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EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SINÔNIMO DE ATRATIVIDADE
Atribuir a realização de uma educação com qualidade como sinônimo de atratividade, tem sido a forma do
ICC definir, todos os anos, o trabalho em que acredita e para o qual todos os envolvidos em suas ações
direcionam suas forças.
Acreditar no trabalho é chegar ao final de mais um exercício e poder voltar-se não só para os
acontecimentos do ano, reconhecendo o quanto foi feito ou o quanto há por fazer, mas também para a
história já escrita, percebendo que esta nos permite lembrar de fatos do passado que foram motivo de
muito trabalho e de euforia, quando das conquistas.
Assim estaremos certamente pensando sobre 2020, quando todas as suas conquistas e desafios estiverem
registrados na história da instituição, uma história escrita ano após ano, uma história que busca reverter
um quadro tão grande de injustiça e vulnerabilidade social que caracteriza todas as comunidades atendidas
pelo ICC.
Como todos os anos, informar e prestar contas das ações desenvolvidas pelo ICC, além de um dever é
poder instrumentalizar todos os atores sociais envolvidos com suas atividades, mantenedoras, instituições
parceiras, poder público e comunidade em geral, de forma a permitir o acompanhamento de seus
resultados, inclusive os financeiros.
Sendo assim, para 2020 o Instituto Criança Cidadã, previa a continuidade do trabalho que sempre
desenvolveu junto às comunidades das regiões sul, leste, oeste e central da capital e do Município de
Guarulhos, beneficiando, de forma direta e gratuita, aproximadamente 5.500 pessoas, entre crianças,
jovens e adultos, todos provenientes de famílias de baixa renda e em situação de risco pessoal e social,
oferecendo atividades de educação e cultura, através de seus projetos socioeducativos: Transmitindo
Cidadania, Gerando Talentos, Manancial de Produção e Nossa Comunidade.
O que não estava previsto era que 2020 seria marcado pela Pandemia da Covid 19, que afetou
mundialmente a população.
Tal situação de proporções globais exigiu expressivas mudanças em todas as áreas da relação humana.
Era inimaginável que 2020, seria um ano em que as crianças, adolescentes e jovens fossem ficar tanto
tempo fora da escola. Ao longo do ano foram muitas perdas. Perda de aprendizagens, de vínculos, de
desenvolvimento, de vidas.
Para o ICC resultou a perda do Projeto Casas da Solidariedade I, II e III, que desenvolvia em parceria com o
FUSSP (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo). A decisão do rompimento do convênio,
veio pela parte do FUSSP, por questões econômicas e se deu primeiramente desmobilizando as unidades a
partir de junho/2020 com encerramento total em outubro/2020.
Consideramos essa, uma perda irreparável, do ponto de vista da política pública, do público beneficiado, ou
seja, mais de 900 atendimentos diretos e mais de 3.000 atendimentos indiretos, e não menos importante,
dos profissionais envolvidos no Projeto, que passaram a compor o grupo de desempregados, situação que
se agravou muito neste período.
Respiramos fundo e enfrentamos!
Com a necessidade de isolamento da população e para atender aos protocolos de saúde/prevenção, foi
preciso adotar medidas sanitárias tendo em vista que nesse novo cenário; foi preciso mergulhar em um
universo, onde as relações de toda a ordem, continuassem acontecendo, só que de forma remota.
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Em relação aos efeitos da pandemia na Educação, o papel do ICC foi apoiar gestores, professores e famílias,
puderam contar com evidências e recomendações claras para promover o ensino remoto na Educação
Básica e realizar o planejamento do retorno às aulas presenciais.
Foi um ano difícil que exigiu resiliência de todos para que as atividades fossem mantidas da melhor maneira
possível em meio ao caos sanitário gerado pela pandemia de COVID-19.

Elaine Fiori Mouro
Diretora Presidente
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QUEM SOMOS
O ICC - Instituto Criança Cidadã é uma entidade sem fins lucrativos criada em junho de 1999, que em 2020
manteve seus títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, seus registros junto aos Conselhos
Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA (São
Paulo e Guarulhos) e de Assistência Social Federal e
Municipal (São Paulo e Guarulhos) e suas Certificações
emitidas pelos Órgãos da Assistência Social Estadual e
Municipal e de Educação Municipal.
Com a missão de investir na formação de futuras
gerações, promovendo a educação, a cultura e a
assistência social à criança e ao adolescente, garantindo o
exercício de sua cidadania e propiciando o
desenvolvimento comunitário, o ICC manteve seu foco de
atuação voltado ao atendimento desta população,
proveniente de famílias de baixa renda de bairros da zona
leste da Capital, como Itaim Paulista, Vila Curuçá e Vila Mara, Cidade A.E. Carvalho, Itaquera, Jd. Penha e
São Francisco, ou ainda de Jd. dos Álamos, Valo Velho e Três Corações pertencentes à zona sul, e no
município de Guarulhos, bairro Cidade Seródio, oferecendo, além de alimentação balanceada
supervisionada por nutricionista e o apoio integral ao desenvolvimento da criança e do adolescente,
desenvolvido por sua equipe de saúde, projetos para a educação infantil básica, arte educação e educação
para o trabalho, desenvolvidos por educadores, coordenadores e diretores educacionais treinados para tal
fim e atividades voltadas ao esporte e ao lazer, ao desenvolvimento comunitário e à geração de renda.
A rede é composta por 10 Creches Pré-Escola, 02 Circos Escola, 01 Casa de Cultura e 03 Casas da
Solidariedade, contando com quadro superior a 500 colaboradores.

Distribuição das 16 Unidades em São Paulo e Guarulhos
São Paulo
Zona Sul
03 Creches Pré-Escola
Zona Central
02 Casas da Solidariedade

Zona Leste
07 Creches Pré-Escola
01 Circo Escola
01 Casa de Cultura
Zona Oeste
01 Casa da Solidariedade

Guarulhos-SP

Cid. Serôdio
01 Circo Escola
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DESAFIOS 2020
Como em todos os anos, ao iniciar seus trabalhos em janeiro 2020, o ICC projetava um ano de muitos
desafios e de possíveis mudanças para a instituição.
Um importante marco foram as mudanças no perfil de nosso mantenedor e Fundador a Companhia
Energética de São Paulo - CESP , que é uma empresa geradora de energia criada em 1966 pelo Governo do
Estado de São Paulo com a fusão de 11 empresas paulistas de energia elétrica.
Em 19 de outubro de 2018, o leilão das ações da CESP teve como vencedor a VTRM
Energia Participações S.A., resultado da parceria da Votorantim Energia com o fundo
canadense Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments). Em 11 de
dezembro de 2018, após a celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações com o
Estado de São Paulo, a CESP passou a ser uma empresa de controle privado.
Apesar da mudança e em observação à cláusula contratual, a CESP permanece como nosso mantenedor
fundador, cumprindo com todas as suas obrigações definidas em edital, juntamente com a SABESP –
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
Continuamos a buscar a estabilidade na prestação de serviços das Unidades do ICC, em especial no controle
de riscos da execução direta de projetos educacionais e sociais.
Em paralelo aprofundamos a avaliação da integridade, adequação e eficácia dos controles internos,
informações financeiras e regularidade de suas operações perante os órgãos regulatórios de controle, de
forma a garantir aos nossos mantenedores a segurança e confiança nas operações do ICC.
Neste sentido importantes ações de modernização e racionalização de custos foram implementadas.
Os desafios de modernização e em especial na gestão das informações são constantes e deverão exigir nos
próximos anos importante esforço de todos os nossos colaboradores, tendo como objetivo a
sustentabilidade e perenidade de nossa instituição.
Outro importante impacto em 2020 foi o cenário de trabalho imposto pela Pandemia de Covid-19,
resultando na necessária suspensão das aulas presenciais , na maior parte do ano, estabelecendo um
cenário que nos impôs diferentes desafios e medidas educacionais inovadoras para garantir o mínimo de
aprendizagem escolar essencial diante da conjuntura.
De início o nosso atendimento se deu de forma remota, com base no Currículo da Cidade – Educação
Infantil e nas interações para as crianças e adolescentes do Projeto de Contraturno Escolar, prejudicado em
muitos momentos pelas dificuldades de acesso à internet por parte das famílias nas comunidades
atendidas pelo ICC, combinadas às dificuldades de aprendizado remoto para a maioria de nossos atendidos
de menor idade.
Em paralelo foram realizadas diversas ações de Assistência Social, como distribuição de cestas básicas,
cartões de alimentação, dentre outros, na tentativa de minimizar o impacto da Pandemia.
Com o objetivo de prevenir o contágio dos profissionais das Unidades, bem como das crianças e
adolescentes, foi necessário intensificar a aquisição de itens de consumo para higienização do ambiente,
das mãos, assim como na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), bem como adaptações e
sinalizações físicas.
A suspensão das atividades trouxe, por outro lado, importante oportunidade na realização de obras que
somente seriam possíveis em períodos de recesso.
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NOSSOS PROJETOS

Transmitindo Cidadania (Creches Pré-Escola)

Espaço educacional de importante função para o desenvolvimento do cidadão e primeira
etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos e 11
meses de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando a ação da
família e da comunidade.
Em nossas Unidades as práticas pedagógicas estão
pautadas nos documentos vigentes. A concepção de
Educação Infantil prevista no Currículo da Cidade, SME
– PMSP está centrada nos eixos estruturantes
interações e brincadeiras, bem como na autoria,
protagonismo e escuta atenta de bebês e crianças.
Dialogando com as Matrizes dos Saberes os docentes
desenvolvem propostas, onde bebês e crianças
possam por meio das múltiplas linguagens vivenciar os
seus direitos de aprendizagens. É importante
evidenciar também que ao planejar os docentes
seguem as cinco variáveis proporcionando ambientes potentes para que os pequenos possam ter
experiências diferentes de descobertas, curiosidades, investigação e elaboração de suas hipóteses.
Para garantirmos o desenvolvimento integral dos nossos bebês e crianças é imprescindível nesse processo
a documentação pedagógica, por meio desses registros, onde a “memória viva” da ação realizada contribui
mapeando as ações futuras e desafiadoras para as crianças.
Salientamos também que entendemos a dupla função do
atendimento à criança, considerando como indissociáveis e
igualmente importantes as ações relativas ao cuidar e ao educar.
É a partir destas considerações que as Creches do Projeto
Transmitindo Cidadania do ICC definem suas ações, com uma
educação focada no indivíduo, respeitando sua condição sóciohistórica e seu conhecimento acumulado, respeitos estes que
contribuem para a construção de sua identidade, autonomia e
autoestima, possibilitando enfrentar, constantemente, diferentes
experiências e situações desafiadoras e de ter acesso à cultura e à
diversidade.
Em meados do mês de março nos deparamos com a Pandemia do
COVID – 19, a qual tomou uma dimensão mundial e novas
medidas
foram
estabelecidas
em
conformidade
as
recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS. , tendo
sido decretado emergência para enfrentamento da pandemia de coronavírus, resultando na suspensão das
atividades presenciais nas unidades educacionais a partir do Decreto 59.283, de 16 de março de 2020
Seguindo as orientações da Secretaria Municipal da Educação em uma educação remota, foi necessário que
os nossos profissionais se reinventassem em suas atribuições, conduzindo-os a se dedicarem e
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aprofundarem os seus saberes para assegurar de acordo com os princípios da educação infantil o
desenvolvimento dos nossos pequenos em seu âmbito
familiar de maneira respeitosa, simples e prazerosa
proporcionando o contato mais profundo com as
múltiplas linguagens.
As ações educativas passaram a ser discutidas e
planejadas virtualmente em conformidade ao nosso
Projeto Político Pedagógico e pautado no Currículo da
Cidade de São Paulo – Educação Infantil. Nesse período
as famílias receberam em seus domicílios um exemplar
do caderno Trilhas de Aprendizagens com ricas
possibilidades de propostas educativas para serem
desenvolvidas com os bebês e crianças. Para tanto além
de dialogarmos com o referido caderno utilizamos
também como referência, os eixos estruturantes, interações e brincadeiras, bem como as Matrizes dos
Saberes.
A partir das propostas educativas, buscamos garantir não somente a autoria e o protagonismo infantil,
mas permear em uma dimensão ampla os seus direitos de aprender, brincar, conhecer o outro, conhecerse, conviver, criar, elaborar, experienciar, explorar, expressar, imaginar, interagir, investigar, narrar,
participar, partilhar e valorizar as diferenças.
As propostas pedagógicas foram compartilhadas com as famílias dos nossos bebês e crianças por meio da
Plataforma oficial de SME Google Sala de Aula, porém no intuito de atingir as famílias com menos
possibilidades de utilizar este aplicativo buscamos novas estratégias como WhatsApp e Facebook na
perspectiva de possibilitar o acesso a todos. Os gestores ficaram em plantões presenciais em horário
estabelecidos bem como virtuais para atendimento a comunidade . No mesmo sentido os educadores
estiveram à disposição para diálogos e estreitamentos de vínculos com as famílias, bebês e crianças.
No período da pandemia, para garantir a segurança alimentar das crianças e bebês a Prefeitura de São
Paulo encaminhou para as Unidades cartões alimentação nominal (cartão merenda) que a princípio foram
entregues para os alunos em situação de vulnerabilidade e gradativamente a distribuição foi ampliada
atingindo um número maior de crianças e bebês.
O Projeto atendeu 2.849 crianças, pertencentes à aproximadamente 2.700 famílias beneficiadas, contando
com um quadro de pessoal padrão, conforme estabelecido pela SME -Secretaria Municipal de
Educação/PMSP. Estes profissionais, distribuídos entre as áreas de educação, saúde e nutrição, apoio
operacional e administrativo, são contratados pelo ICC em regime CLT e tem todos os seus direitos
reconhecidos por sua convenção coletiva de trabalho.
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Gerando Talentos (Circos Escola e Casa de Cultura)

O Instituto Criança Cidadã desenvolve o trabalho de
convivência e fortalecimento de vínculos
através do Projeto Gerando Talentos que atende
aproximadamente 2.000 crianças e adolescentes
moradores nas comunidades do entorno onde estão
instalados, mais especificamente os bairros Cidade
A.E.Carvalho e Vila Carmosina, região de Itaquera, zona
leste da Capital, região central de São Paulo, zona oeste
Sol Nascente e Cidade Seródio, este no município de
Guarulhos.
São serviços idealizados para atender crianças, adolescentes e jovens, que moradores de regiões de grande
demanda social/ vulnerabilidade, que encontram-se expostos a situações de risco social e pessoal, dada às
desigualdades sociais .
No dia a dia dessas crianças, adolescentes e jovens muitas são as dificuldades e os desafios para superar
questões básicas, como encontrar formas/ atividades para a ocupação do tempo livre no contraturno da
escola e a falta de oferta de oportunidades que propiciem socialização, segurança e aprendizado, como
contraponto às situações vivenciadas. Diante dos perigos existentes nas ruas, percebe-se a necessidade
para as crianças, adolescentes e jovens de uma vida social além da convivência escolar, através de espaços
que assumam a função de "guarda" e ocupação do tempo livre, oferecendo ambientes seguros para que
todos possam se desenvolver de forma a complementar a educação escolar.

Sendo assim, a partir da caracterização de seu público-alvo, e de acordo com suas concepções e suas
estratégias para solução dos problemas, o ICC propõe uma prática, que visa atingir os seguintes objetivos:


Garantir o espaço das Unidades como uma alternativa à comunidade, de acesso à cultura, ao lazer,
a educação e a serviços essenciais setoriais e socioassistenciais;



Garantir a crianças e adolescentes um ambiente seguro e atrativo;



Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento das
crianças e dos adolescentes atendidos, e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;



Buscar a permanente inserção ou reinserção de crianças e adolescentes no sistema educacional, e
sua permanência;
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Acreditar o quanto é importante, a possibilidade de vivência pessoal e grupal de experiências no
plano da percepção, do intelecto e do afeto, para a construção de um ser social emocionalmente
equilibrado e com condições de se colocar como cidadão participante, no seio de uma sociedade;



Conceber a família como grupo fundamental,
referencial básico e ambiente natural para o
crescimento e o bem-estar da criança e do adolescente
e portanto, avalia também ter esta o direito de receber
atenção para que possa desempenhar suas funções;



Definir o trabalho com as famílias como tarefa
determinante na construção de uma prática educativa
transformadora;



Possibilitar à criança e ao adolescente que como
protagonista de seu processo de desenvolvimento,
encontre alternativas eficientes para superação da
vulnerabilidade, saindo de um ambiente de incerteza e
insegurança a partir de atividades que visem à reflexão
e problematização das questões de seu cotidiano;



Oferecer atividades pautadas em uma proposta arte educativa e socializadora, que se associa ao
lúdico, dando ênfase a valores éticos e de estímulo à sensibilidade do indivíduo;

Considerando os pressupostos que embasam a avaliação institucional e os objetivos propostos, o plano de
trabalho prevê a realização e oferecimento a crianças e adolescentes, de atividades de participação cidadã
e de arte educação, como circo, dança, esportes e atletismo, capoeira, teatro e educação para cidadania/
horta educativa (ou ainda atividades definidas ou que venham a ser definidas a partir do interesse dos
envolvidos), todas pautadas com ações socioassistenciais e pedagógica interdisciplinar, iluminadas pela
Base Nacional Comum Curricular ( BNCC).
Em 2020 vivemos uma Pandemia de amplitude mundial, e sendo um serviço ligado à Assistência das
Prefeituras de São Paulo e Guarulhos, as Unidades fortaleceram o seu papel de referência para as famílias
e para a comunidade. Muitos encaminhamentos, pela área social do Circo Escola foram realizados juntos
aos Serviços Socioassistenciais da Prefeitura de São Paulo, da
rede da prefeitura. Bem como a serviços de apoio disponíveis,
também com foco na Pandemia do Covid-19.
Sendo assim e levando em conta o período atípico, o
atendimento passou a ser remoto e dando ênfase em sua
missão de assistência, foram desenvolvidas ações que
minimizassem o impacto da Pandemia, onde foram distribuídas
cestas básicas, Kits de higiene, material pedagógico para a
realização das atividades à distância.
Quando o atendimento passou a ser híbrido, primeiramente
20%, após um período 35% das crianças e adolescentes, de
acordo com a orientação das Secretarias de Assistência dos
Municípios de São Paulo e Guarulhos foi necessário intensificar
a aquisição de itens de consumo para higienização do
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ambiente, das mãos, assim como na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), com o objetivo
de prevenir o contágio de todos os envolvidos neste momento de pandemia; e a realização de pequenos
reparos, adequações e serviços necessários à manutenção dos procedimentos de segurança para
tramitação dentro das dependências da unidade escolar.
Na Instituição o maior impacto de 2020, foi a desmobilização de 3 das 6 Unidades socioeducativas, desse
Projeto, as Casas da Solidariedade I, II e III, localizadas na região central de São Paulo e na zona oeste no
bairro Sol Nascente.
Esse trabalho era desenvolvido em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo, que encerrou os
atendimentos em maio de 2020 e em outubro desativou em definitivo todas as atividades.
Manancial de Produção (Orientação
Profissional)

Projeto realizado no Circo Escola Cidade
Seródio que oferece ao público adolescente e adultos, a
partir de 18 anos de idade, uma proposta educacional
diferenciada em sua prática, buscando uma formação
integral e não apenas o treinamento em atividades
específicas,
promovendo
reflexões
acerca
do
conhecimento do trabalho, sua organização social, sua evolução e mecanismos, propiciando a seus
participantes contextualizar e contemplar sua história, seus valores e a imagem que trazem do trabalho,
permitindo estabelecer objetivos, criar metas e construir seus projetos de vida.

Beneficia 70 adultos da comunidade atendida, com ações voltadas à geração de renda, complementando
as atividades desenvolvidas junto ao público-alvo da Unidade e contribuindo com o fortalecimento da
família e da comunidade como um todo. Este trabalho foi organizado, inicialmente com duas oficinas:
Cozinhando com Arte (Confeitaria), Colcha de Retalhos (Corte costura).
Busca ampliar as possibilidades de seus participantes, aproveitando melhor suas potencialidades,
estimulando-os nas relações de grupo, no convívio social e na cooperação, elementos essenciais no mundo
do trabalho.

Novamente por conta da Pandemia de Covid-19, também foi necessária uma adequação da forma de
atendimento em 2020, que passou a ser remoto.
Muitas parcerias já existentes, tiveram suas ações intensificadas, todas voltadas a garantir aos beneficiários
do projeto, uma melhor qualidade de vida por meio de doações.

Nossa Comunidade
Ao estabelecer sua missão em junho de 1999, o ICC projetou seu foco de atuação
também em ações de desenvolvimento comunitário, por acreditar ser este o caminho de
ampliação dos resultados de seus projetos, até então concentrados exclusivamente em sua atividade
socioeducativa.
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Mais do que atividades pontuais no âmbito da assistência social como doações de alimentos, campanhas de
agasalho, encaminhamentos aos serviços de saúde e a inclusão escolar, o ICC visa com o projeto à
transformação da qualidade de vida das pessoas, buscando uma melhoria nas suas condições.
Tem por desafio conquistar uma posição de referência para as questões sociais das comunidades,
auxiliando-as na resolução de seus problemas, a partir da sua articulação com os demais atores sociais,
facilitando o acesso a informações e a recursos existentes.
Em 2020 o foco do trabalho se intensificou, uma vez que as ações voltadas para garantir condições mínimas
para as nossas comunidades aconteceram durante todo o período/exercício.
As Secretarias de Assistência de São Paulo e Guarulhos, cumprindo sua missão, desenvolveu seu trabalho
voltado a reduzir o impacto da Pandemia na vida das pessoas.
Paralelamente houve um movimento de buscar parcerias além de ações de produção de alimentos
e/outros, que tiveram uma importância crucial na vida dessas pessoas.
Pudemos avaliar o quanto esse momento afetou a qualidade de vida da população. Muitas reflexões e até
mesmo quebra de paradigmas, serviram para conscientizar as equipes de trabalho.
As ações focaram principalmente na distribuição de itens conforme quadro abaixo:
Unidade

ECS - Circo Escola Seródio

Descrição
Alimentos e Kits diversos – Mesa Brasil ( SESC )

1.513

Cestas básicas/famílias

1.987

Cartões Sodexo – 3 meses – ( Itaú Cultural)

EAH - Circo Escola Águia de Haia

CCI - Casa de Cultura Leide das Neves

Quantidade

182

Cestas Básicas

1.300

Kit Alimentação

2.100

Cestas básicas + higiene - Convênio PMSP e LBV

1.780

Kit máscaras

2.528

Kit alimentação

500

Kit pedagógico

344

RESULTADOS
Continuar investindo na busca do melhor aproveitamento dos recursos disponibilizados, procurando a
excelência nos seus resultados e a agilidade em seus processos - Objetivo maior do Instituto Criança
Cidadã.
A análise dos relatórios anuais emitidos pelo ICC mostra que algumas informações, conceitos a respeito dos
projetos educacionais e sociais, não se alteram de um ano para outro, por representarem a melhor definição
dos objetivos e práticas adotadas pelas equipes técnicas da instituição.
Da mesma forma são definidos os objetivos e valores das equipes de administração e finanças do ICC, que
anualmente reafirmam que buscar um modelo organizacional capaz de proporcionar os melhores resultados
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para o Instituto Criança Cidadã e seus atendidos , ratificando seu reconhecimento entre as instituições que
demonstram seriedade e confiabilidade em sua prática diária, é o objetivo de todo o grupo de colaboradores
envolvidos na criação de seus processos, sejam eles pedagógicos , administrativos, financeiros, de recursos
humanos, de manutenção.
Este compromisso com a gestão dos recursos aportados é que leva o ICC, continuamente, a ações de
acompanhamento da execução dos processos e ao investimento na melhoria de seus controles, de forma a
oferecer a todos, investidores, poder público e comunidades, transparência na demonstração dos
resultados.
Com um quadro de profissionais qualificados e de referência, o ICC apresentou em sua carteira
aproximadamente 5.500 atendimentos, distribuídos conforma quadro abaixo:
Abrangência e Atendimento

Projeto

Transmitindo Cidadania

Unidades
Creche Itaim I

375

Creches Curuçá,

260

Creches Itaim II

290

Creche Ermelino Matarazzo

261

Creche Vila Mara

273

Creche Ed. Nanci Ribeiro

273

Creche Erva do Sereno

344

Creche Jd. Dos Álamos

293

Creche Três Corações

255

Creche Jardim Eledy

Total de Unidades ( Creches) :

Gerando Talentos

Atendidos

10

225

2.849

Circo Escola Águia de Haia

300

Circo Escola Seródio

270

Casa de Cultura

210

Casa da Solidariedade I

360

Casa da Solidariedade II

348

Casa da Solidariedade III

Total de Unidades :
6
Manancial de Produção e Nossa Comunidade

Total Geral - 16 Unidades

243

1.731
900

5.480
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Resultados Contábeis ( Em Reais mil )
Receitas

2020

2019

Projetos Educacionais/Sócioassistênciais

20.789

29.646

Contribuições dos mantenedores

1.248

1.248

208

540

Total

22.245

31.434

Despesas

2020

2019

Projetos Educacionais/Sócioassistênciais

20.789

29.646

Contribuições dos mantenedores

1.745

1.688

33

79

Total

22.567

31.413

Resultado Contábil

-322

21

Outras Receitas/Financeiras

Despesas Financeiras
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