colegas.
Conhecimento das
modalidades préesportivas
do
Futsal, handebol e
basquete.
Conhecimentos dos
movimentos
técnicos, táticos do
queimado.
Competitividade
nos
jogos
da
Amizade 2020.
Efetivação de uma
prática de ensino
voltada
para
a
superação
de
preconceito
religioso.

Atividade
realizada na
modalidade
vídeo aula e
conduzida
pelo docente

Desenvolvimento
de
hábitos
alimentares
saudáveis
e
adequados;
Melhoria do estado
nutricional;
Conhecimento,
atitudes e práticas
em
Educação
Nutricional;
Convívio
com
profissional
de
nutrição.

Atividade não
realizada
devido
a
suspensão
das aulas.

Atividade não
realizada
devido
a
suspensão
das aulas.

SERVIÇOS SOCIAIS
Nutricionis
ta
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Atividade

Psicóloga

Serviço
Social

Descrição
Promove
atividades
de
avaliação
nutricional
e
educação
nutricional lúdicas
com as crianças
estimulando
assim um hábito
alimentar
saudável.
Possibilitar
a
percepção
de
todas as formas
de violência e o
esclarecimento
quanto
aos
direitos e deveres
sociais, trazendo
uma
reflexão
acerca
dos
caminhos
da
superação
da
violência, fazendo
uma ponte com a
realidade dentro e
fora da instituição.
Objetivo é garantir
os direitos das
crianças,
conforme
as
diretrizes
do
Estatuto
da
Criança e do
Adolescente,
procurando
viabilizar
a
inclusão
das
crianças na rede
de
assistência
social, além dos
atendimentos de
triagem,
encaminhamento
s, orientações e
avaliação
individual
da
situação
de
vulnerabilidade
em
que
se
encontra
a
criança, antes e
durante
sua
passagem
pelo
Educandário.

Metodologia

Objetivo

Resultados
obtidos

Periodicida
de

Promover
avaliação
e
educação
nutricional
das
crianças;
Orientação
nutricional
para
pais
e/ou
responsáveis.
Atendimentos
individuais e em
grupos com as
semi-internas;
Grupos
operativos;
Reuniões
com
familiares
Reuniões
com
profissionais
e
colaboradores

Percepção
dos
variados tipos de
violência,
vislumbrando
a
possibilidade de
ser um agente
transformador
dentro
da
sociedade, com
base no amor,
respeito
e
educação.

Favorecer
as
mudanças
seguindo
um
caminho
de
transformação da
pessoa,
comunidade
e
sociedade, atuando
de forma efetiva na
construção de um
mundo melhor.

Atividade
realizada
parcialmente
na medida do
possível e de
forma remota
em
prevenção à
violência
doméstica.

Através
de
atendimentos
individuais ou em
grupos,
visitas
domiciliares
e
institucionais com
utilização
de
métodos
com
eficácia
cientificamente
comprovada.
Promoção
de
reuniões
e
palestras
educativas para
as
crianças,
familiares
e
colaboradores.

Promover
a
garantia os diretos
das crianças
Inclusão
das
crianças na rede
de
assistência
social
.

Qualidade de vida
às
crianças
institucionalizadas.

Atividade
realizada
parcialmente
na medida do
possível e de
forma remota
em
prevenção à
violência
doméstica.
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E OPERACIONAIS
Atendimento de secretaria, serviços administrativos, serviços gerais, cozinha e Seg à Sex 7h
portaria
às 17h
ATIVIDADE DE LAZER
Celebração de eventos específicos do calendário, tais como: Carnaval, Páscoa, São
João, Dia do Folclore, Dia da Bíblia, Semana da Criança e Natal.

Dias
e
horários
específicos

Programas e Projetos
ZahnarztlichesHilfsprojektBrasilien– ZHB, entidade alemã, cujo projeto é ofertar às

crianças do educandário, atendimento sócio educacional, segurança alimentar e
saúde bucal (limpeza dentária, orientações preventivas e aplicação de flúor), por
meio de aporte de recurso financeiro e intercâmbio anual de dentistas alemãs.

6. RECURSOS HUMANOS

Gestora
Aux. Administrativa
Jovem Aprendiz

1
1
1

Carga
horária
mensal
220h
220h
100

Aux. Serviços Gerais

5

220h

CLT

Aux. Cozinha

1

220h

CLT

Cozinheira

1

180h

CLT

Instrutor de Informática
Porteiro

1
2

220h
180h

CLT
CLT

Professor

2

210h

CLT

Psicóloga

1

150h

CLT

Assistente Social
Professora de Dança

1
1

150h
40h

CLT
CLT

Nutricionista

1

120h

CLT

Vigia

2

180 (12/36h)

CLT

Profissão

Quantidade

Vínculo com a
entidade
CLT
CLT
CLT
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7. AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS
Em jornadas regulares, as avaliações são feitas continuamente pelos
professores, através de atividades realizadas em sala de aula, como exercícios
e testes sujeitos a ajustes e aprimoramento de sua sequência, sendo
considerados todos os aspectos da aprendizagem do aluno. O monitoramento
das atividades realizadas no educandário é feito através de fichas de avaliação
individual (exemplificado na figura 1), ajudando a identificar as dificuldades
apresentadas de cada aluno e corrigidas ao longo do ano letivo, tendo como
resultados obtidos a aprovação de todos os alunos na escola regular.
Neste caso de ano atípico, o acompanhamento se deu de forma remota, por
contato telefônico, visando outros objetivos relacionados ao bem-estar geral da
criança.

Figura: Modelo de Ficha de avaliação individual
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8. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos utilizados pela entidade são provenientes da mantenedora Santa
Casa de Misericórdia do Recife em parceria com a entidade Alemã
ZahnarztlichesHilfsprojektBrasilien – ZHB, ou oriundos de doações de pessoa
física e empresas privadas envolvidas com a entidade.

9. PARCERIAS
PARCEIRO (A)
Banco de Alimentos do SESC

TIPO DE DOAÇÃO
Alimentos perecíveis e não
perecíveis
M. Dias Branco
Massas e biscoitos
Colégio das Damas da Instrução Cristãs Pães para o lanche das crianças
Grupo Anjos Multiplicadores
Cestas básicas e materiais de
higiene pessoal e máscaras.
Pessoas físicas
Roupas, cestas básicas, produtos de
higiene pessoal, chocolates e
material escolar.

Foto: Entregas de cestas básicas pelos parceiros Anjos Multiplicadores às famílias atendidas
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10. RECURSOS UTILIZADOS

Educandário Casa da Providência
RECEITAS

2020

Média Mensal

136.285

11.357

Convênios - ZHB

70.239

5.853

Outras Receitas

11.601

967

Doações

54.445

4.537

DESPESAS

431.234

35.936

Pessoal e Encargos

327.929

27.327

Materiais e Serviços

89.254

7.438

Outras

14.051

1.171

(294.949)

(24.579)

DÉFICIT DO PERÍODO
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EDUCANDÁRIO MAGALHÃES BASTOS
1. IDENTIFICAÇÃO:
Razão social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife
Nome fantasia da entidade: Educandário Magalhães Bastos
CNPJ: 10.869.782/0010-44
Endereço: Rua Francisco Lacerda, s/n Várzea. Recife/PE. 50.741-150.
Telefone: (81) 3271-0964. E-mail: diretoriambastos@santacasarecife.org

2. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE
Contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes
que vivenciam situação de vulnerabilidade e risco social, por meio de atividades
socioeducativas, orientação e apoio familiar, valorizando a formação integral do
ser humano no processo de construção da cidadania.

3. PÚBLICO BENEFICIADO
Crianças e adolescentes de ambos os gêneros, na faixa etária de 07 a 12 anos
de idade, do 2º ao 5º ano (ensino fundamental I), em condição de vulnerabilidade
e risco social, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A forma de acesso das crianças ao Educandário Magalhães Bastos ocorre
através do preenchimento da ficha de interesse de matrícula pelos pais,
atendendo ao edital afixado na própria unidade ou na escola pública Magalhães
Bastos.
Em seguida, há abertura de processo seletivo composto de entrevista e visita
residencial de assistente social e psicóloga. Após todo o processo de seleção e
parecer socioeconômico favorável, os responsáveis pelas crianças assinam
contrato de prestação de serviços.
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Saliente-se, por fim, que a instituição possui cadastro no Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - COMDICA, o que propicia participação nos chamamentos para
reuniões ou capacitação, bem como o direcionamento, por esses organismos,
de crianças com indicação de cuidado.
De forma excepcional, a Instituição decidiu não abrir processo seletivo para o
ano de 2021, por falta de condições para iniciá-lo em 2020 e por falta de
perspectiva do retorno das aulas presenciais.
Quantidade atendida em 2020: 94 crianças e adolescentes

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O Educandário Magalhães Bastos está localizado no bairro da Várzea, na região
metropolitana do Recife/PE, e faz parte da Região Político Administrativo IV
(RPA4).

5. SERVIÇOS, ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS:
Serviços:

O

Educandário

Magalhães

Bastos

oferece

atividades

socioeducativas, no contra turno escolar, de forma totalmente gratuita, para
crianças em situação de vulnerabilidade e risco social. Além das atividades de
reforço escolar e oficinas, é fornecido acompanhamento nutricional, alimentação
com quatro refeições (café da manhã, lanche, almoço e lanche da tarde),
serviços de lavanderia, formação cristã, atividades com temas transversais,
comemoração de datas festivas, passeios culturais e atividades de lazer e
recreação. Salientamos que todas as atividades são orientadas e coordenadas
por educadores habilitados em horários previamente estabelecidos.
Periodicidade: As crianças são atendidas de segunda a sexta-feira, nos turnos
da manhã 7h-12h e da tarde das 12h-16h. As atividades do primeiro semestre
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tiveram início em 05/02/20 e foram suspensas no 18/03/2020, em razão da
necessidade de afastamento social ocasionado pela Pandemia do COVID-19.
Reforçamos que, devido à Pandemia da COVID-19, todas as atividades
presenciais com as crianças foram suspensas a partir de 18 de março e assim
permaneceram até o final do ano de 2020. Durante esse período de interrupção,
algumas ações foram desenvolvidas remotamente, no intuito de manter a
integridade e segurança alimentar tanto das crianças quanto das suas famílias.
Neste sentido, foram doadas, além de máscaras e materiais de higiene pessoal,
cestas básicas e outros alimentos prontos para as famílias, em parceria com
Banco de Alimentos-SESC, SESC/Uber Eats, Grupo Anjos Multiplicadores, M.
Dias Branco, dentre outras organizações parceiras.
O Sindicato das Instituições Beneficentes e Filantrópicas (SINIBREF), em
parceria com a Editora Paulus, doou coleções de livros paradidáticos, o que nos
permitiu implantar o projeto LEITURA EM CASA, com o suporte do corpo
docente de forma remota (Cronograma no anexo 01).
O conjunto de ações replanejadas permitiu o cumprimento parcial do calendário
de datas festivas, sem que penalizassem o sentimento e expectativa das
crianças, tais como Páscoa, festas juninas, dia das crianças e Natal.
Descrição das Atividades
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Atividades
Reforço
Escolar

Descrição
Observação
das
dificuldades
apresentadas
pelos alunos
vindos
da
Escola
Regular,
buscando

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser
Atendido

Resultados
Obtidos

Utilização
de
técnicas
pedagógicas
e
recursos
lúdicos
baseados
no
conhecimento
prévio da criança e
da Escola Regular,
a fim de motivá-las
nas atividades.

Atingir
o
crescimento
intelectual dos
alunos a partir
da superação de
suas
dificuldades nas
diversas
disciplinas

Enriquecimento
pessoal e avanço
positivo vencendo
as dificuldades e
barreiras

Dia/Horário
ou
Periodicidade
Atividade
não
realizada devido
a suspensão das
aulas.
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Atividades

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser
Atendido

Resultados
Obtidos

Promover
atividades
lúdicas
e
desportivas de
maneira
a
facilitara
interação com
os colegas, o
desenvolvimen
to harmônico
das
habilidades
motoras
contribuindo
para
sua
formação
e
enriqueciment
o
da
personalidade
de
cada
criança.

A
partir
dos
conteúdos
programáticos e da
cultura corporal que
cada
criança
apresenta
nos
primeiros
encontros,
construímos nosso
planejamento,
buscando promover
de
maneira
harmônica
as
habilidades
motoras
e
desportivas
ao
longo do ano letivo.
As crianças têm
espaço
para
construir adaptar as
atividades e jogos
para que se tornem
mais atrativas e
dinâmicas.

Vivenciar
através
das
atividades
recreativas
e
desportivas as
suas
capacidades
motoras
de
maneira
a
estabelecera
formação
da
cultura corporal,
como também,
conhecer
e
adotar atitudes
cooperativas e
solidárias com
os integrantes
do seu grupo.
Promover aos
educandos
atividades
motoras básicas
para
o
desenvolviment
o
integral,
buscando
através
das
ações
recreativas
espontâneas a
expressão
e
integração
social
dos
alunos.

Com
a
inserção
da
tecnologia
digital
no
processo
educativo
escolar,
a
informática se
insere
como
um recurso de
ensino
aprendizagem
promovendo a
inclusão dos
alunos
no
mundo digital,
propiciando
caminhos mais

A
metodologia
utilizada consta dos
seguintes itens:
Controle visomotor.
Familiarização com
o equipamento e
softwares.
Percepção visual:
identificação de cor,
forma,
tamanho,
posição, contagem,
sequência e outros
elementos.
Organização
espacial:
reconhecimento de
posição, espaço e
lateralidade.

Promover
a
inserção
do
aluno no mundo
digital, utilizando
como um dos
recursos
à
tecnologia
de
forma integrada
ao
currículo
escolar
para
alunos
da
Educação
Infantil
e
Ensino
Fundamental I
por meio do
desenvolviment
o de projetos,

O gosto pala
atividade física;
Vivências
das
atividades lúdicas
favorecendo
a
aplicação
do
espírito
cooperativo
e
ordem social;
Deslocamentos
motores simples
de
maneira
individual e em
grupo;
Promoção
da
consciência
corporal e dos
movimentos que o
seu corpo realiza;
Vivências
de
movimentos
motores
óculos
manuais e pedais
interagindo com
seus colegas;
Conhecimento
das modalidades
pré-esportivas do
futsal, handebol e
basquete;
Conhecimento
dos movimentos
técnicos, táticos e
a aplicação das
regras
do
Queimado.
Auxiliar no ensino
aprendizagem e
pesquisa escolar;
Coordenação
motora atenção e
concentração;
Conhecimento de
novas
tecnologias;
Amplia
os
caminhos para o
aprendizado.

Descrição
suprir
mesmas.

Educação
Física

Oficina de
Informática

Dia/Horário
ou
Periodicidade

as

Atividade
não
realizada devido
a suspensão das
aulas.

Atividade
não
realizada devido
a suspensão das
aulas.
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Atividades

Descrição
amplos para a
sua formação
cidadã.

Desenvolver a

Oficina de criatividade,
coordenação
Artes
motora,
Manuais

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser
Atendido

Curiosidade
e
memória visual
Desenho,
exploração
de
palavras e escrita e
raciocínio lógico.
Auxílio
com
o
reforço escolar e
pesquisas
em
conjunto com os
professores/
educadores.
Trabalhos manuais
(bordado, pintura,
artesanato, dentre
outros)

atividades
baseadas
em
uso de softwares
educativos,
aplicativos
e
internet,
voltados
para
Educação,
visando
à
melhoria
na
aprendizagem
dos alunos.
Estimular
os
educandos a se
arriscarem
dentro do que o
trabalho artístico
propõe, pois se
trata de uma
vivência, e não
de
uma
competição.
Para que as
crianças
e
adolescentes se
reconheçam
como
participantes e
construtores
desse processo
lúdico.
Aprimorar
as
habilidades
básicas,
aprender
e
expressar
de
forma
criativa
através
do
movimento,
desenvolver os
aspectos
afetivos
e
sociais,
proporcionar ao
aluno mudanças
internas
e
externas no que
se refere ao seu
comportamento,
na forma de se
expressar
e
pensar.
Ampliar
as
oportunidades
de
conhecimentos
despertando

buscando
a
dinâmica entre
o sentir, o
pensar e o
agir.

Oficina de
Dança

Biblioteca

Estabelecer
diferentes
maneiras de
relacionar som
e movimento.
Conhecer,
experimentar e
explorar
elementos da
dança. Ampliar
o repertório de
movimento.

Nosso
método
consiste
em
aprendizado lúdico
e
criativo,
por
conscientização
visual, sensorial e
por
repetições.
Tentamos manter a
motivação
pela
prática da dança.

Incentivar
e
conscientizar
as crianças da
importância da

Leitura individual e
em grupo
Interpretação
a
leitura;

Resultados
Obtidos

Dia/Horário
ou
Periodicidade

A interação com a
sensibilidade,
percepção
e
imaginação, tanto
nas
atividades
quanto na ação de
apreciar
e
conhecer
as
formas
produzidas por ele
e pelos colegas.
Criatividade
e
socialização.

Atividade
não
realizada devido
a suspensão das
aulas.

Ampliação
do
repertório
de
movimentos.
Coordenação
motora
mais
aprimorada.
Melhora
na
consciência
corporal.
Melhora
na
habilidade rítmica.

Atividade
não
realizada devido
a suspensão das
aulas.

Maior
interesse
pelos livros;
Conhecimento de
escritores e suas
obras;

Atividade
não
realizada devido
a suspensão das
aulas.leitura.
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Atividades

Objetivo a ser
Atendido

Resultados
Obtidos

e

Escolha do que
deseja ler;
Pesquisa
sobre
determinados
temas discutido em
sala de aula

nos educandos
o gosto e o
interesse pela
leitura e o uso
da imaginação e
da criatividade.

Desenvolver
atividades com
as
crianças
que envolvam
a importância
da formação
de
valores
cristãos,
do
amor a Deus e
do
convívio
fraterno
e
solidário
essenciais a
vida humana

Trabalhar com os
alunos
frases,
textos e outras
atividades
que
envolvam
a
importância
da
formação
de
valores cristãos, do
convívio fraterno e
solidário,
essenciais a vida
humana.
Participação
das
crianças
nas
atividades
religiosas,
como
orações antes de
iniciarem
as
atividades,
antes
das refeições e nos
eventos religiosos.
Triagem
das
crianças
para
avaliar a condição
da saúde bucal;
Orientação através
de
palestras
e
oficinas
sobre
cuidados com os
dentes,
Tratamento
das
infecções bucais,
limpeza e aplicação
de flúor.

Conhecimento
da
realidade
cristã refletindo
sobre a sua
situação a luz da
palavra de Deus
e da ética cristã.

O gosto pela
leitura;
Interação com o
que está lendo;
Desperta
o
interesse
pela
escrita.
Ter
alunos
conscientes dos
valores cristãos;
Importância
da
relação com Deus
e formação de
valores cristãos.
Proporcionar
conhecimentos
sobre tema da
Campanha
da
Fraternidade
2020.
Atividades
catequéticas
ligadas
à
paróquia;
Respeito
ao
próximo.

Descrição

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser Resultados
Atendido
Obtidos

Dia/Horário
Periodicidade

O setor de
Alimentação e
Nutrição (SAN)
realiza
o
planejamento
e
execução
dos cardápios
adequados à
faixa etária das

Diretrizes
do
Ministério da Saúde
e OMS;
Periódicos oficiais;

Fornecer
04
refeições ao dia
(desjejum,
lanche
da
manhã, lanche
da
tarde,
almoço),
respeitando
a
faixa etária das

Atividade
não
realizada devido
a suspensão das
aulas.

leitura
pesquisa.

Formação
Cristã

Saúde
Bucal
(Parceria
com
a
instituição
Alemã ZHB)

Dia/Horário
ou
Periodicidade

Metodologia
Utilizada

Descrição

Proteger
e
tratar da saúde
bucal
das
crianças
matriculadas
no
Educandário.

Restituir a saúde
bucal através de
um atendimento
que inclua a
proteção e a
promoção
da
saúde,
como
também
a
identificação
precoce e o
tratamento das
infecções
bucais,
melhorando a
saúde
dos
educandos.

Conscientização
das crianças da
importância
de
cuidar da higiene
bucal e prevenção
das cáries;
Melhoria
na
higiene bucal e
redução
das
cáries.

Atividade
não
realizada devido
a suspensão das
aulas.

Atividade
realizada,
apenas,
fevereiro
março

e,
e

SERVIÇOS SOCIAIS
Atividades

Nutrição

Desenvolvimento
da saúde do corpo
através
da
alimentação
adequada
minimizando os
agravos à saúde;
Aprimoramento
da palatibilidade e
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Atividades

Descrição

Metodologia
Utilizada

crianças,
respeitando as
particularidade
s da região
geográfica e
dos costumes
alimentares.
Promove ainda
avaliação,
monitoramento
e
educação
nutricional com
atividades
lúdicas
inseridas.

Psicologia

Tem
como
objetivo
principal
mediar
os
processos de
desenvolvimen
to
humano
(subjetividades
)
e
de
aprendizagem,
contribuindo
para
sua
promoção,
levando
em
conta todas as
possibilidades
e implicações
trazidas pelos
que compõe a
estrutura
institucional e
que
possam
interferir
no
processo
educativo.
Atuando
também com
todos
os
colaboradores,
a fim de criar
um ambiente
mais

Atendimentos
individualizados
aos
alunos
referenciados pelos
professores
e
monitores,
as
famílias
(se
necessário), escuta
qualificada
aos
professores
e
demais
colaboradores,
atividades
em
grupo,
grupos
operativos,
palestras
e
reuniões com as
famílias.

Objetivo a ser
Atendido

Resultados
Obtidos

crianças
e
cultura regional;
Promover
o
acesso
e
o
consumo diário
de
alimentos
nutritivos
e
saudáveis;
Desenvolver o
hábito
de
alimentar-se em
horários
regulares e que
propiciem
tranquilidade
durante
o
consumo;
Proporcionar
avaliação
e
educação
nutricional dos
educandos
e
das famílias dos
mesmos.
Promover
reflexões
no
intuito
de
realizar
um
trabalho voltado
às necessidades
da escola e da
comunidade,
tendo em vista
que sua atuação
não se resume
apenas à escola;
colaborar
na
compreensão e
mudança
do
comportamento
de Educadores e
Educandos no
processo
de
ensino
aprendizagem e
nas
relações
interpessoais;
averiguar
possíveis
problemas
psicológicos que
transcende
a
possibilidade de
resolução
na
escola.

capacidade
olfativa
para
identificação dos
alimentos;
Melhoria
do
estado nutricional
nesta fase da
vida;
Convivência com
o
profissional
nutricionista
e
ciência
da
importância das
orientações para
a vida.

Enriquecimento
nas habilidades
sociais
e
engajamento, na
resolução
de
conflitos, melhora
na indisciplina, no
manejo
das
emoções,
na
orientação
e
conscientização,
na evolução de
questões
emocionais dos
colaboradores,
alunos
e
familiares.

Dia/Horário
ou
Periodicidade

Atividade
não
realizada devido
a suspensão das
aulas.
Foram mantidas
as
demandas
urgentes
e
pontuais.
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Atividades

Serviço
Social

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser
Atendido

Resultados
Obtidos

Atendimento
as
famílias, através de
entrevistas,
palestras,
encaminhamentos,
visitas domiciliares
e
reuniões.
laboração
de
projetos, relatórios
e plano de ação
institucional, apoio
pedagógico
aos
professores
e
monitores
com
orientação
e
acompanhamento
de
casos
relacionados
as
crianças.

Promover
interação
da
família com a
Instituição,
objetivando um
trabalho crítico e
reflexivo acerca
dos problemas
que envolvem as
crianças
na
instituição e na
sua vida social e
pessoal,
possibilitando a
todas
as
crianças
melhorar
desempenho
nas
suas
atividades,
como também a
toda equipe de
trabalho.

Maior
envolvimento das
famílias
no
processo
de
ensino
aprendizagem
das
crianças,
como
também
conhecimentos
sobre a realidade
pessoal e social
da
criança
e
família;
Melhor
rendimento
das
crianças
nas
atividades
desenvolvidas;
Assegurar direitos
e deveres das
crianças
e
famílias, segundo
o ECA;
Proporcionar
a
toda
equipe
condições
de
trabalho para um
bom desempenho
das
suas
atividades.

Descrição
harmonioso e
produtivo.
Contribuir para
desenvolvimen
to social das
crianças
atendidas na
instituição,
desenvolvend
o ações que
possibilitem
crescimento e
melhoria
na
sua formação
como cidadãos
em integração
com
as
famílias.

Dia/Horário
ou
Periodicidade
Atividade
não
realizada devido
a suspensão das
aulas.
Foram mantidas
as
demandas
urgentes
e
pontuais.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS
Atendimento de secretaria, serviços administrativos, serviços gerais, cozinha, lavanderia, recepção e portaria
ATIVIDADE DE LAZER
Comemoração de eventos específicos e programados no calendário anual: Atividades religiosas, Carnaval,
Páscoa, Campanha da Fraternidade, Reunião com as famílias, Gincanas e Campeonato esportivo, Dia do Índio,
do Folclore, do Livro Infantil e da Bíblia, Festa junina, Semana da criança, Natal e outros eventos que constam no
calendário e eventuais.
OBS: Todas essas atividades presenciais, em grupo e externas, foram suspensas a partir de 18 de maio.

Programas e Projetos
Zahnarztliches Hilfsprojekt Brasilien – ZHB, entidade alemã, que atua em
parceria com a Santa Casa de Misericórdia do Recife com intercâmbio de
dentistas alemãs uma vez ao ano, a fim de oferecer às crianças orientações e
cuidados com a saúde bucal, com atendimento de limpeza dentária e aplicação
de flúor de forma totalmente gratuita. Para esse atendimento há estrutura
montada, exclusivamente, para essa finalidade.
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O educandário também promove brechós e feirinha de produção local de
artesanato para arrecadar fundos e melhor atender demandas de cunho social
de alunos e famílias atendidas por esta instituição.
6. RECURSOS HUMANOS

PROFISSÃO
Gestora
Assistente
Administrativo
Jovem Aprendiz.
Instrutor de
Informática
Cozinheira
Auxiliar de Cozinha
Auxiliar Lavanderia
Aux. de Cons. e
limpeza
Psicóloga
Assistente Social
Nutricionista
Vigia
Professora -2 Turnos
Professora -1 Turno
Monitor Pedagógico
Motorista

01
01

CARGA
HORÁRIA
MENSAL
220h
220h

CLT
CLT

01
01

100h
200h

Convênio
CLT

02
01
01
04

180h
220h
220h
220h

CLT
CLT
CLT
CLT

01
01
01
04
03
01
03
01

80
150h
60h
220h
210h
105h
220h
220h

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

QUANTIDADE

VÍNCULO COM
A ENTIDADE

7. AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS
As avaliações são realizadas de forma contínua e sistemática, por toda equipe
técnica e de professores, sendo estas avaliações direcionadas para o
rendimento e aproveitamento de cada criança. Entretanto, de forma atípica, não
foi possível aplicar o processo de avaliação no ano de 2020.
O monitoramento e avaliação das crianças não puderam ser realizados durante
este ano, devido à suspensão das atividades, em razão da Pandemia do COVID
19. Apenas a observação diária, através da participação em sala de aula e

134

extraclasse, da aprendizagem escrita e oral e da interação dos educandos com
seus colegas, durante o período de funcionamento das atividades presenciais
nos primeiros meses do ano. Com relação à participação das famílias, de acordo
com as solicitações e demandas requeridas pela equipe, foi satisfatória.

8. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos para manutenção dos serviços e atividades foram provenientes da
mantenedora Santa Casa de Misericórdia do Recife, da cooperação técnica e
financeira com a entidade alemã ZHB, bem como outras doações de pessoas
jurídicas e físicas.

9. PARCERIAS
PARCEIRO (A)
Banco de Alimentos do SESC

TIPO DE DOAÇÃO
Alimentos perecíveis e não perecíveis.

Zahnarztliches Hilfsprojekt
Brasilien – ZHB

Entidade alemã, oferta às crianças do
educandário, atendimento de limpeza
dentária e aplicação de flúor.
Roupas, cestas básicas, produtos de higiene
pessoal, chocolates e material escolar.
Massas e biscoitos
Aluguel de espaços físicos

Pessoas físicas
M. Dias Branco
Receita própria

Foto: Entregas de cestas básicas às famílias atendidas

Foto: Doação de livros do Projeto Leitura em Casa
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10. RECURSOS UTILIZADOS

Educandário Magalhães Bastos
RECEITAS

2020

Média Mensal

147.444

12.287

Convênios - ZHB

69.655

5.805

Outras Receitas

9.188

766

68.601

5.717

DESPESAS

721.393

60.116

Pessoal e Encargos

559.239

46.603

Materiais e Serviços

116.020

9.668

46.134

3.845

(573.950)

(47.829)

Doações

Despesas Gerais
DÉFICIT DO PERÍODO

136

ANEXO 01

Cronograma das atividades/eventos realizados em 2020
Janeiro – Recesso escolar – Retorno dos Professores – 27/01/2020
Fevereiro
DATA
07/02
10/02
18/02
19/02
20/02
Março
DATA
06/03
12/03
13/03
18/03
Junho
DATA
08/06
09 e 10/06
19/06
Julho
DATA
03/07
16/07

23/07
31/07
Agosto
DATA
01/08

ATIVIDADES
Reunião com os professores para o início das atividades
Início das atividades com as crianças
Reunião com pais e responsáveis
Carnaval com as crianças
Palestra com colaboradores sobre Campanha da Fraternidade
com Representante das Edições Paulinas.
ATIVIDADES
Homenagem ao dia internacional da mulher (reflexão e
atividades alusivas)
Homenagem ao aniversário de Recife e Olinda (atividades em
sala de aula)
Reunião com o Banco de Alimentos - Planejamento do Projeto
café da manhã Nutritivo e Infância Saudável do Sesc e Pepsico
Último dia das atividades presenciais por conta do avanço
da COVID-19.
ATIVIDADES
Treinamento online para colaboradores parceria da Santa Casa
com a Empresa Delloite - Impact Every Day.
Doação de cestas básicas para as 86 famílias das crianças em
parceria com o Supermercado Arco íris.
Doação Parceria SESC para as 86 famílias das crianças
ATIVIDADES
Doação gêneros alimentícios para as 86 famílias parceria
SESC
Encontro online Projeto Leitura em Casa para professores,
educadores sociais e técnicos. Oferecer livros às crianças com
o objetivo de entretenimento, estudo e aprendizagem. Parceria
da Santa Casa com o SINIBREF e Editora Paullus
Doação de gêneros alimentícios para as 86 famílias (Doação
de biscoitos) de uma distribuidora e entrega dos kits dos livros
do Projeto Leitura em Casa às crianças e professores.
Doação gêneros alimentícios para as 86 famílias parceria
SESC - Banco de Alimentos
ATIVIDADES
Doação de 100 cestas básicas para as famílias e comunidade Parceria Anjos multiplicadores.
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14/08
28/08
28/08
Setembro
DATA
03/09
11/09
25/09
29/09
Outubro
DATA
09/10
16/10
23/10
Novembro
DATA
06/11
20/11
25/11
Dezembro
DATA
04/12
10/12
18/12
20/12

21/12

Doação gêneros alimentícios para as 86 famílias parceria
SESC -Banco de Alimentos
Doação gêneros alimentícios para as 86 famílias parceria
SESC-Banco de Alimentos
Comemoração dos 162 anos da Santa Casa com a equipe
ATIVIDADES
Doação de 232 marmitas –parceria do SESC- Banco de
Alimentos e Uber eats às famílias das crianças.
Doação de 232 marmitas –parceria do SESC / Uber eats e
doações do Banco de Alimentos às 86 famílias das crianças.
Doação de marmitas –parceria do SESC / Uber eats e doações
do Banco de Alimentos
Missa na Capela do EMB em Comemoração ao dia de São
Vicente com o grupo de oração da Comunidade - Medalha
Milagrosa.
ATIVIDADES
Doação gêneros alimentícios às 86 famílias parceria SESCBanco de Alimentos
Homenagem ao dia das crianças, com a presença das mesmas,
seguindo todos os protocolos de segurança, com entrega de
sacos com confeitos, bombons.
Doação gêneros alimentícios às 86 famílias parceria SESCBanco de Alimentos
ATIVIDADES
Doação gêneros alimentícios para as 86 famílias parceria
SESC-Banco de Alimentos
Doação gêneros alimentícios para as 86 famílias parceria
SESC-Banco de Alimentos
Missa em Homenagem à Nossa Senhora das Graças na Capela
do EMB, com a Comunidade e grupo de oração da Medalha
Milagrosa.
ATIVIDADES
Doação gêneros alimentícios para 25 famílias parceria SESCBanco de Alimentos.
Doação de um chester para cada família (86) das crianças,
parceria do Banco de Alimentos-SESC/Perdigão.
Doação gêneros alimentícios para 23 famílias parceria SESCBanco de Alimentos.
Natal das crianças e famílias no Educandário Santa Tereza,
com distribuição de presentes e 86 cestas básicas para as
famílias, parceria da Santa Casa/ Anjos Multiplicadores e
amigos parceiros.
Continuação da doação de cestas e brinquedos para as famílias
e crianças que não receberam no dia 20/12.
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EDUCANDÁRIO SANTA TEREZA
1. IDENTIFICAÇÃO
Razão social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife
Nome fantasia da entidade: Educandário Santa Tereza
CNPJ: 10.869.782.0005-87
Endereço: Av. Olinda, nº 750, Duarte Coelho. Olinda/PE. CEP: 53.010-000
Fone: 81 3429-3686. E-mail: diretoriasantatereza@santacasarecife.org

2. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE
Atender crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social,
com atividades socioeducativas que contribuam para o seu bem-estar e melhoria
na sua qualidade de vida.

3. PÚBLICO BENEFICIADO
Crianças e adolescentes do sexo feminino, na faixa etária de 06 a 12 anos, em
situação de risco e vulnerabilidade social, bem como seus familiares.
A forma de acesso das crianças ao Educandário ocorre através do
preenchimento da ficha de interesse de matrícula pelos pais, atendendo ao edital
afixado na própria unidade ou na escola pública Santa Tereza.
Em seguida, há abertura de processo seletivo composto de entrevista e visita
residencial de assistente social e psicóloga. Após todo o processo de seleção e
parecer socioeconômico favorável, os responsáveis pelas crianças assinam
contrato de prestação de serviços.
Saliente-se, por fim, que a instituição possui cadastro no Conselho Municipal de
Assistência Social de Olinda - CMASO e no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - COMDACO, o que propicia participação nos
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chamamentos para reuniões ou capacitação, bem como o direcionamento, por
esses organismos, de crianças com indicação de cuidado.
Quantidade atendida em 2020: matriculadas 76 crianças e adolescentes.

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O Educandário Santa Tereza está localizado no bairro Duarte Coelho, no
Município de Olinda/PE. Atende usuários dos bairros Santa Tereza, Varadouro,
Ponte Preta, V8, V9, sendo a grande maioria residente nas comunidades
próximas à Instituição.

5. SERVIÇOS, ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS
Serviços: O Educandário Santa Tereza atende crianças e adolescentes, do
sexo feminino, que se encontra em condições de vulnerabilidade e risco social.
As atividades e serviços oferecidos são gratuitos e exclusivos na área de
Assistência Social. Além das atividades socioeducativas são fornecidos diversos
serviços, como alimentação, atividades de lazer, tais como: campeonato
esportivo com participação de todos os Educandários da Santa Casa, passeios
culturais, oficinas lúdicas, comemoração de datas festivas, formação cristã para
as famílias e funcionários.
Também são realizadas atividades junto às mães, como palestras, cursos de
empreendedorismo e atividades de artes manuais com o objetivo de gerar
aprendizado e renda para a instituição e para as próprias mães. São realizadas
visitas domiciliares semanais às famílias.
Em razão da Pandemia do COVID-19 e da necessidade de isolamento social, as
atividades foram suspensas a partir de março de 2020.
Periodicidade: As crianças são atendidas de segunda a sexta-feira, nos turnos
da manhã, das 7h às 12h e nos turnos da tarde, das 12h às 16h. As atividades
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do primeiro semestre tiveram início em 11/02/2020 e foram suspensas em 18 de
março de 2020.
Vale salientar que devido à pandemia da COVID-19, as atividades presenciais
constantes no planejamento anual não foram realizadas, permanecendo
suspensas ao longo do ano. Durante esse período de interrupção, ações foram
desenvolvidas em prol das crianças, suas respectivas famílias e colaboradores.
Várias campanhas foram realizadas para mobilizar a sociedade e oferecer
amparo e segurança alimentar, com doações regulares de cestas básicas e
materiais de limpeza, higiene pessoal e máscaras para as famílias das crianças
atendidas.
Antigos parceiros, como Banco de Alimentos-SESC, e novas parcerias, como o
grupo Anjos Multiplicadores, exerceram papel importante na segurança
alimentar das comunidades. Palestra e encontros virtuais foram realizados para
promover orientações e trazer conforto emocional aos colaboradores. As
atividades online com as crianças foram ações constantes. Atividades
pedagógicas orientadas para a leitura fizeram parte do projeto LEITURA EM
CASA, resultado da doação de quatro coleções de livros paradidáticos, em
parceria com o Sindicato das Instituições Beneficentes e Filantrópicas e a Editora
Paulus.
Os serviços administrativos e operacionais funcionaram de forma presencial e
remota com equipes reduzidas, em cumprimento às orientações dos órgãos de
saúde.
Descrição das Atividades

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Atividades

Descrição

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser
Atendido

Fortalecer
o
processo
de
alfabetização

Utilizar recursos
pedagógicos para
fortalecer

-Reforçar
os
conteúdos
pedagógicos das

Resultados
Obtidos
- Evolução
processo

no
de

Dia/Horário ou
Periodicidade
Atividade
não
realizada devido a
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Atividades
Reforço
Escolar

Educação
Física

Oficina
de
Informática

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser
Atendido

Resultados
Obtidos

nas
diversas
faixas
etárias
atendidas,
promovendo
atividades
pedagógicas e
lúdicas
que
facilitem
a
aprendizagem
nas
suas
dificuldades
apresentadas no
ensino regular.

conteúdos
escolares,
promovendo
a
produção
de
textos, atividades
lúdicas e jogos
pedagógicos que
desenvolva
o
crescimento
cognitivo
e
pessoal das semiinternas

disciplinas
ensinadas
na
Escola Regular e
promover o hábito
do estudo;
Melhora
no
desempenho da
leitura e escrita
(apropriação da
mesma),
facilitando o seu
protagonismo.

suspensão
aulas.

Promover
atividades
lúdicas
e
desportivas de
maneira
a
facilitara
interação com
os colegas, o
desenvolviment
o harmônico das
habilidades
motoras
contribuindo
para
sua
formação
e
enriquecimento
da
personalidade
de cada criança.

A
partir
dos
conteúdos
programados e da
cultura
corporal
que cada criança
apresenta
nos
primeiros
encontros,
construímos
nosso
planejamento,
buscando
promover
de
maneira
harmônica
as
habilidades
motoras
e
desportivas
ao
longo do ano
letivo. As crianças
tem espaço para
construir adaptar
as atividades e
jogos para que se
tornem
mais
atrativas
e
dinâmicas.

A informática se
insere como um
recurso
de
ensino
aprendizagem
promovendo a
inclusão
dos
alunos
no
mundo digital,
propiciando
caminhos mais
amplos para a
sua
formação
social

Conhecimento de
equipamento
e
softwares.
Jogos educativos;
Percepção visual:
identificação de
cor,
forma,
tamanho, posição,
contagem,
sequência
e
outros
elementos.
Desenho,
exploração
de

Vivenciar através
das
atividades
recreativas
e
desportivas
as
suas capacidades
motoras
de
maneira
a
estabelecera
formação
da
cultura corporal,
como
também,
conhecer e adotar
atitudes
cooperativas
e
solidárias com os
integrantes do seu
grupo.
Promover
aos
educandos
atividades
motoras básicas
para
o
desenvolvimento
integral, buscando
através das ações
recreativas
espontâneas
a
expressão
e
integração social
dos alunos.
Requerer
a
inclusão do aluno
no mundo digital,
utilizando como
um dos recursos à
tecnologia
de
forma integrada
as
atividades,
baseadas no uso
de
softwares
educativos,
aplicativos
e
internet, voltados
para Educação,

aprendizagem
escolar;
Melhora
no
desempenho
socioeducativo e
cultural;
- Autonomia no
desenvolvimento
das realizações
de
suas
atividades diárias;
Protagonizar
o
seu crescimento
pessoal.
- O gosto pala
atividade física;
- Vivências das
atividades lúdicas
favorecendo
a
aplicação
do
espírito
cooperativo
e
ordem social;
-Deslocamentos
motores simples
de
maneira
individual e em
grupo;
-Promoção
da
consciência
corporal e dos
movimentos que o
seu corpo realiza;
- Vivências de
movimentos
motores
óculos
manuais e pedais
interagindo com
seus colegas;
- Conhecimento
dos movimentos
técnicos, táticos.
Conhecimento de
novas
tecnologias;
Acessório
no
ensino
aprendizagem e
pesquisa escolar;
Atenção
e
concentração;
Amplia
os
caminhos para o
aprendizado.

Atividade
não
realizada devido a
suspensão
das
aulas.

Descrição

Dia/Horário ou
Periodicidade
das

Atividade
não
realizada devido a
suspensão
das
aulas.
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Atividades

Oficina
Dança

de

Descrição

Estabelecer
diferentes
maneiras
de
relacionar som e
movimento.
Conhecer,
experimentar e
explorar
elementos
da
dança. Ampliar
o repertório de
movimento.

Formação
Cristã

Oportunizar
formação para
fraternidade,
solidariedade,
amor a Deus
ao próximo

Saúde Bucal

Proteger e tratar
da saúde bucal
das
crianças
matriculadas na
instituição

(Parceria com a
instituição
Alemã ZHB).

a
a
a
o
e

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser
Atendido

palavras e escrita
e
raciocínio
lógico.
Auxílio com o
reforço escolar e
pesquisas
em
conjunto com os
professores/educ
adores.
Nosso
método
consiste
em
aprendizado
lúdico e criativo,
por
conscientização
visual, sensorial e
por
repetições.
Tentamos manter
a motivação pela
prática da dança.

visando
à
melhoria
na
aprendizagem
dos alunos.

Auxilia
coordenação
motora.

Aprimorar
as
habilidades
básicas, aprender
e expressar de
forma
criativa
através
do
movimento,
desenvolver
os
aspectos afetivos
e
sociais,
proporcionar ao
aluno mudanças
internas
e
externas no que
se refere ao seu
comportamento,
na forma de se
expressar
e
pensar.
Conhecimento
dos
princípios
cristãos refletindo
à luz da palavra
de Deus e da
formação
humana.

Ampliação
do
repertório
de
movimentos.
Coordenação
motora
mais
aprimorada.
Melhora
na
consciência
corporal.
Melhora
na
habilidade rítmica.

Atividade
não
realizada devido a
suspensão
das
aulas.

Ter
alunos
conscientes dos
valores cristãos e
religiosos
Proporcionar
conhecimentos
sobre tema da
Campanha
da
Fraternidade 2020

Atividade
não
realizada devido a
suspensão
das
aulas.

Restituir a saúde
bucal através de
um atendimento
que
inclua
a
proteção
e
a
promoção
da
saúde,
como

Conscientização
das crianças da
importância
de
cuidar da higiene
bucal e prevenção
das cáries;

Atividade
realizada
em
fevereiro e março.

Trabalhar com os
alunos
frases,
textos e outras
atividades
que
envolvam
a
importância
da
formação
de
valores cristãos,
do
convívio
fraterno
e
solidário,
essenciais a vida
humana.
Participação das
crianças
nas
atividades
religiosas, como
orações antes de
iniciarem
as
atividades, antes
das refeições e
nos
eventos
religiosos.
Triagem
das
crianças
para
avaliar a condição
da saúde bucal;
Orientação
através
de
palestras
e

Resultados
Obtidos

Dia/Horário ou
Periodicidade

na
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Atividades

Descrição

SERVIÇOS SOCIAIS
Atividades
Descrição

Psicologia

Serviço
Social

Possibilitar
a
percepção
de
todas as formas
de violência e o
esclarecimento
quanto
aos
direitos
e
deveres sociais,
trazendo
uma
reflexão acerca
dos caminhos da
superação
da
violência,
fazendo
uma
ponte com a
realidade dentro
e
fora
da
instituição.
Contribuir para
desenvolviment
o social das
crianças
atendidas
na
instituição,
desenvolvendo
ações
que
possibilitem
crescimento e
melhoria na sua
formação como
cidadãos
em
integração com
as famílias.

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser
Atendido

Resultados
Obtidos

Dia/Horário ou
Periodicidade

oficinas
sobre
cuidados com os
dentes,
Tratamento das
infecções bucais,
limpeza
e
aplicação de flúor.

também
a
identificação
precoce
e
o
tratamento
das
infecções bucais,
melhorando
a
saúde
dos
educandos.

Melhoria
na
higiene bucal e
redução
das
cáries.

Metodologia
Utilizada

Objetivo a ser Resultados
Atendido
Obtidos

Dia/Horário ou
Periodicidade

Atendimentos
individuais e em
grupos com as
semi-internas;
-Grupos
operativos;
-Reuniões
com
familiares
Reuniões
com
profissionais
e
colaboradores.

Percepção
dos
variados tipos de
violência,
vislumbrando
a
possibilidade de
ser um agente
transformador
dentro
da
sociedade, com
base no amor,
respeito
e
educação.

Favorecer
as
mudanças
seguindo
um
caminho
de
transformação da
pessoa,
comunidade
e
sociedade,
atuando de forma
efetiva
na
construção de um
mundo melhor.

Atividade
realizada
parcialmente
medida
possível e
forma remota
prevenção
violência
doméstica.

na
do
de
em
à

Atendimento às
famílias, através
de
entrevistas,
palestras,
encaminhamento
s,
visitas
domiciliares
e
reuniões.
Elaboração
de
projetos,
relatórios e plano
de
ação
institucional,
apoio pedagógico
aos professores e
monitores
com
orientação
e
acompanhamento
de
casos
relacionados as
crianças.

Promover
interação
da
família com a
Instituição,
objetivando
um
trabalho crítico e
reflexivo acerca
dos
problemas
que envolvem as
crianças
na
instituição e na
sua vida social e
pessoal,
possibilitando a
todas as crianças
melhorar
desempenho nas
suas atividades,
como também a
toda equipe de
trabalho.

-Maior
envolvimento das
famílias
no
processo
de
ensino
aprendizagem
das
crianças,
como
também
conhecimentos
sobre a realidade
pessoal e social
da
criança
e
família;
Melhor
rendimento
das
crianças
nas
atividades
desenvolvidas;
Assegurar direitos
e deveres das
crianças
e
famílias, segundo
o ECA;
- Proporcionar a
toda
equipe
condições
de
trabalho para um
bom desempenho

Atividade
realizada
parcialmente
medida
possível e
forma remota
prevenção
violência
doméstica.

na
do
de
em
à
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Atividades

Nutrição

Descrição

Serviço
de
planejamento e
organização de
cardápios,
supervisão
e
avaliação
de
alimentação e
nutrição
das
crianças
no
período que se
encontra
na
unidade,
respeitando as
suas
particularidades.
Promove
atividades
de
avaliação
nutricional
e
educação
nutricional
lúdicas com as
crianças
estimulando
assim um hábito
alimentar
saudável.

Metodologia
Utilizada
Diretrizes
da
Organização
Mundial de Saúde
(OMS);
Guia
Alimentar
para População
Brasileira;
Livros
e/ou
periódicos
de
alimentação
e
nutrição;
Manuais oficiais;
Artigos;
Vídeos.

Objetivo a ser
Atendido
Fornecer
05
(cinco) refeições,
sendo desjejum,
lanche
manhã,
almoço,
lanche
tarde e jantar
respeitando
as
particularidades
do
grupo
atendido;
Promover
o
consumo
de
alimentos
nutritivos
e
balanceados;
Promover
avaliação
e
educação
nutricional
das
crianças;
Orientação
nutricional
para
pais
e/ou
responsáveis.

Resultados
Obtidos
das
suas
atividades.
Desenvolvimento
de
hábitos
alimentares
saudáveis
e
adequados;
Melhoria
do
estado nutricional;
Conhecimento,
atitudes e práticas
em
Educação
Nutricional;
Convívio
com
profissional
de
nutrição.

Dia/Horário ou
Periodicidade
Atividade
não
realizada devido a
suspensão
das
aulas.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS
Atendimento de secretaria, serviços administrativos, serviços gerais, cozinha, lavanderia, recepção e portaria
ATIVIDADE DE LAZER
Comemoração de eventos específicos e programados no calendário anual: Atividades religiosas, Carnaval, Páscoa,
Reunião com as famílias, Gincanas e Campeonato esportivo, Dia do Índio, do Folclore, do Livro Infantil e da Bíblia, Festa
junina, Semana da criança, Natal e outros eventos que constam no calendário e eventuais.

Programas e Projetos
Zahnarztliches Hilfsprojekt Brasilien – ZHB, entidade alemã que atua em parceria
com a Santa Casa de Misericórdia do Recife, realizando intercâmbio de dentistas
alemãs, uma vez ao ano, a fim de oferecer às crianças orientações e cuidados
com a saúde bucal, com atendimento de limpeza dentária e aplicação de flúor
de forma totalmente gratuita. Para esse atendimento há estrutura montada,
exclusivamente, para essa finalidade.
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6. RECURSOS HUMANOS

PROFISSÃO

QUANTIDADE

Gestora (Irmã Religiosa)
Jovem Aprendiz
Recepcionista
Cozinheira
Auxiliar de Cozinha
Psicóloga
Assistente Social
Nutricionista
Vigia
Professora -2 Turnos
Recreadora
Professor Ed. Física
Aux. de Cons. e Limpeza

03
01
01
02
01
01
01
01
04
02
01
01
04

CARGA
HORÁRIA
MENSAL
220h
100h
220h
220h
220h
80
30h
60h
220h
210h
220h
40h
220h

VÍNCULO COM A
ENTIDADE
Contrato de Serviço
Convênio
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

7. AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS
Em contexto normal a avaliação é feita por todos os profissionais diariamente,
através de observações sistemáticas do comportamento, da assimilação dos
conteúdos apresentados em sala de aula e de todas as ações vivenciadas na
instituição pelas crianças e adolescentes. A avaliação é feita por semestre
através de ficha individual de avaliação e relatório.
A avaliação e monitoramento, nos moldes acima, foram realizados apenas
durante o período de funcionamento das atividades presenciais, visto que os
profissionais avaliam diariamente, através de observações sistemáticas do
comportamento, da assimilação dos conteúdos apresentados em sala de aula e
de todas as ações vivenciadas pelas crianças e adolescentes durante o período
das atividades presenciais.
Em razão da pandemia do COVID-19, o monitoramento e avaliação das crianças
não puderam ser realizados a partir de março de 2020, devido à suspensão das
atividades por causa da pandemia da COVID-19.
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FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO
EDUCANDÁRIO SANTA TEREZA
FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO
Nome:
Série:

Idade:
Professora:

Turno:
SEMPRE

ÀS VEZES

RARAMENTE

Costuma fazer perguntas
Usa respostas criativas
Comunica-se com clareza
Realiza seus trabalhos escolares com
responsabilidade e atenção
Presta atenção as explicações
Demonstra interesse pelos estudos
É assídua às atividades
Realiza pesquisas e atividades
solicitadas
Demonstra ser organizada com material
didático
Respeita os Professores e Funcionários
Respeita os colegas
Faz uso correto do uniforme
Acata regras estabelecidas para o bom
funcionamento das atividades

8. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos para manutenção dos serviços e atividades foram provenientes da
mantenedora Santa Casa de Misericórdia do Recife, da cooperação técnica e
financeira com a entidade alemã ZHB, bem como outras doações de pessoas
jurídicas e físicas.
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9. PARCERIAS
PARCEIRO (A)
Banco de alimentos do SESC
Mercantil de Alimentos Ideal LTDA
Anjos Multiplicadores
UNICAP
Olinda Motor
Pessoas físicas (eventuais)

TIPO DE DOAÇÃO
Alimentos perecíveis e não perecíveis
Alimentos perecíveis e não perecíveis
Cestas básicas, materiais de higiene
pessoal e máscaras faciais
Palestras e capacitações
Alimentos não perecíveis
Roupas, cestas básicas e outras
doções.

Foto: Entregas de cestas básicas às famílias atendidas

Foto: Atividade pedagógica do Projeto Leitura em Casa
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10. RECURSOS UTILIZADOS

Educandário Santa Tereza
RECEITAS

2020

Média Mensal

290.042

24.170

Convênios - ZHB

159.063

13.255

Outras Receitas

13.451

1.121

117.528

9.794

DESPESAS

775.565

64.630

Pessoal e Encargos

428.082

35.673

Materiais e Serviços

238.640

19.887

Despesas Gerais

108.843

9.070

(485.522)

(40.460)

Doações

DÉFICIT DO PERÍODO
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