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Estrutura organizacional

CONSELHO DIRETOR:

Formado por associados eleitos pela Assembleia Geral, por um mandato de três anos, o con-
selho diretor tem o papel de zelar pelo cumprimento dos objetivos estatutarios da Associação. 
Composição atual do conselho:
Manoel Félix Cintra Neto - Presidente do Conselho 
Alberto Joaquim Alzueta, Antonio Carlos Mendes Parra, Elza Maria Kitz, Eliane Guimarães 
Lima, Ilton Fernandes Ruic, José Eduardo Brasil, José Luis Fleury, José Mauro Rustiguel, Liana 
Muller Borges, Lisa Karin Rorbaek Jensen Molan, Ricardo Monteiro da Silva Diniz, Richard 
Campbell Mathieson e Ruy de Mello Junqueira Neto.

DIRETORIA (ESTATUTO):

A diretoria da Associação é composta por três membros eleitos pelo conselho diretor entre os 
associados, para um mandato de três anos.

Seu papel é a busca pela qualidade do atendimento ao público direto e indireto para o cumpri-
mento da missão.
Composto por associados, eleitos para representar a Associação externamente.
Diretor Presidente - Carlos José Kitz
Diretora Administrativa - Kelly Ann Maurice
Diretora Operacional - Lucia Mesquita Nunes



Sumário

Sumário

Mensagem do Presidente ________________5                                           
Quem somos_________________________  6
Onde estamos _________________________7                                                                  
Informação sobre as comunidades _________8                               
Centro de Educação Infantil______________10
Centro para Criança e Adolescente ________ 13
Trabalho Voluntário ___________________ 16
Aplicação de Recursos _________________ 17
Formação continuada __________________ 18
Projeto de Informática __________________ 19
Parceiros ____________________________ 20
Como ajudar _________________________ 21

                                               



Mensagem do Presidente

O ano de 2016 foi de desafios e muito trabalho!

Ampliamos o atendimento, com mais um Centro de Educação Infantil – CEI – e terminamos 
o ano atendendo 811 crianças e adolescentes em cinco CEIs e dois CCAs.

Também conseguimos aprovar e fazer a captação através do FUMCAD de um importante 
projeto que beneficiará as crianças e adolescentes dos dois CCAs. “Aqui o papo é sério” tratará 
das questões próprias da adolescência com o apoio de profissionais qualificados fortalecendo 
a garotada nesse momento de suas vidas.

Para manter nosso trabalho, contamos com a contribuição financeira de 20 pessoas físicas, 04 
empresas e da Prefeitura de São Paulo, mas são tempos difíceis!
Precisamos ampliar esse número de doadores, pois no início do ano tivemos algumas desis-
tências e queremos continuar trabalhando e contribuindo com uma educação de qualidade.
Agradecemos a todos os associados, parceiros, apoiadores, conselho, diretoria, voluntários e 
funcionários que contribuíram com o trabalho que apresentamos nesse relatório.

Boa leitura!

Carlos José Kitz
Presidente - Voluntário



Quem Somos
A Associação Criança Brasil é uma organização 
sem fins econômicos, fundada em 1987 na comu-
nidade do Jardim Panorama, para atender as várias 
necessidades dos moradores do local, mas em es-
pecial a necessidade de ter um local adequado para 
deixar as crianças pequenas enquanto seus familia-
res trabalhavam.
Atuando na Educação e na Proteção Básica de 
crianças e adolescentes a Associação mantem cinco 
Centros de Educação Infantil e dois Centros para 
Criança e Adolescentes na Cidade de São Paulo.

NOSSA MISSÃO

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

VALORES

Respeito;
Ética;
Transparência;
Solidariedade;
Acolhimento.



Onde estamos



Informação sobre as comunidades

O Atlas Socioassistencial da Cidade de São Paulo -2015, retrata a situação de vulnera-
bilidade da população atendida pela Associação Criança Brasil.

Vulnerabilidade Índice Paulista de Vulnerabilidade Social -2010

Vulnerabilidade Baixa Renda – domicílios com renda per capita de até ½ Salário Míni-
mo – CENSO 2010

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/arquivos/atlas_socioassistencial_sp_2015.pdf


Vulnerabilidade Pobreza – domicílios com renda per capita de até ¼ Salário Mínimo – 
CENSO 2010

Vulnerabilidade Extrema Pobreza – domicílios com renda per capita de até ⅛ Salário 
Mínimo – CENSO 2010

Informação sobre as comunidades



Estamos presente nas comunidades do Morumbi, Jardim Esmeralda e Vila Dalva.
167 crianças de berçário
404 crianças de 2 a 3 anos
 

Servimos diariamente 2.855 refeições

Centros de Educação Infantil



Principais ações:
O espaço e o tempo que as crianças passam no CEI são todos planejados de modo a atender 
suas necessidades, nas devidas faixas etárias.     

Centros de Educação Infantil



Centros de Educação Infantil

Em cada momento do dia as crianças realizam atividades com experiências para desenvolverem 
as diversas aprendizagens. Elas são estimuladas a participar de experiências de artes, linguagem 
oral e escrita, matemática, movimentos, música, natureza e cultura, cuidados de si, do outro, do 
ambiente e principalmente são estimuladas a participar de experiências de brincar e imaginar.
O brincar está presente em grande parte da rotina, pois os benefícios do faz-de-contas são 
inesgotáveis. Quando brincam as crianças desenvolvem o raciocínio, a atenção, a imaginação, 
a criatividade. São nesses momentos que a criança tem a oportunidade de simular conflitos, 
expressar emoções, seus medos e elabora possíveis caminhos para vencê-los. A brincadeira é a 
mais inocente e eficaz forma que a criança tem de crescer feliz.



Centro para Criança e Adolescente
Estamos presente nas comunidades do Jd. Panorama e Vila Dalva
Total de atendidos diretos:
240 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos
Diariamente são servidas 1440 refeições com alimentos diversificados que compõem uma dieta 
equilibrada
Beneficiários indiretos 720



Os CCAs oferecem aos seus usuários oportunidades de aprendizagens de convívio social, for-
talecimento de vínculos e participação na vida pública.
Diariamente vivenciam experiências de inclusão social, protagonismo, pertencimento, com-
promisso com questões que afetam o bem comum, favorecendo integração a redes de proteção 
social que fluem pela via do Estado, das famílias e das comunidades.
A oferta das ações socioeducativas se dá no período alternado ao da escola e, em parceria com 
a família e comunidade, numa rede de atenção à criança e ao adolescente.

Centro para Criança e Adolescente



Centro para Criança e Adolescente



Trabalho Voluntário

Dispor de seu tempo e seu trabalho para fazer a diferença na vida das crianças e suas famílias, 
para nós, é a essência do trabalho voluntário. Contamos com o trabalho de 27 pessoas que 
juntas, dedicaram 316 horas de seu tempo para contar história, ensinar dança de salão e dar 
suporte terapeutico para adolescentes e para familias.

Ações voluntárias empresariais também fizeram a diferença. Contamos com a ação dos cola-
boladores de três empresas, nos ajudando a revitalizar os espaços das unidades, Motorola Solu-
tions, XL Catlin e Microsoft que dedicaram um dia de seu trabalho



Aplicações de Recursos

Receitas das Atividades

Convênio com a Prefeitura do
Município de São Paulo
Doações de terceiros

Obtenções de trabalho voluntário

Receita de bazar beneficente

Receita Fumcad

Receitas eventuais

AUDITADO POR TSA AUDITORES ASSOCIADOS S/S



Formação Continuada

Para prestar um atendimento de qualidade em um ambiente acolhedor e seguro, respeitando 
as necessidades de cada faixa etária, realizamos um trabalho de constante formação da equipe, 
por meio de encontros semanais e mensais, nos quais abordamos temas pertinentes a cada área 
de trabalho. Nossa intenção é ter uma equipe coesa, que acredita na importância da educação 
e trabalha para fortalecer o vínculo com as crianças e suas famílias.

- Curso de primeiro socorros - 8 horas.
Todos os profissionais que trabalham na Associação passam por treinamento de primeiros 
socorros para que estejam preparados a dar um bom atendimento em situações de risco ou 
acidentes.

- CIPA - 16 horas 
Treinamento de prevenção de acidentes para a 1 representante de cada unidade.

- Outras formações que aconteceram.
Discutindo a prática educativa do coordenador pedagógico - 64 horas
Objetivo - Aprimorar o trabalho desenvolvido pelas coordenadoras pedagógica e assistentes 
técnicas na orientação dos professores.



Projeto de Informática

Patrocinado pela Diebold Nixdorf o projeto de informática acontece nos dois CCAs, benefi-
ciando 240 crianças e adolescentes.
As aulas de informática nos CCAs têm como principal objetivo possibilitar o acesso à fer-
ramentas de pesquisa e desenvolvimento pessoal. Os pacotes e softwares dos cumputadores 
fazem com que os usuários aprendam a buscar soluções para questões ligadas ao dia a dia 
como: elaboração e formatação de textos, criação de planilhas, montagem de apresentações e 
pesquisas. Além, é claro, de proporcionar momentos de descontração e socialização através 
do acesso à internet.



Parceiros



Como ajudar
Precisamos da sua ajuda para continuar atendendo as crianças e adolescentes com a qualidade 
que eles merececem!

CONTRIBUINTE

Pessoas fisícas e jurídicas podem ajudar fazendo doações mensais ou pontuais por meio de 
depósito bancário ou boleto.
SAIBA MAIS

NOTA FISCAL

Você pode doar sua Nota Fiscal Paulista diretamente pelo aplicativo.
SAIBA MAIS

FUMCAD

Direcione até 6% do seu Imposto de Renda para nossos projetos aprovados no FUMCAD. 
SAIBA MAIS

SEJA UM VOLUNTÁRIO

Doe seu tempo e talento para aqueles que tanto precisam.

http://www.criancabrasil.org.br/ajuda.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.sp.fazenda.nfp.app&hl=pt_BR
http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br/forms/frmdoacao.aspx?TP=SEL&IdEnt=118&IdProj=2636

