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O ANO DE 2017 FOI UM ANO DE MUITAS CONQUISTAS!

Nosso comprometimento esteve intrinsicamente ligado à educação e formação de crian-
ças e adolescentes mais conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individualmen-
te e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

A Associação Criança Brasil, enfatizou nesse relatório seu trabalho e impacto nas comu-
nidades onde atua, a relação com as famílias, a missão e valores impressos no dia a dia 
daqueles que passaram por nós. 

Nosso muito obrigado a todos os associados, parceiros, apoiadores, conselho, diretoria, 
voluntários e funcionários que contribuíram com o trabalho que apresentaremos nesse 
relatório.
Esperamos por todos vocês no ano de 2018. 

Contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária é nossa essência!

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

.  Respeito

.  Ética 

.  Transparência

.  Solidariedade

CONSELHO
Presidente do Conselho:
Manuel Felix Cintra Neto 

Conselheiros:
 
Alberto Joaquim Alzueta
Antônio Carlos Mendes Parra
Elza Maria Kitz
Eliane Guimarães Lima
Ilton Fernandes Ruic
José Eduardo Brasil
José Luís Fleury

DIRETORIA
Diretor Presidente: 
Carlos José Kitz 

Diretora Administrativa: 
Kelly Ann Maurice 

Diretora Operacional:
Lucia de Mesquita Nunes

                                                   José Mauro Rustiguel
                                          Liana Muller Borges
                                          Lisa Karin Rorbaek Jensen Molan
                                          Ricardo Monteiro da Silva Diniz
                                          Richard Campbell Mathieson 
                                          Ruy de Mello Junqueira Neto
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“Proximidade física e coincidências diversas levaram-nos à Associação 
Criança Brasil.
Doze anos depois de bater na porta de uma das unidades (Jacundá) 
e perguntar o que podíamos fazer para ajudar continuo a fazer esta 
pergunta, acompanhada por pessoas igualmente empenhadas em 
fazer mais e melhor e sempre dispostas a fazer mais perguntas! 
Isso encanta-me.
A proximidade física e coincidência tornaram-se 
coincidência, proximidade de propósito e concepções de mundo. 
Isso não tem preço”. 

Lisa Karin Rorbaek Jensen Molan 
(Membro do Conselho)

“Nossa missão como Conselheiro da Associação Criança Brasil, nada 
mais é do que uma troca, troca de apoio, de sentimentos e de solidarie-
dade. Nosso foco é auxiliar as famílias que precisam desse apoio e as 
crianças na complementação dessa formação e integração social. Por 
outro lado, com esse trabalho elas nos devolvem essa alegria em dobro, 
pois essa doação de tempo é muito pouco, perto do que recebemos atra-
vés do sorriso dessas crianças, do reconhecimento dos pais e o regozijo 
de estarmos cumprindo com a nossa obrigação de ajudar ao próximo, 
atuando como cidadãos solidários. 
A filosofia ensina que a vida para ser completa. Precisamos casar, criar 
os filhos, plantar uma arvore e escrever um livro. Nós da Associação 
Criança Brasil, recebemos os filhos prontos, semeamos as páginas da 
solidariedade e buscamos incessantemente colher e distribuir os frutos 
da arvore da vida “.

José Mauro Rustiguel 
(Membro do Conselho)
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NÚMERO DE 
ATENDIDOS

569

ALIMENTAÇÃO

5 REFEIÇÕES POR DIA
25 REFEIÇÕES POR SEMANA
435.0045 REFEIÇÔES POR ANO

HORA DO SONINHO

1H20MIN POR DIA
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BRINCADEIRAS

5 HORAS POR DIA

Acreditamos que o âmbito social oferece ocasiões únicas para elaborar estratégias de pen-
samento e de ação, possibilitando a ampliação das hipóteses infantis. Nessa perspectiva 
elaboramos situações de interação em que as crianças puderam avançar em seu processo 
de aprendizagem.   
A equipe de profissionais priorizou em seu planejamento, ações voltadas para que as 
crianças, por meio de atividades lúdicas, participassem de situações de interação social, 
dentre elas as brincadeiras livres, dirigidas e jogos de cooperação, desenvolvendo suas 
habilidades de brincar, criar e compartilhar.
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“Gosto de vir para a creche, para brincar no par-
que de pega-pega, no balanço, no escorregador 
e de fantasia. Gosto de macarrão com feijão e 
de brincar com os meus amigos e minhas pro-
fessoras” 
Sara Miranda- 3 anos (Recanto da Alegria IV)

“Gosto muito da minha creche, aqui eu brinco com 
meus amiguinhos e com as minhas professoras de 
boneca, de massinha, de aventura no tanque de 
areia, de casinha de princesas”
Ayshilla – 3 anos (Recanto da Alegria III)

Proporcionamos ao longo do ano um espaço educativo planejado e organizado, de 
maneira que o adulto fosse mediador das situações, com ações cuidadosamente pla-
nejadas, podendo cuidar do bem-estar da criança e ao mesmo tempo, acreditando nas 
suas potencialidades, oferecer desafios pertinentes a sua faixa etária, em um ambiente 
em que a criança fizesse suas escolhas. 

Permearam a conquista da autonomia, atividades como: comer sem o auxílio de um 
adulto, na escolha do brinquedo e com quem brincar, no auxílio à professora nos mo-
mentos de atividades, na troca de suas roupas e no ato de calçarem seus sapatos. 
Todas essas situações foram vivenciadas pelas nossas crianças, o que contribuiu para 
sua independência. 
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“Eu gosto de vir para creche e brincar muito no parque 
com meus amigos! ”
 Heloisa – 3 anos (Recanto da Alegria V)

“ A creche é muito legal! ”
Mellyssa – 3 anos (Recanto da Alegria I)
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Partindo dos princípios que nortearam nosso trabalho, a rotina das nossas unidades articu-
lou-se com as sequencias didáticas realizadas dentro de temas relativos ao mundo infantil, 
bem como, perpassou ao social e emocional. Dentro dos eixos temáticos, experiências de 
exploração de linguagem oral, matemática, artística, natureza e cultura, movimento e músi-
ca, desenvolvemos atividades de conversação e exploração de situações diárias, vivencia-
das pelas crianças, ampliando seu repertório.
Pautamos nosso trabalho nas questões que envolvem o cuidado com o corpo, trazendo 
como tema disparador a alimentação, higiene e saúde, de maneira lúdica e divertida. Re-
alizamos atividades em que as crianças puderam degustar e conhecer novos alimentos, o 
que culminou com a implantação e cultivo de uma horta pedagógica. Puderam ampliar seu 
conhecimento sobre natureza e sociedade e, melhoraram a qualidade da sua alimentação.
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A parceria entre CEI e Família, para nós, está baseada na cooperação, respeito e confiança. 
Acreditamos que tais atitudes são imprescindíveis para o sucesso da educação das crianças, 
uma vez que nossos objetivos são comuns; educar para uma melhor atuação em sociedade. 
Para alcançar esse objetivo, mantivemos bimestralmente Reuniões de Pais com intuito de 
auxiliar as famílias no entendimento e aproximação do processo de ensino/aprendizagem das 
crianças. Ofertamos palestras com enfoque educacional, que motivaram e orientaram os pais 
nas questões relativas a educação. Realizamos eventos que propiciaram o convívio familiar, 
tais como Dia da Família e na participação do Projeto Leitura em Família que além do incen-
tivo à leitura no ambiente familiar, contribuiu no processo de construção de novos saberes. 

REUNIÃO DE PAIS:

Realizamos 4 reuniões anuais, com participação de 
1.571 pessoas das 5 Unidades de Educação Infantil.

DIA DA FAMÍLIA:

Realizamos 2 eventos anuais, com a participação de 
981 pessoas das 5 Unidades de Educação Infantil.

LEITURA EM FAMÍLIA:
Nossa marca anual foi 10.755 livros emprestados 
às famílias das 5 Unidades de Educação Infantil.
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“Eu acho a creche um local seguro onde o meu filho 
é bem tratado. Quando eu saio para trabalhar, saio 
com o pensamento seguro e sem nenhuma preocu-
pação porque eu sei que ele está se alimentando 
bem e sendo bem cuidado, tendo atenção que as 
vezes eu não consigo das para ele devido os meus 
deveres”.
Caroline, ex- aluna do CCA, mãe do Wellygnton 
Viana (Recanto da Alegria I)

“Agradecemos por tudo que nosso filho Almir 
tem aprendido. Cada dia ele está mais esperto, 
até na hora de escovar os dentinhos ele faz tudo 
direitinho, agradecemos mesmo, de coração! ”
Angélica e Everton- Pais de Almir (Recanto 
da Alegria V)

“O Miguel ficou mais esperto, falando bastante, 
memoriza os nomes das pessoas rápido, fala o 
que aconteceu na creche e cantas as músicas 
que aprendeu.
Karina e Leonardo Pais do Miguel (Recanto 
da Alegria III)

“Só tenho a agradecer a todos pelo atendimen-
to prestado por parte da creche, ela sempre foi 
muito bem tratada e cuidada. Tanto os professo-
res  com a secretaria, têm muito cuidado, cari-
nho e respeito com nossas crianças”.
Neusa – Mãe da Manuella (Recanto da Alegria 
IV)

14



. Aquário de São Paulo

. Circo dos Sonhos

. Zoológico de São Paulo

. Museu do Inseto

. Cidade da Criança

. Sitiolândia

. Mãe Terra

. 331 na faixa etária de 3 anos.
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“Fazer parte da Associação Criança Brasil é compartilhar seus va-
lores e seguir os seus propósitos inspiradores. Além de acreditar 
na missão da Associação, tenho verdadeira admiração e orgulho 
pelo lindo trabalho que realizamos com as crianças e as famí-
lias atendidas. Aqui somos preparadas para fazermos a diferença, 
proporcionar aprendizagens constantes, momentos mágicos, lúdi-
cos e prazerosos ás nossas crianças”.
Ana Paula – Professora de Desenvolvimento Infantil (Recanto 
da Alegria III)

“Uma experiência maravilhosa para a minha pessoa. Temos 
uma equipe bastante atuante, dinâmica e aberta para o novo. 
Sinto-me feliz por fazer parte dessa equipe”.
Valquiria Batista – Auxiliar de Limpeza (Recanto da Alegria 
IV)

“ O ano de 2017 foi uma experiência incrível para mim e para 
nossas crianças. Muitos investimentos realizados e conquis-
tas fizeram parte do trabalho, que chegou ao seu ápice, pela 
atuação constante da equipe que não mediu esforços para 
alcançar os objetivos. Gratidão é o que traduz os 14 anos que 
tenho de Criança Brasil. Cada um é responsável pelas suas 
escolhas, eu escolhi está aqui! ”
Josemara Curcio – Diretoria (Recanto da Alegria III)

Para mais depoimentos, clique aqui!
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Do desejo de mudanças de comportamento ao de revitalizar fazendo o bem à natureza e as 
nossas crianças, nasceu uma parceria com o Instituto Reinventar que nos propôs um de-
safio neste ano: arrecadar 42 mil embalagens Tetra Pak. A proposta do Instituto é de ajudar 
as unidades de educação a implementar ações educativas visando um futuro sustentável.

Mobilizamos a comunidade escolar de nossas sete unidades nesse desafio que também 
serviu para repensarmos nossas ações diárias em relação ao uso dos recursos naturais. 
Como resultado, evitamos o desperdício de agua, energia, materiais e alimento, e também 
aprimoramos o exercício de cidadania. Atingimos a meta de arrecadação e recebemos a 
premiação do Instituto, a implantação de um Parque Sonoro em umas das nossas unidades 
de Educação Infantil.
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NÚMERO DE 
ATENDIDOS

240

ALIMENTAÇÃO

4 REFEIÇÕES POR DIA
20 REFEIÇÕES POR SEMANA
89.450 REFEIÇÔES POR ANO
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Os CCA’s oferecem aos seus usuários a oportunidade de aprendizagem de conví-
vio social, fortalecimento de vínculos e participação na vida pública. Diariamente vi-
venciam experiências de inclusão social, protagonismo, pertencimento, compromisso 
com questões que afetam o bem comum, favorecendo integração a redes de pro-
teção social. A oferta das ações socioeducativas se dá em parceria com a família e 
comunidade, numa rede de atenção à criança e ao adolescente
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As práticas esportivas além de propiciar a consciência do próprio corpo, seus limites e possibili-
dades, desenvolvem o espírito de solidariedade e respeito pelo coletivo. No ano das Olimpíadas, 
trabalhamos modalidades como argola e badminton, nas quais foram descobertos verdadeiro 
talentos! Além das modalidades esportivas (futebol, voleibol, basquete e queimada), também 
foram propostos circuitos de crossfit e jogos cooperativos, o que aumentou a participação dos 
adolescentes nas propostas de esportes ofertadas.

20



A Arte possibilita a manifestação das sensações, sentimentos e pensamentos, atribuindo signi-
ficado a própria realidade. Além do desenvolvimento das propostas tradicionais, principalmen-
te para os grupos iniciantes, como técnicas de desenho e pintura, já em Artes Plásticas, nosso 
enfoque foi a utilização de materiais recicláveis. 
Trabalhamos a Artes Cênicas em todas as faixas etárias, e como resultado foram produzidos 
dois espetáculos: “Os palhacinhos” e o musical “1000 graus”. Ambos apresentados no “Dia da 
Família”.
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PROJETO: A GENTE QUER SAÍDA PARA QUALQUER PARTE

Apresentar aos nossos jovens algo além de onde eles vivem, foi o nosso propósito 
com este projeto. Tornando-os protagonistas e auxiliando no desenvolvimento pessoal, 
por meio de passeios a locais de lazer e ao acesso a outras culturas tão marcantes da 
cidade de São Paulo. Para tanto, foram realizadas visitas à Catedral da Sé, ao Pátio 
do Colégio, ao Mercado Municipal, à Avenida Paulista, à Livraria Cultura, à Casas das 
Rosas, ao Itaú Cultural e ao MASP
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PROJETO: POR UMA VIDA SUSTENTÁVEL

Da necessidade de refletir acerca deste tema, decorrente dos vários problemas am-
bientais atuais, muitos deles herdados dos nossos antepassados e agravados pela 
nova geração, que contribui para superprodução de resíduos sólidos, descarte incor-
reto do lixo, poluição do solo, falta de saneamento básico e tantos outros identificados 
pelos nossos usuários dentro do seu território, levou-os a promover atividades e cam-
panhas de conscientização promovendo atitudes de respeito ao meio onde vivemos.
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PROJETO: CATAVENTO – FAZER PARA TER

Projeto idealizado em 2011 para o desenvolvimento de valores como: Responsabili-
dade, Respeito, Competitividade, Cooperação e Justiça.

Hoje, em sua 7ª Edição, dos 240 participantes, 61 chegaram ao final com a entrega de 
todas as tarefas no prazo. Os que concluíram, ganharam um passeio ao Parque Aquático 
Rincão.
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PROJETO: INFORMÁTICA – TECNOLOGIA, UM DIREITO DE TODOS

Projeto que conta com o apoio integral da Empresa Diebold Nixdorf desde 2010.
Em 2017, atendeu 240 crianças e adolescentes nas duas unidades.
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“Cheguei na Criança Brasil há 20 anos atrás! Ainda 
era uma menina.... Me fez crescer pessoalmente e 
profissionalmente. Cheguei como professora, que 
antes chamávamos de Pagem e hoje sou Gerente 
de Serviço do CCA Santa Rosa I. Tudo isso, graças 
ao investimento da Criança Brasil no desenvolvi-
mento de seus funcionários e também por terem 
acreditado em mim e me dado a mão sempre que 
precisei. Esta instituição fez parte da educação do 
meu filho, que frequentou desde os 3 meses até os 
15 anos. Tenho muito orgulho de pertencer a esta 
história! ”
Keli Cristina Fabricio – Gerente de Serviço 
(CCA Santa Rosa I).

“Cheguei à Criança Brasil em 2007, onde pude ter 
o primeiro contato com o serviço (pois antes des-
conhecia o CCA). Logo de cara, fiquei maravilhado 
com tudo o que envolve esse mundo: vivencias, ex-
periências, ações, etc. A Criança Brasil represen-
ta muito na minha vida, seja enquanto educador 
quanto pessoa. Foi aqui que tive minha primeira 
oportunidade nessa área, aprendi muita coisa que 
enriqueceu meu repertório. Sinto que me trabalho 
é valorizado. Vejo que nosso papel vai muito além 
de realizar atividades, mas sim trabalhar valores 
que nossas crianças/adolescentes carregarão para 
toda sua vida. Tenho muito orgulho de trabalhar 
nesse lugar! ”
Vitor Monteiro – Orientador em Esportes (CCA 
Santa Rosa I).

26



As oficinas de hip hop possibilitaram às 120 crianças e adolescentes desenvolver sua ex-
pressão corporal e fortalecer sua autoestima, através da apresentação de seus talentos para 
públicos distintos

No segundo semestre 10 adolescentes participaram de oficinas de violão. A atividade foi 
desenvolvida a partir da manifestação do desejo dos adolescentes em tocar o instrumento, 
o resultado foi uma linda apresentação às famílias.
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Uma das práticas do CCA é o atendimento individual por meio de escuta qualificada, orien-
tação e encaminhamento à rede socioassistencial (saúde, educação, serviços de defesa 
de direitos, entre outros) e visitas domiciliares, quando necessário. Ao longo do ano, re-
gistramos um aumento considerável de alguns fatores de risco, envolvendo as famílias 
atendidas: violência doméstica, problemas psiquiátricos, alcoolismo, drogadição e priva-
ção de liberdade em um ou mais membros da família, o que nos fez , especificamente na 
comunidade do Jardim Panorama, investir em reuniões socioeducativas e eventos aos 
finais de semana, resultando em estreitamento de vínculo com as famílias; aumento da 
demanda, bem como a referência de espaço social no território, favorecendo aos usuários 
e seus familiares a busca para possíveis soluções. Com a finalidade de   mensurar a quali-
dade do serviço prestado, realizamos anualmente pesquisa de satisfação com as famílias 
atendidas, baseadas na assistência direta e indireta.
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Nossa articulação com o território se deu através de encaminhamentos e acompanhamento 
das famílias à rede socioassitencial e ações realizadas em conjunto com as demais políticas 
públicas presentes no território (educação, saúde, esporte e lazer).

“FLASH MOB” APRESENTAÇÃO DE DANÇA LIVRE NA COMUNIDADE

PARTICIPAÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
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APRESENTAÇÃO DE DANÇA NA EMEF SILVA BRAGA

“ Eu gosto de projetos por que a Elaine 
ajuda muito a gente a fazer as coisas, 
tipo: quando a gente não consegue fazer 
ela vai nos ajudando até a gente conse-
guir. Ela é uma pessoa que não desis-
te sabe? Ela faz de tudo para a gente 
aprender! ”
Kaik Cartaxo Romano – 10 anos 
(CCA Santa Rosa I)
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Rina Cunha                                  
Ana Abreu 
Maiara Sabioni
Fernanda Morelli
Ana Maria Moraes
Ivania Pimentel
Fernanda Morelli
Fernanda Melo
Sergio Kuhlmann
Caroline Kurowshi
Sergio Kuhlmann
Diana Z. de Oliveira
Anna Francisca C. Grossi
Bianca J. Sansão Daratiotto
Carla Carolina S. Fonseca
Larissa Damaceno Bezerra
Thuany Martins Iwase
Nicole Sayuri Esumi
Daniela Muniz
Elaine V. Costa Monteiro
Danilo de Souza Matias
Adriana D. Domingues
Luana Pontes

Lara Vann
Cristiane P. Franzim
Cristiane Regina May
Graciele Crespo
Vania Maria Viveiros
Jessica Leite Pereira da Silva
Jessica Thamara G. dos Santos
Kelly Megumi Nagayama
Lilian Lacerda
Lucilaine C. Freitas Santana
Maiara Ivonildes de Sousa
Mara Rubia R. Alves dos Santos
Matheus Augusto C. Caldeira
Michelli Magalhaes Fabri
Natalia Vieira da Costa Morales
Pedro Bezerra dos Santos Filho
Renata Marques dos Santos
Stephanie Tarnovschi
Ana Matos Santos
Isabela Helena de Marchi
Heloisa Q. Gimenez
Laura Queiroz

“ A cada vez que eu entro numa das sete unidades da Crian-
ça Brasil, meus olhos se enchem de alegria e minha mente 
relembra o primeiro dia em que lá fui, levada pela minha fila, 
Carla, que sentia vontade de ajudar ao próximo. Faço isso 
há quase 19 anos e vejo a diferença que a Criança Brasil 
faz na Educação das crianças. Mas, o que me emociona 
mesmo, é ver meninas que foram por nós atendidas, hoje 
são nossas professoras, fazendo pelas crianças, o que a 
Criança Brasil fez por elas: Dar uma chance! Esse é o tra-
balho voluntário, doar nossa energia, nosso tempo, nosso 
amor para aqueles que precisam. O trabalho voluntário en-
riquece a nossa alma!
Elza Maria Kitz (Coordenadora de Voluntários)
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. Diebold Nixdorf; 

. Olympus Optical do Brasil; 

General Eletric, do Brasil; 

. Motorola do Brasil; 

. Sem Parar; 

. Fundação Gamarro; 

. Poli Social;

Apoiaram e enriqueceram nossas atividades, por meio de ações voluntárias, com propostas de 
Revitalização Predial; Oficinas de Artes; Horta; Jardinagem; Intercâmbio entre funcionários e 
usuários, Arrecadação de Alimentos, Roupas e Materiais Esportivos.
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Priorizamos o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e operacionais, que nos permi-
tiu atuar com mais segurança, fornecendo instrumentos para uma ação eficaz, dissemi-
nadas em nosso trabalho. Além do aprimoramento das nossas práticas diárias, também 
foi alvo de nossos investimentos anuais o curso de Primeiro Socorros e Brigada de Incên-
dio, que teve como objetivo capacitar nossos profissionais para que atuem com seguran-
ça em situações de emergência.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À
Diretoria da
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL
São Paulo – SP

1. OPINIÃO

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL, que com-
preendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstra-
ções do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exer-
cício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSO-
CIAÇÃO CRIANÇA BRASIL em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.

Porto Alegre, 29 de março de 2018

Liana Luvizon
Contador CRC 1 RS-055269/O-5 T-SP - CNAI 3834

Registro CVM Ato Declaratório 5417, DOU 14/05/99 - Código CVM 7722
CPF 530.852.300-25

TSA Auditores Associados Sociedade Simples
CRC RS-004240/O-1 S-SP
CNPJ 05.750.330/0001-18

Confira o relatorio compelto clicando aqui!
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https://docs.wixstatic.com/ugd/373781_0be5edcf69d64ca286b328fac092a865.pdf
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Podem fazer suas doações por meio de depósito bancário ou boleto. 
SAIBA MAIS 

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

Doe seu tempo e talento para aqueles que tanto precisam.
SAIBA MAIS 
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https://www.criancabrasil.org.br/depoimentos
https://itunes.apple.com/br/app/nota-fiscal-paulista/id1190556528?mt=8
https://www.criancabrasil.org.br/voluntarido
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