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QUEM SOMOS



A Associação de Promoção e Educação Tubaronense -

APROET, é uma entidade sem fins lucrativos, constituída

sob a forma de sociedade civil de direito privado, com

prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade

de Tubarão, Estado de Santa Catarina, fundada aos 15 de

agosto de 1955, pelo Padre Raimundo Ghizoni, registrada

no Livro 2, Folhas 55, N.º 65 e Novos Estatutos Registrados

sob N.º007626 Fls. 070, Livro A-041 em 02.5.2016, no

Cartório Oficio de Registros Civis das Pessoas Naturais e

de Interdições e tutelas das pessoas, Rodrigo Cesar Melo,

Tubarão/SC. A APROET prima pelo atendimento às

crianças de 1 (um) até 6 (seis) anos de idade, oferecendo um

ambiente sadio de educação infantil, bem como, de

promoção e assistência social, preparando deste modo os

pequenos cidadãos para o convívio familiar e social, através

de atividades que estimulem o seu pleno desenvolvimento.

HISTÓRICO



Pe. Raimundo Ghizoni:

Fundador e Assistente 

Geral da  APROET 

Fez do seu sonho, a nossa realidade. 



Maria Francesa das Neves Colonetti

Presidente da APROET 



O retorno das aulas presenciais, trouxe novos desafios para

a educação e com eles novas oportunidades, associado as

lições de cidadania e solidariedade, sem perder o foco na

prevenção e cuidado. Voltamos a conviver em sociedade, a

cumprimentar e nos aproximar de um jeito diferente.

Levando mais uma vez a escola a buscar ferramentas para

minimizar o impacto do longo período fora do convívio

social. Buscamos metodologias ativas e consideramos que a

educação híbrida, e todas as ferramentas tecnológicas

disponibilizadas durante a pandemia, vieram para ficar. A

APROET, vê nesse desafio, a oportunidade para crescer,

inovar e continuar seu trabalho de grande relevância social

frente à educação. Pois a mesma, não pode mais ser pensada

como no modelo anterior à pandemia, isso seria um

retrocesso!

(Maria Francesa das Neves Colonetti)

Presidente da APROET

MENSAGEM DA PRESIDENTE



Presidente: Maria Francesa das Neves Colonetti

Vice-Presidente: Dilnei Antunes

Assistente Geral: Pe. Raimundo GhizonI

Secretário: Gilberto Mendes Maccari 

Tesoureiro: Jailson Menegaz da Silva

Suplentes: Nivaldo M. Felix e Anilza Martins 

Presidente Conselho Fiscal: Luiz Otávio Medeiros 

Demais Membros do Conselho Fiscal:

Natália Gomes e Mariléia Guzzatti Maccari 

Suplente do Conselho Fiscal: José Augusto Martins

De acordo com o Estatuto da APROET, 

são órgãos de Administração, Execução 

e  Fiscalização: A  Assembleia Geral 

Ordinária e Extraordinária, a Diretoria e o 

Conselho Fiscal, estando assim 

constituída:

DIRETORIA



MISSÃO

Oferecer a melhor assistência em educação

infantil e acolhimento aos idosos,

formando pessoas para transformar vidas e

o país.



VISÃO

Ser agente de formação e transformação 

social. Estar à frente em conhecimento e 

proporcionar relações sustentáveis.



VALORES

PRINCÍPIO RELIGIOSO

Orientação e ações voltadas a religião. Atuar para o comportamento da 

relação e união entre as pessoas e Deus.

ENTUSIASMO

Temos prazer em cuidar e educar crianças. Acreditamos no futuro que 

estamos construindo.

TRABALHO EM EQUIPE

Cultivamos um ambiente de trabalho com postura ética e de respeito 

entre as pessoas.

FOCO NA CRIANÇA

Priorizamos o cuidado e segurança das crianças, desenvolvemos e 

aplicamos soluções pedagógicas compatíveis com o tempo atual voltados 

a satisfação e motivação das crianças.

ATITUDE DE DONO

Amamos o que temos e nossos recursos são usados de forma 

responsável. Temos disciplina e foco em nossos clientes.



A principal finalidade da entidade consiste em

promover ações voltadas às crianças e idosos, criando

Centros de Promoção e Educação Infantil, Jardins de

Infância, Creches, Grupos de Idosos, Cursos e

Oficinas de Trabalho, visando, sempre, o atendimento

preferencial de assistência social, promoção e

educação.

FINALIDADE



Desde a sua fundação a APROET investe nos programas de

educação e promoção social, realizando seus projetos com

crianças e pessoas idosas. Tornou-se pioneira no município

de Tubarão/SC, adotando um sistema educacional de

qualidade, baseado na filosofia de educar as crianças para

que se tornem cidadãos capazes de interpretar a realidade, e

nela interferirem, sobretudo, visando o bem-estar e o

resgate de uma cidadania plena e democrática. Em 2021

foram atendidas 429 crianças com idade de 01 até 6 anos,

matriculadas nos três Centros de Educação Infantil da

APROET: CEI Santo Afonso (Bairro Humaitá), CEI Pio

XII (Bairro Passagem) e CEI Santa Tereza (Bairro Centro).

No programa de atenção à pessoa idosa, a APROET prestou

serviços de promoção social e resgate de cidadania, a 120

idosos, distribuídos em cinco grupos da terceira idade.

ASSOCIAÇÃO DE 

PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO 

TUBARONENSE –APROET



A APROET conta com uma excelente estrutura

física, totalizando aproximadamente 5.350,00

m² de área, divididos em três centros de

educação infantil localizados em bairros

distintos da cidade de Tubarão.

INFRAESTRUTURA 



INFRAESTRUTURA 



INFRAESTRUTURA 

A APROET possui ao total, 33 salas de aula

climatizadas e adequadas para cada faixa

etária atendida, 3 refeitórios, área verde com

arvores, gramado e parques infantis.

Priorizando sempre uma educação de

qualidade para todas as 429 crianças atendidas

diariamente.



INFRAESTRUTURA 



INFRAESTRUTURA 



INFRAESTRUTURA 



INFRAESTRUTURA 



A APROET conta com uma equipe de 92 profissionais.

Ter uma equipe bem capacitada é importante para o

processo de ensino-aprendizagem, pois através dela, o

educando adquire noções de convívio social, valores morais,

éticos e outros que atingem e formam a sua personalidade.

A APROET é referência pelos serviços prestados na

educação infantil no Município de Tubarão/SC, devido à

competência e responsabilidade, buscando sempre, descobrir

e inovar nas novas formas de educação, exigindo

competências e dedicação de todos os profissionais.

RECURSOS HUMANOS 



É uma entidade de natureza filantrópica e para

manutenção dos serviços oferecidos há uma

previsão mensal realizada anualmente. Seu

sustento financeiro advém de diversas fontes,

entre estas:

•Termos de Fomento firmados entre a

Entidade e o Poder Público;

•Doações de pessoas físicas e jurídicas;

•Contribuição e quaisquer recursos que

obtiver a outro título;

•Campanhas, promoções sociais e eventos.

RECURSOS FINANCEIROS 



A APROET promoveu em 2021:

reuniões virtuais, palestras,

workshop, cursos de aperfeiçoamento,

capacitação profissional, virtuais,

híbridas e presenciais respeitando

todos os protocolos de segurança e

disponibilizando para seus

colaboradores máscaras e álcool em

gel 70%.

CAPACITAÇÕES E 

PLANEJAMENTOS EM 2021



CAPACITAÇÕES E 

PLANEJAMENTOS EM 2021

1º  ENCONTRO 

PEDAGÓGICO  2021



Pensando na proteção e segurança
de todos os profissionais, os
encontros pedagógicos foram
realizados de forma híbrida e
virtual.

CAPACITAÇÕES E 

PLANEJAMENTOS EM 2021



As profissionais receberam capacitação

sobre prevenção contra o corona vírus

e a retomada gradual do atendmento

presencial,  respeitando o distanciamento

social. 

CAPACITAÇÕES E 

PLANEJAMENTOS EM 2021



SEGURANÇA  E RESPEITO 

PELAS VIDAS QUE  CUIDAMOS

Trabalhamos em rede com as equipes de

segurança da cidade de tubarão, que

constantemente nos visitam e fazem a

segurança dos bairros em que nossos CEI

funcionam.



Foram matriculadas nas três unidades de Educação Infantil da

APROET: CEI. Santo Afonso, CEI. Pio XII e CEI. Santa Tereza, nos

períodos, matutino e vespertino, 429 (quatrocentas e vinte e nove )

crianças. No Programa de Atenção ao Idoso, a APROET realiza o

trabalho de promoção e assistência social com 120 (cento e vinte)

idosos, distribuídos em cinco grupos da 3ª idade. Os objetivos deste

programa são: valorização da pessoa idosa, facilitação na troca de

experiências, fortalecimento da convivência social, criação de vínculos

afetivos, resgate da autoestima, das atividades produtivas, e

incentivando os idosos a desenvolverem habilidades artísticas e

manuais, como forma de lazer e bem viver.

EDUCAÇÃO INFANTIL



Os Centros de educação infantil da 

APROET atendem de segunda a sexta-

feira em período integral das 7h30min às 

18h30min. Ficando assim organizados 

por turma e idade:

Creche II Crianças de 1 ano até 1 ano e 11 meses

Creche III Crianças de 2 ano até 2 ano e 11 meses

Creche IV Crianças de 3 ano até 3 ano e 11 meses

Pré escolar 

Nível I

Crianças de 4 ano até 4 ano e 11 meses

Pré escolar 

Nível II

Crianças de 5 ano até 5 ano e 11 meses

EDUCAÇÃO INFANTIL



O uso de EPIs, foi cobrado de todos os

profissionais e foi ofertado pela instituição a

todos. Tanto para o corpo docente como para

o discente. As crianças e profissionais

receberam máscara infantil, confeccionada em

algodão duplo e também máscaras

descartáveis para uso dentro da instituição.

O TRABALHO



Nas portas de entrada foram instalados

totens com dispenser de álcool gel 70%.

Em todos os ambientes, como salas de aula,

os lixeiros foram substituídos por lixeiras

com pedal, evitando o contato manual.

O TRABALHO



O TRABALHO

A APROET investe em programas e projetos

que estimulem a prática da cidadania e

valores cívicos, para que desde pequenos as

crianças cultivem o amor a sua pátria,

respeito por sua bandeira e tudo o que estes

símbolos representam para o país.



Para os alunos com comorbidade, foram oferecidas 
aulas virtuais e para àqueles que frequentaram os CEIs, 
atendimento seguro e alimentação saudável.

O TRABALHO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL



O TRABALHO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL



Os atendimentos em 2021, voltaram a ser presenciais

nos Centros de Educação Infantil Santo Afonso, Santa

Tereza e PIO XII-APROET, para esta retomada

da Educação Infantil, foi necessário reavaliar o

planejamento realizado no início do ano letivo, visto que

as aulas presenciais têm demandas diferentes das aulas

remotas e o calendário escolar pode necessitar de

alterações, durante o ano letivo.

O TRABALHO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL



Ainda nos espaços comuns, a atenção teve que ser

redobrada, pois atendemos crianças muito pequenas, entre 1

e 6 anos de idade. Os espaços comuns, obedeceram escalas

de uso, como os pátios, parques e demais dependências. Os

brinquedos, foram higienizados com solução específica e ou

álcool gel todo fim de dia e antes do uso das crianças. Todos

os ambientes mesmo possuindo ar condicionados, foram

utilizados com ventilação e iluminação natural (janelas

abertas).

O TRABALHO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL



Álcool gel 70% nas mãos e medição de 
temperatura

O TRABALHO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL



ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL E  EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL



A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL

Nossas crianças vivem em contato com a 

natureza, descobrem o  mundo colorido  das 

plantas e com isso  aprendem a respeitar o 

meio ambiente e tudo o que ele nos oferece!



O TRABALHO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Diariamente foram oferecidas 

2.145 refeições, totalizando 

42.900 refeições mensais.



O número de alunos nas salas de aula teve que ser reduzido,

como também a disposição dos móveis, como cadeirinhas e

mesinhas, respeitando o distanciamento mínimo

recomendado pelas autoridades sanitárias, com

demarcações do espaço que garantisse a segurança de todos.

O TRABALHO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL



O Ensino híbrbrido, se fez constante durante todo o ano. Os

pais que não se sentiam seguros para enviar suas crianças

para a escola, receberam atividades remotas e material

didático com todo os projetos desenvolvidos em sala de aula

para que a criança não sofresse perda no desenvolvimento e

aprendizagem, além de contato via WhatsApp, vídeo

chamadas e todos os outros canais digitais de comunicação

possíveis.

O TRABALHO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL



Plano pedagógico inconfundível!

As crianças aprendem brincando,

através do lúdico, da gamificação,

da socialização com outras crianças

e profissionais da instituição.

O QUE A  APROET OFERECE



ALFABELTIZAÇÃO LÚDICA

O TRABALHO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Na APROET a criança aprende brincando, 

a magia faz parte do processo de 

desenvolvimento da criança.



A  APROET  INVESTE  EM 

SOLIDARIEDADE

A APROET realizou em 2021 mais uma campanha do 
agasalho, comtemplando instituições filantrópicas da 
região.



O TRABALHO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

2021 se encerra com êxito e mais uma

turma que conseguimos formar nessa

etapa da vida que é a educação infantil.

A base para toda a vida escolar de

nossos futuros cidadãos!



A FORMATURA DOS ALUNOS DO 
PRÉ ESCOLAR NÍVEL II



O TRABALHO NA TERCEIRA IDADE

Aos poucos os grupos de convivência na 

Terceira Idade da APROET, voltaram aos 

encontros semanais com toda segurança e 

distanciamento. O sorriso de quem passou pela 

pandemia e ao  reencontrar as amizades, se fez 

presente em todas as tardes.  



APROET EM NÚMEROS

Instituição: Associação de Promoção e Educação Tubaronense - APROET

CNPJ: 83.467.266/0001-76

Categoria: organização sem fins lucrativos

Endereço: Rua Altamiro Guimarães, nº 279 loja 3 - Centro - Tubarão/SC   

CEP: 88.701-300

Natureza jurídica: (X) associação (  ) fundação (  ) sociedade (  ) outros               

Sem fins lucrativos? (X) sim (  ) não

Registro: (  )CNAS (  )CEAS (X)CMAS (  ) não se aplica

Utilidade pública: (X) municipal (X) estadual (X) federal (  )não se aplica

Isenta da cota patronal do INSS: (X) sim (  ) não

Possui certificado de entidade beneficente de Assistência Social (Lei 

12.868/13):    (X) sim (  )não

Classificada como OSCIP (Lei 9790/99) (  ) sim (X) não

Identificação



Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania 

na entidade
2020 2021

Os projetos educacionais, culturais, esportivos, sociais e 

ambientais desenvolvidos pela entidade foram definidos 

por:

( x) diretoria ( x) diretoria

( x) gerência ( x) gerência

( x) empregados ( x) empregados

(   ) não se aplica (   ) não se aplica

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente 

foram definidos por:

(   ) diretoria (   ) diretoria

(   ) gerência (   ) gerência

(   ) empregados (   ) empregados

( x) PPRA ( x) PPRA

(   ) não se aplica (   ) não se aplica

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação 

coletiva e à representação interna dos (as) trabalhadores 

(as), a entidade:

(   ) não se envolve (   ) não se envolve

(   ) incentiva (   ) incentiva
( x) segue as normas da OIT ( x) segue as normas 

da OIT

A previdência privada contempla:

(   ) diretoria (   ) diretoria

(   ) gerência (   ) gerência

(   ) empregados (   ) empregados

( x) não se aplica ( x) não se aplica

Na seleção dos fornecedores, os padrões éticos e de 

responsabilidade social e ambiental adotados pela 

entidade:

(   ) são exigidos (   ) são exigidos

(   ) são sugeridos (   ) são sugeridos

( x) são considerados ( x) são considerados

(   ) não se aplica (   ) não se aplica

Quanto à participação de empregados em programas de 

trabalho voluntário, a entidade:

(   ) não se envolve (   ) não se envolve

( x) apoia ( x) apoia

(   ) organiza e incentiva

(   ) organiza e 

incentiva

A organização prioriza contratar pessoas da comunidade 

onde atua: 

( x) sim ( x) sim

(   ) não (   ) não

A organização possui assento em Conselhos Municipais, 

Estaduais ou Federais

( x) sim ( x) sim

(   ) não (   ) não

A organização participa de algum movimento social, 

como Redes e Fóruns

( x) sim ( x) sim

(   ) não (   ) não

A organização adota políticas visando diminuir a exclusão 

social, através da admissão de idosos, pessoas com 

deficiência, mulheres, afrodescendentes e outros 

( x) sim ( x) sim

(   ) não (   ) não

APROET EM NÚMEROS

Informações relevantes



APROET EM NÚMEROS

Base de cálculo 2021 2020

Valores (R$) Valores (R$)

Receita bruta (RB) 3.880.863,07       3.188.931,79       

Receita líquida (RL) 3.880.863,07       3.188.931,79       

Resultado operacional (RO) 133.390,64          78.630,78-           

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 3.082.554,59       2.814.812,70       

Origem dos recursos - receitas totais

Governos (federal, estadual e municipal) 2.799.817,03       2.762.566,01       

Empresas (local, nacional e estrangeira) 874.590,87          374.843,16          

Eventos -                     

Gratuidade tributária 93.567,44           43.283,29           

Outras receitas 112.887,73          8.239,33             

Aplicação dos recursos - despesas totais

Pessoal (salários, benefícios  e encargos) 3.082.554,59       2.814.812,70       

Despesas operacionais 565.140,68          405.129,60          

Despesas com impostos e taxas -                     

Despesas financeiras 6.209,72             4.336,98             

Gratuidade tributária 93.567,44           43.283,29           

Capital (maquina, instalações e equipamentos) - -                     

Recursos



APROET EM NÚMEROS

Discriminação da aplicação dos recursos - 2021 2020

 indicadores sociais internos Valor (R$)

Alimentação 69.696,03         4.100,00           

Saúde 31.884,21         52.253,15         

Auxílio creche 97.647,84         57.600,00         

Capacitação e desenvolvimento profissional 2.500,00           1.000,00           

Saúde e segurança no trabalho 25.230,00         5.490,43           

Total 226.958,08     120.443,58     

Discriminação da aplicação dos recursos - 2021 2020

 indicadores sociais externos Valor (R$) Valor (R$)

Educação 3.880.863,07    3.060.255,17    

Combater a fome e segurança alimentar 208.454,23       128.675,29       

Outros

Total 4.089.317,30 3.188.930,49 

Aplicação dos Recursos



Balanço Social referente 

ao ano de 2021

Perguntas ou sugestões, 

entre em contato conosco!

Telefone: (48) 3622-3482

E-mail: aproet55@hotmail.com

Site: www.aproet.com.br

Tubarão, 13 de agosto de 2022.

Maria Francesa das Neves Colonetti

Presidente da APROET

mailto:aproet55@hotmail.com

