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Releitura do quadro pelos alunos da turma da tarde professora 

Elaine  

 

Relatório Anual  



Mensagem: 

A Fundação São Joaquim realizou em 2014 importantes ações para continuar com o 

propósito de promover a formação cidadã e a inclusão social, transformando a 

Comunidade do Borel por meio da educação.  

Junto ao nosso projeto próprio - Ampliando o Saber, temos o objetivo de  formar 

cidadãos autônomos e participativos na sociedade. Para conseguir formar este 

cidadão, é preciso desenvolver em nossos alunos a autonomia, a qual deve ser 

despertada desde o início do trabalho. Para isso, utilizamos a  Pedagogia de Projetos 

que é uma metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo organizar a 

construção dos conhecimentos em torno de temas previamente definidos, de forma 

coletiva, entre alunos e educadores. O projeto deve ser considerado como um recurso, 

uma ajuda, uma metodologia de trabalho destinada a dar vida ao conteúdo tornando o 

nosso espaço mais atraente. Além disso, contamos com aulas de informática , onde os 

alunos podem semanalmente pesquisar e conhecer melhor novas tecnologias. Com 

base no uso ético, criativo e responsável da tecnologia.  

Potencializando o Projeto, contamos com contribuições importantes da Fundação 

Roberto Marinho, com a sala Futura, e da UPP Borel, através de aulas de música e de  

Jiu-jitsu.  

A Fundação também busca formar cidadãos criativos, empreendedores e capazes de 

aprender a inovar. Temos como meta a qualificação profissional e para isso, 

trabalhamos com parceiros como a Firjan e o Senac com cursos profissionalizantes. 

Mas do que inseri-los  no mercado de trabalho, nosso objetivo é formá-los de maneira 

integral, tornando-os capazes de produzir, articular e mobilizar conhecimento e 

valores necessários tanto ao ambiente profissional quanto ao convívio social.   

 Neste relatório, descrevemos as principais iniciativas empreendidas em 2014. 

Convidamos a todos os parceiros e amigos da Fundação São Joaquim a acompanhar 

nossa trajetória através dos próximos capítulos.  



 

 

 

MISSÃO:  Articular e promover o desenvolvimento humano, de crianças, jovens e suas 

famílias em situação de risco social, por meio de ações educativas, para o exercício 

pleno da cidadania. 

VISSÃO: Ser reconhecida como instrumento de transformação social, através de ações 

educativas   relevantes e inovadoras.  

CERTIFICADOS e REGISTROS: 

• Certificado de Semifinalista do Prêmio Itaú Unicef 

• Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;  n.o 08/002618/2005; 

•  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

número do registro 05/2011; 

• Utilidade Pública Estadual – processo n.o E-23/2168/2011 em andamento. 

•  Certificado de autorização para Captação de Recursos Financeiros do CMDCA-

Rio;  

• Emissão do Titulo de Utilidade Pública Federal – no  dia 15/02/2012 (publicação 

no Diário Oficial da União) processo 080710.018692/2010-09; 

•  Entrada no processo do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social – CEBAS, no dia 27/10/2010 com o protocolo/processo 

71000.127399/2010-01; 

 

Em 2014 a Fundação São Joaquim beneficiou 3.221  em atendimentos para 

crianças, jovens e seus familiares em projetos de fortalecimento Educacional e 

Capacitação Profissional 



PROGRAMAS 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos Próprios 

 

Projetos em Parceria 

 

Projetos Apoiados 

 

 Ampliando o Saber 

 Escola de Informática 

 Fortalecimento das 

Famílias 

 

 Senac na Comunidade 

 Firjan/Senai/Sesi 

 Musica para todos UPP 
Borel 

 Dança de Salão Passos de 
Ouro 

 Sala Futura 

 Arte é o melhor Remédio 

  

  
 

 Associação das Filhas de 

Maria Imaculada 

 ASPAS 



Principais Acontecimentos de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro    Janeiro 

Inscrição de novos e 

antigos alunos no 

Projeto Ampliando o 

Saber 

 

Baile de Carnaval 

Abril Março 

Inicio do Curso de 

Informática para a 

Comunidade 

Projeto – Novo Olhar  

Em parceria com a 

Fundação Leão XIII 

 

 

Junho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio 

Curso de Auxiliar de 
Cozinha em parceria 

com a Firjan 

 

Reunião de Pais 

Agosto Julho 

 

Festa Caipira 

Passeio ao 

Forte de São  João - Urca 

junho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outubro Setembro 

1ª Oficina de Pais 

oferecida pela voluntária 

Luli. 

Dia das Crianças –  

Circo de Bolso 

Dezembro Novembro 

Paixão de Ler com a 

presença do escritor Luiz 

Eduardo Matta 

Festa de encerramento do 
Ano Letivo dos Projetos 



Atuação da Fundação São Joaquim 

Em 2014 além da continuidade das parcerias existentes, realizamos novas e 

importantes parcerias em beneficio da Comunidade do Complexo do Borel.  

São elas: 

 Asplande/Arteiras 

“Mulheres em Rede, Tecendo Teias de Solidariedade e Conhecimento”. O Projeto 

tem como objetivo apoiar iniciativas através da economia solidária, estimulando o 

desenvolvimento econômico bem como a participação critica das mulheres na 

sociedade. O projeto atendeu 139 mulheres do Borel que trabalham ou tem algum 

tipo de comércio não regularizado. Este projeto procura desenvolve-las para que 

possam alavancar seus negócios.  

 Policlínica Granato 

Foi realizado uma parceria com a Fundação, oferecendo palestras de prevenção a 

saúde e aplicação de flúor para as crianças. 

 

 Arte é o Melhor Remédio 

Este ano oferecemos aulas em parceria com a Ong Arte é o Melhor Remédio de 

Hip Hop e Teatro. O projeto foi oferecido para os alunos do Ampliando o Saber e 

para  as crianças e jovens da Comunidade do Borel. 

As aulas de Hip Hop aconteceram semanalmente, foram atendidos 22 alunos. 

Nas aulas de teatro, 5 alunos do Ampliando o Saber do turno da manhã  

participaram com outras crianças somando no total 15 alunos.  O intuito das aulas 

de Teatro é usar ferramentas teatrais para a aproximação e socialização do 

público, além de ajudar no processo desinibidor e apostar em uma comunicação 

corporal e falada mais natural e espontânea. 

 

 Fundação Leão XIII 

Parceria que beneficiou 377 adultos da comunidade, através de exames de 

oftalmologia e eletrocardiologia. Além disso, foram encaminhados para cirurgia de 

catarata 51 pessoas e 326 pessoas se beneficiaram de óculos gratuitamente.  

 Rede Social do Borel 



 
Foram realizadas reuniões com todas as instituições do Borel e Indiana e os temas mais 

discutidos foram: Obras do PAC, Light, Cedae, Violência dos Policiais contra moradores. 

 13/05 – Reunião com BNDES sobre as obras do PAC/Borel 

 05/06 – Reunião com assunto OCUPA BOREL que apregoa a valorização dos 

DIREITOS HUMANOS dos moradores da comunidade. Participação da Comissão 

dos Direitos Humanos da ALERJ. 

 22/07 – Reunião aberta com as seguintes instituições: BNDES, PAC Social, IPP, 

FIOCRUZ, ITERJ, CDD, PP, CoopLiberdade, Caixa Econômica, Firjan, Sesc, BP 

com o assunto Plano de Inclusão Social e Econômica das Favelas com a 

presença do Ministro Reis Velloso. 

 

Ampliando o Saber: 
 

"Ensinar é um ato de alegria, um ofício que deve ser exercido com paixão e arte. É 

como a vida de um palhaço que entra no picadeiro todos os dias com a missão 

renovada de divertir. Ensinar é fazer aquele momento único e especial. Ridendo dicere 

severum: rindo, dizer coisas sérias. Mostrando que esta, na verdade é a forma mais 

eficaz e verdadeira de transmitir conhecimento. Agindo como um mago e não como um 

mágico. Não como alguém que ilude e sim como quem acredita e faz crer, que deve 

fazer acontecer.” 

Rubem Alves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Linguagem 

Raciocínio 

Lógico 

Ciranda 

De Livros 

 

Artes 
Educação 

Física 

 

Informática 



Trabalhamos com temas transversais através de projetos que integram diferentes 

disciplinas como matemática, linguagens (leitura e escrita), arte, informática e 

educação física.  

Ao longo deste ano de 2014, partimos o projeto da identidade de cada sujeito e fomos 

ampliando o seu conhecimento. Seguimos o seguinte caminho: iniciamos pela criança, 

casa, comunidade, bairro para ampliarmos até a Cidade do Rio de Janeiro. Como foi o 

ano da Copa no nosso país, não podíamos deixar desapercebido dentro da Fundação e, 

do Rio de Janeiro, viajamos pelas outras cidades sede da Copa.  

 
 
 

Português e Alfabetização 

Em Língua Portuguesa, nosso objetivo é ampliar a vocabulário, incentivar a leitura e a 

escrita, além de levar o conhecimento das diferentes formas de linguagens. Com este 

objetivo, são realizadas variadas atividades com textos narrativos, poemas, 

reportagens, imagens, histórias em quadrinhos, músicas, filmes... para que as crianças 

possam interpretar, compreender, dramatizar, construir e dialogar com maior 

desenvoltura. 

Em alfabetização, o trabalhado é realizado apenas com as crianças que já passaram da 

idade de serem alfabetizadas e ainda não obtiveram sucesso. É um trabalho quase que 

individual, partindo do conhecimento que cada educando traz, com jogos e fichas que 

estimulem a criança a novas descobertas. 

  

 

 

 

 



 

Biblioteca e Ciranda de Livros  

 O incentivo à leitura é feito também com a nossa pequena biblioteca. Semanalmente 

eles escolhem um livro para levar para casa, podendo dividir com a família - Ciranda de 

Livros. Com os livros lidos em casa ou outros escolhidos por eles, nossos alunos são 

convidados a participar de diferentes atividades com os mais variados livros: ouvem 

histórias, recontam, interpretam, transformam, além de realizarem diversos trabalhos 

de artes com as mesmas.  

 

 

 

 

 

 

 

Raciocínio Lógico 

É partindo do concreto para o abstrato que a criança desenvolve seu raciocínio lógico e 

apreende os conceitos matemáticos. Diante disso, a matemática é desenvolvida dentro 

das temáticas do nosso projeto de forma lúdica. Por meio de construção de jogos, 

desenhos e gráficos, além da resolução e criação de situações problema, as crianças 

ampliam seu raciocínio e compreendem os conceitos apresentados. 

 

 

 

 



Educação Física  

 Aulas de Educação Física acontecem semanalmente e significam muito mais do que 

atividades corporais. Por meio da apreensão de conhecimentos específicos dessa as 

atividades físicas e esportivas, as crianças desenvolvem competências, capacidades e 

habilidades, associadas às dimensões afetivas, cognitivas, sociais, psicomotoras, e 

internaliza valores. Pela participação em atividades individuais e coletivas as crianças 

deixaram de pensar apenas em si mesmo para contribuir para o bem-estar comum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestras Educativas 

As palestras educativas foram ministradas pela nossa voluntária Eileen Cezar de 

Andrade , com o intuito de abrir um canal de comunicação com os adolescentes sobre 

o importante momento de transição física e emocional dessa fase da vida. Ao longo de 

aulas quinzenais, foram explicadas as mudanças corporais da puberdade, junto com 

seus desdobramentos e desafios de adaptação pessoal e social. Utilizando-se temas 

atuais a que estão expostos em casa e nas ruas. 

As aulas tiveram como meta estimular a auto-percepção positiva como meio de 

construção da auto-estima e pretenderam dar o maior incentivo possível aos estudos 

para se alcançar o projeto pessoal. Com as devidas proporções para cada faixa etária, 

foi dada a noção de planejamento consciente e responsável de futuro e convocada a 

convivência respeitosa e solidária entre os colegas. 



Datas Festivas 

 Baile de Carnaval – 27/02 

 Celebração da Páscoa – 17/04 

 Dia da família 24/05  

 Festa Caipira – 26/07 

 Dia das crianças - 14/08 

 Festa de Natal (Encerramento) – 13/12 
 
 
Atividades e Passeio 

 Paixão de Ler com a presença do escritor Luiz Eduardo Matta – 25 de novembro 

 Planeta Light – 09 de dezembro 

 Passeio ao Forte São João Urca – 12 de agosto 
 

 

 

CDI Comunidade: 

O trabalho de inclusão digital desenvolvido pela escola de informática em 

2014 procurou atender diferentes tipos de públicos – crianças , jovens e adultos, 

respeitando suas especificidades. No trabalho junto ao projeto Ampliando o Saber, 

procuramos utilizar a informática como ferramenta para auxiliar nos processos de 

aprendizagem. Procuramos integrar os conteúdos trabalhados pelas educadoras em 

sala de aula com as atividades que acontecem (na sala de informática). Acreditamos 

que, agindo assim, auxiliamos as crianças e adolescentes na aquisição de novas 

habilidades cognitivas e motrizes, além do acesso a outras formas de linguagem, como 

a digital.  

Com os jovens e adultos trabalhamos os conteúdos de forma a simular 

situações vividas no mundo do trabalho, como por exemplo, criar planilhas, digitação 

de ofícios, gerenciamento de e-mails, além de algumas noções básicas sobre o uso 

responsável da internet. 

Em 2014 o projeto atendeu  80 alunos do Ampliando o Saber e 184 alunos da 

comunidade do Borel . 

 



Totalizando 264 alunos atendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação de desempenho dos alunos: 

Os alunos são avaliados a cada semestre por meio de instrumentos elaborados pela 

própria fundação. Que permite verificar se o aluno esta de fato aprendendo e 

aprimorando o seu conhecimento. Um dos produtos dessa metodologia é a Tabela 

Avaliativa. Essa tabela, procura classificar cada criança em três níveis, bom, regular e 

insuficiente (representados pelas cores verde, amarelo e vermelho, respectivamente), 

segundo diferentes aspectos de cada atividade realizada no projeto, levando em 

consideração aspectos sociais e pedagógicos. 

Outra avaliação são os exercícios semestrais tanto de raciocínio Lógico como o de 

linguagem que são aplicados com o objetivo de avaliar a evolução de cada criança. 

No gráfico a seguir, podemos observar a comparação dos dois semestres e a evolução 

do trabalho realizado, não só individualmente por criança, mas por turma no que se 

refere ao desempenho, produção e evolução do grupo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortalecimento das Famílias 

O desenvolvimento do processo de trabalho do assistente social da Fundação São 

Joaquim tem como fio condutor os princípios contidos no Código de Ética Profissional 

do Assistente Social, dentre os quais, o compromisso com a democracia, a liberdade e 

a justiça social. Pauta-se, ainda, em procedimentos que valorizam as potencialidades, 

visando proporcionar maior autonomia aos atores sociais beneficiados pelos projetos e 

suas famílias. 

O trabalho tem como perspectiva prestar orientação social partindo do princípio de 

que as soluções dos problemas apresentados espontaneamente ou diagnosticado pelo 

profissional, partirão dos beneficiários e suas famílias. Nosso papel é de “ator 

coadjuvante”, pois o papel principal é dos próprios usuários que, apesar de estarem 

imersos em uma realidade social complexa e diversificada, têm diversas 

potencialidades que precisam ser estimuladas para que possam superar situações de 

vulnerabilidade vivenciadas em seu cotidiano.  

O Atendimento Social aos usuários é realizado através de algumas técnicas de 

intervenção social, tais como: entrevistas, visitas domiciliares, atendimentos 

individuais e coletivos. 

Realizamos durante o ano de 2014 cerca de 500 atendimentos, sendo 280 aos 

responsáveis e 220 às crianças e adolescentes.  

Durante os atendimentos às famílias, realizamos orientações sociais acerca de diversas 

questões , tais como:  

 Saúde/Higiene; 

 Cursos de capacitação profissional e geração de renda, promovidos pela 

Fundação São Joaquim em parceria com o SENAC, SESI, CDI e UPP/Borel; 

 Atividades esportivas e culturais desenvolvidas pela Fundação em parceria: 

Jiu-Jitsu, Música, Teatro e Hip Hop; 

 Tratamento para usuários de drogas ilícitas – CAPs AD Mané Garrincha; 

 Violência doméstica; 

 Educação. 



                                                       Visita Domiciliar  

 Comunidade Indiana casa do nosso aluno do Ampliando o Saber 

Data: 26/11/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perfil das Famílias em 2014 

• 46 % possuem Ensino Médio Completo; 

•  97 % são alfabetizados; 

• 50 % possuem trabalho formal, sendo atividade mais praticada a de 

Auxiliar de Serviços Gerais; 

•  34% exercem trabalho informal, sendo a atividade predominante a de 

Diarista e trabalho com vendas; 

• 46 % das mulheres são chefes de família; 

• 31 % dos Pais/companheiros são chefes de família; 

• 18% dos casais são chefes de família; 

• 5% dos pais, tios ou avós são chefes de família; 

•  A renda familiar gira em torno de 1 a 2 salários mínimos; 

•  10 % recebem menos de 1 salário mínimo 

 

 

Senac na Comunidade 

 A Fundação beneficiou 122 pessoas nos diversos cursos de capacitação do 

Senac, e cerca de 25% dos alunos foram contratados. 

 

Esta é uma parceria da Fundação São Joaquim junto ao SENAC que atende a todos os 

moradores do Complexo do Borel,  que não tem experiência no mercado de trabalho 

ou que pretendem se qualificar para atender a demanda do mercado. Em 2014, os 

cursos aconteceram nos turnos manhã, tarde e noite e a Fundação São Joaquim 

beneficiou e qualificou cerca de 122 pessoas.   

Cursos realizados de janeiro a dezembro de 2014: 

 Auxiliar de Recursos Humanos – 33 alunos 

 Informática – turma 1 – 15 alunos 

 Informática – turma 2 – 15 alunos 

 Doces para Festas – 25 alunos 

 Adereços para Carnaval – 34 alunos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Firjan (Sesi e Senai) 

Em 2014, a Fundação São Joaquim fechou parceria com a Firjan para capacitar e 

qualificar a população do Borel para a Indústria e também para a área de beleza. 

Foram atendidos 235 alunos nos seguintes cursos: 

 Auxiliar de Cozinha – turma 1 – 23 alunos 

 Auxiliar de Cozinha – turma 2 – 20 alunos 

 Bijuteria – 31 alunos 

 Depilação – 27 alunos 

 Maquiagem – 26 alunos 

 Teatro (noite) – 28 alunos 

 Cozinha Brasil  - 80 alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala Futura Borel 

A Salas Futura  é uma parceria da Fundação São Joaquim com a Fundação Roberto 

Marinho onde abriga uma videoteca recheada com programas, que atendem ao 

projeto Ampliando o Saber e a nossa Comunidade Local. O acervo também é 

emprestado  à creches, escolas, associações e  Ongs do Complexo do Borel. Funcionam 

também como um pólo de reprodução deste programa e construção de oficinas sobre 

geração de renda, cidadania, educação ambiental, sexualidade, incentivo à leitura, 

debates dirigidos, exposições, aulas-passeio, entre outras ações, proporcionando 

diversas formas de utilização da programação do Futura em ações socioeducativas. Em 

2014 foram atendidas 800 pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música para Todos – UPP BOREL 

Nas aulas de violão e teclado foram atendidos 36 alunos e as atividades realizadas 

constaram de dinâmicas de grupo com a explicação e  definição de música e leitura de 

acordes. A aprendizagem acontece de forma gradual, tendo em vista a diferença de 

nível de cada aluno. Todas as sextas feiras, as aulas foram direcionadas aos alunos do 

projeto Ampliando o Saber. 

 

 

 

 



Jiu-Jitsu – UPP BOREL 

As aulas de Jiu-Jitsu acontecem duas vezes por semana e os alunos além de praticar 

técnicas de defesa pessoal, aprendem também a respeitar o próximo e o próprio 

corpo. Foram atendidos 257 crianças e adolescentes de ambos os sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANÇA DE SALÃO – Projeto de Dança e Cultura Passos de Ouro 

Foram atendidos 298 moradores do Complexo do Borel e os alunos aprenderam a 

dançar vários ritmos tais como: forró, samba de gafieira, maxixe, salsa, bolero, 

soltinho, lambada e tango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projetos Apoiados pela Fundação 

CAVIM - Centro de Apoio Vicenta Maria: 

Este Projeto ocorre em dois núcleos: CAVIM – Centro de Apoio Vicenta Maria (Núcleo 

Santa Teresa)   e  Recanto Feliz Maria Imaculada ( Núcleo Maricá) 

Atividades Desenvolvidas: Oficinas socioeducativas de acompanhamento escolar 

(português e matemática), informática, noções de saúde, educação física, música, 

teatro, dança, atividades recreativas. Atendimento social às crianças/adolescentes e 

suas famílias. 

Perfil e número de atendidos em Santa Teresa: 14 Crianças e adolescentes, de ambos 

os sexos, na faixa etária de 7 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade social, 

provenientes dos morros da cidade do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. 

Perfil  e número de atendidos em Maricá:  32 Crianças e adolescentes de 04 a 16 anos, 

moradores de Barra de Maricá e imediações, filhos de pescadores, caseiros e famílias 

em situação de vulnerabilidade social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escola Comunitária Paraíso das Crianças 

Objetivo do projeto: Oferecer atividades educativas, voltadas para a promoção do 

desenvolvimento emocional, social e cognitivo de crianças de 4 a 6 anos, além de 

apoio nutricional através da distribuição de cestas básicas.  

Perfil dos Atendidos: 30 crianças que sofrem com situações de desestruturação 

familiar, fome, violência, drogas e problemas de saúde. Suas famílias vivem nas favelas 

próximas do Rio Sarapuí em moradias muito precárias, sendo a maioria de palafitas, e 

muitas sobrevivem do trabalho no lixão. 

Região: Comunidade de São Pedro/Gramacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poesia falada na festa de encerramento do ano letivo 

 

Eu? Quem sou eu? 

Quem sou eu? 

Eu sou criança, sou jovem, adulto, sou velho 

Eu bato uma pelada, brinco na rua  

Vejo a vida nua e crua 

Eu curto um pagode, funk, sertanejo 

 Assisto novela, eh...eu moro na favela. 

Favela?  Favela, morro, comunidade, não importa 

Eu sou como você, quero e mereço dignidade 

Sou artista, sou funkeiro, sonhador 

Eu sou diarista, secretária, cozinheira 

Meu sonho é ser feliz, seja como for 

Como for? 

Não... 

Eu quero trabalho, educação 

Saneamento, saúde, eu tenho direito 

Eu quero é respeito. 

Respeito? 

Se eu morasse em Copacabana, Ipanema, Barra ou Leblon 

Dizem que lá é que é bom, que lá estão os bons 

Mas não, eu moro na Tijuca, carioca sim senhor 

Conheço minha cidade, zona norte, zona sul,  

Estas diferenças pra mim não tem valor 

Valor? 

Valor é estar vivo, ter amigos, ser feliz 

Subir e descer o morro, ter atitude, fazer o papel. 

Eu moro no Borel. 

 

(Daniela Xavier) 

24/09/2014 

 



Relatório Financeiro 

 

        

RELATÓRIO FINANCEIRO 2014      

        

TOTAL ORÇADO REAL (%)     

1 -    RECEITAS OPERACIONAIS        

1.1- Receitas Financeiras 329.340 478.373 145,25%     

1.2- Doação 180.304 1.497.983 830,81%     

1.3- Expectativa Receita 

Testamento/Inventário 

1.528.000       

1 -TOTAL DAS RECEITAS 2.037.644 1.976.356 96,99%     

        

2 - DESPESAS OPERACIONAIS ORÇADO REAL (%)     

2-1 - Projetos Apoiados pela Fundação 151.476 151.476 100,00%     

2.1.1 -  Assoc.Maria Imaculada 99.996 99.996 100,00%     

            2.1.2 - ASPAS 51.480 51.480 100,00%     

2.2 - Projeto Próprios da Fundação 573.085 482.558 84,20%     

2.2.1 - Projeto Ampliando o Saber 520.455 434.401 83,47%     

2.2.2 - Projeto CDI Comunidade 52.630 48.157 91,50%     

2.3 - Projetos em Parceira com a Fundação 101.119 89.703 88,71%     

2.3.1 - Sala Futura 32.754 31.509 96,20%     

2.3.2 - SENAC Rio 68.365 58.194 85,12%     

2.4 - Administrativo 400.453 432.386 107,97%     

2 -TOTAL DAS DESPESAS 1.226.133 1.156.123 94,29%     

        

3 - RESULTADO 811.511 820.233      

 

 

AVALIAÇÃO FINANCEIRA 2014 

 

Em 2014 investimos R$ 1.156.123 em dois (3) projetos próprios,  dois (6) projetos em 

parceria com a Fundação e dois (2) projetos apoiados pela Fundação, beneficiando, 

direta indiretamente 3.221  crianças, adolescentes, jovens e adultos de comunidades 

de baixa renda. 



 

Atingimos as metas da Fundação São Joaquim  previstas em 2014 e, conseguimos 

realizar os investimentos de nosso Planejamento Orçamentário 2014 que enviamos ao 

Ministério Público.  

Atingimos também nossos objetivos no que diz respeito a manutenção dos custos 

administrativos e a manutenção do espaço onde se realizam os nossos projetos .  

Salientamos que na rubrica “Administrativo”  tivemos  despesas de 7,97% a mais do 

que estava orçado, devido a necessidades de obras urgentes como problemas de 

infiltração de chuvas no telhado e obras de manutenção nas salas de aulas. 

A Fundação teve um superávit de R$ 820.233 em seu resultado, uma vez que 

recebemos R$ 1.497.983 de Doação e R$ 478.373 de Receitas Financeiras. 

Em nosso orçamento de 2014 foi colocado a expectativa de recebimento de R$ 

1.528.000 relativo ao término do Testamento/Inventário e esta expectativa não 

aconteceu uma vez que o inventário não terminou. A Fundação São Joaquim é 

herdeira instituída por testamento, de bens e direitos deixados pela Sra. Erna 

Underberg Albrecht, que faleceu em 16/04/2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipe da Fundação 

1 Coordenadora Executiva – Paula Baggio  

1 Coordenador Administrativo Financeiro – Moisés Barreto 

2 Voluntárias – Mariana Pizarro Monteiro de Carvalho e Eileen Cezar de Andrade 

1 Coordenador  de Projetos – Sergio Zarro 

1 Assistente Social – Ana Paula Menezes Araujo Scarabelli 

1 Orientadora Pedagógica – Maria Fernanda Faveret 

2 Professoras – Elaine I. Barbosa e Viviane Vieira Lomba 

1 Educadora de Informática – Jaciara da Silva Tavares 

1 Mobilizadora Cultural (Sala Futura) – Joice Guimarães Gomes 

1 Merendeiro – Luciano Lacerda 

1 Faxineira – Aristeu Melquiades de Oliveira Neto 

2 Porteiros – Paulo Maurício Cardoso Mendes e Azenclévio Alves dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcerias Realizadas em 2013 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


