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Quem Somos
  HiStórico e conStituição jurídica 

Missão
Oferecer um espaço e atividades alternativas no 
contraturno escolar que auxiliem no desenvolvimento 
de crianças e adolescentes.

Visão
Fazer a diferença no desenvolvimento de crianças e 
adolescentes, suas famílias e na sociedade.

Valores
- Valorização da família como fundamento à formação e 
desenvolvimento da criança e do adolescente;

- Disciplina e limites claros nos relacionamentos e 
atitudes;

- Valorização do bom desempenho escolar;

- A Bíblia como referencial à visão de homem e mundo;

- A prevenção como estratégia ao enfrentamento de 
vulnerabilidades as quais crianças e adolescentes estão 
sujeitos.

A Peal é uma instituição que acolhe, gratuitamente, 

crianças no contraturno escolar, primeiramente 

com o objetivo de proteger as crianças dos perigos 

das ruas e vulnerabilidades sociais, possibilitando 

aos pais a segurança das crianças estarem em um 

espaço seguro. 

Em segundo lugar, desenvolver uma série de ativi-

dades dirigidas a todos os âmbitos do desenvolvi-

mento infantil, gerando um preparo mais sólido e 

adequado para a sua vida.

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, 
e ainda quando for velha, não se desviará dele.” 
Provérbios 22:62



Dados Legais

Órgãos Administrat ivos 

A PEAL – Associação dos Programas Educacionais e Assistenciais – é uma entidade jurídica de direito 
privado, de natureza civil, filantrópica, de assistência social e educacional, sem fins econômicos, funda-
da na cidade de Fraiburgo (SC), em 11 de maio de 2007, com filiais constituídas nas cidades de Timbó 
(SC), Benedito Novo (SC), Doutor Pedrinho (SC), Pomerode (SC), Indaial (SC) e Concórdia (SC) . Sua sede 
está situada à Rua das Missões, nº 106, Subsolo Recreação - Bairro Santo Antônio - cidade de Fraiburgo 
(SC), e inscrita no CNPJ 08.889.308/0001-41.

A idealização surgiu a partir da Missão Evangélica União Cristã – MEUC, onde pessoas observaram a 
necessidade de muitas famílias que não tinham onde deixar os seus filhos no período contrário ao tur-
no escolar. Desta forma, em alguns Distritos, houve a criação de unidades da PEAL, sendo a primeira 
criada em Timbó, no ano de 2005, na época, porém, ainda não estruturada juridicamente como hoje.
Com o surgimento de novas unidades e a consolidação deste trabalho diaconal, em 2013, houve a re-
estruturação para unir todos os estabelecimentos já em funcionamento numa associação. 

Conforme Artigo 4º do Estatuto Social, “A PEAL tem por objetivo a educação e assistência social, visan-
do, dentro de suas possibilidades econômico financeiras:

I. A proteção à família, à infância e à adolescência;
II. O amparo às crianças e aos adolescentes;
III. O atendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), sua 
defesa e garantia de seus direitos”.

A entidade possui três órgãos que decidem, regulam e fiscalizam as ações da entidade: a Assembleia 
Geral, que constitui o órgão máximo de decisão; o Conselho de Administração, que regula, dirige e faz 
cumprir o Estatuto Social; e o Conselho Fiscal, que fiscaliza as ações, os documentos e as finanças da 
entidade. Cada filial é representada junto ao Conselho de Administração pelo seu Conselho Curador. 
Nestes, o presidente rege por procuração e é responsável pela gestão da filial junto com os demais 
membros (tesoureiros, secretários e conselheiros).
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AT E N D I M E N TO 
A capacidade de atendimento das crianças ocorre conforme a disponibilidade de recursos humanos, recursos físicos e 
recursos financeiros. Seguem alguns dados a respeito dos atendimentos ocorridos no ano de 2016:

TOTAL DE INSCRITOS POR MêS

QUANTIDADE DE VAGAS POR UNIDADE: QUANTIDADE DE CRIANçAS ATENDIDAS EM 2016:

CARGO NOME MUNICÍPIO / UF
Presidente Darlei Giovane Kannenberg Timbó (SC)
Vice-Presidente Martin Frank Concórdia (SC)
Primeira Secretária Elke Erna Neitzke Benedito Novo (SC)
Segunda Secretária Gláucia Pupo Endo Prestes Timbó (SC)
Primeiro Tesoureiro Sérgio Raduenz Pomerode (SC)
Segundo Tesoureiro Yuri Sidney Jung Fraiburgo (SC)
Conselheiro Ulisses Aparecido Prestes Timbó (SC)
Conselheiro Ralf Fischer Pomerode (SC)
Conselheira Deise Tatiane C. Kannenberg Timbó (SC)
Conselho Fiscal Jair da Silva Blumenau (SC)
Conselho Fiscal Elcido Schlüter Blumenau (SC)
Conselho Fiscal Rolf Daltro Figur Blumenau (SC)
Suplente do Conselho Fiscal Wanderli Konflanz Fraiburgo (SC)
Suplente do Conselho Fiscal Leonardo Odorizzi Betineli Fraiburgo (SC)

POR MêS, EM TODAS AS UNIDADES:EM TODAS AS UNIDADES:

BENEDITO NOVO 60
CONCÓRDIA              20
DR. PEDRINHO              20
FRAIBURGO              45
INDAIAL              40
POMERODE              40
TIMBÓ                       30
TOTAL                         255

TOTAL DE CRIANçAS NA FILA DE ESPERA, 

Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, com mandato de 2016 a 2019:
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ENcONTrO DE EDucADOrEs E MEMbrOs DOs cONsElhOs curADOrEs

Nos dias 27 e 28 de agosto de 2016, ocorreu o 2º Encontro das Peais, reunindo Educado-
ras, Coordenadores, Voluntários e Conselhos Curadores, os quais puderam refletir, alinhar, 
fomentar e serem capacitados ao trabalho das Peais através de palestras muito ricas.

PEAL DIRETO NA RAIZ – “Afeto é Afetar!”

Os temas tratados foram: “Ensinar a criança no caminho...” (Carlos Kunz); “Os três pilares base da PEAL” (Darlei 
G.Kannenberg); “O que é mais difícil no desenvolvimento do trabalho?” (Brigitte Klemz Jung e Meta Grigul); “Se-
mear apesar de não ver a colheita” (Ivan Krueger); “Disciplinando a criança em todas as áreas” (Brigitte Klemz 
Jung). E encerrando a programação, o momento de compartilhar de cada unidade: “Da semeadura ao crescimen-
to”.

A FOrMA DE TrAbAlhO DA PEAl
A Peal tem suas atividades dirigidas pelo modelo do mentoreamento, ou seja, é o repasse da informação por um 
mentor a um discípulo no caminhar diariamente com ele. Segundo o Dr. Tim Elmore, “o mentoreamento é uma 
experiência relacional, em que uma pessoa confere capacitação e autonomia a outra, mediante o compartilha-
mento de seus conhecimentos e recursos”, a fim de que, cada experiência vivida, seja uma experiência única e 
que possa moldar e lapidar a pessoa e ser ferramenta para a vida de outras pessoas.

As atividades são divididas em três momentos:
- Realização do Momento Surpresas para Hoje;
- Realização das Tarefas Escolares;
- Realização de atividades de apoio e desenvolvimento que incluem a recreação, tais como: 
Esportes, Musicalização, Dinâmicas, Trabalhos Manuais, Gincanas, Atividades Coletivas, Culinária, Brincadeiras e 
Jogos, dentre muitas outras atividades.

Diariamente, as Educadoras interagem e geram o contato necessário para AFETAR positivamente com AFETO às 
crianças. Elas acompanham as crianças, a todo momento, instruindo, acolhendo, educando, disciplinando, corri-
gindo e agregando valores únicos para as suas vidas. 

Para a implementação das atividades de apoio e recreativas, a equipe das unidades da PEAL são compostas por 
profissionais com perfis que possam atender as demandas diárias, tanto em sua singularidade quanto no tra-
balho coletivo.

Os trabalhos iniciaram às 14h do dia 27, com a apresentação do tema do encontro: “PEAL – Direto na Raiz!”. A 
criança sendo comparada a uma árvore, com suas raízes sendo lançadas e recebendo a energia, e se desenvol-
vendo conforme suas raízes desenvolvem. Quanto mais rico e fértil o solo, mais sólido é o seu desenvolvimento.
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PrinciPaiS atiVidadeS

A PEAL Benedito Novo está situada na região de Alto 
Benedito Novo, desde o ano de 2006.

A unidade conta com um amplo espaço para o 
desenvolvimento de todas as atividades. Possui um ótimo 
ambiente interno para o desenvolvimento das atividades 
do “Surpresas para Hoje”, tarefas escolares, atividades 
manuais, aulas de música, dentre muitas outras. Além 
disso, para a realização das atividades ao ar livre, possui 
campo de futebol, quadra de vôlei, tirolesa, piscina, 
parquinho.

Em 2016, ofereceu 60 vagas no total, sendo destas, 30, no 
período matutino e 30, no período vespertino.

Joel Edir Persuhn Presidente
Leomar Spiess Vice-presidente
Marli Baade Tesoureira
Dalila Kannenberg Spiess Segunda tesoureira
Elke Erna Neitzke Secretária
Cristiane Persuhn Schmidt Segunda secretária
Altair Jensen Conselheiro
Hartwig Persuhn Conselheiro

Conselho Curador da PEAL Benedito Novo – 31/12/2016

As atividades desenvolvidas são divididas nas modalidades: realização das tarefas escolares, atividades de apoio, 
prática de esportes e recreação.

Na ocasião do Acampadentro, as crianças da PEAL Benedito Novo puderam realizar um intercâmbio com as
crianças da PEAL Doutor Pedrinho. Foram momentos de muita diversão e comunhão. (Foto 01)

Durante três meses, as crianças da PEAL Benedito Novo puderam ter contato com a língua alemã. A voluntária 
alemã, Lydia Schneider, além da dedicação às atividades com as crianças no dia a dia, ensinou a pronúncia e 
escrita de algumas expressões neste idioma. (Foto 02)

eStrutura

Área coberta                    120 m²
Área externa/pátio 11.880 m²
Total m²              12.000 m²

Campo de Futebol, Quadra de Vôlei, Piscina, Tirolesa, Quiosque, parquinho e 
amplos ambientes internos compõem a estrutura da PEAL Benedito Novo.

Horário de atendimento: matutino, 07:20 às 11:20 – vespertino, 13:00 às 17:00.
PEAL - BENEDITO NOVO/SC
CNPJ: 08.889.308/0003-03
Rua das Missões, 53 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo (SC) - 89.124-000
Telefone: (47) 3385-0297
E-mail: bnovo@peal.org.br

bENEDITO NOVO
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seja um doador: 
banco do brasil 001 - Agência 2858-4 - conta corrente 12924-0



Várias atividades descontraídas são realizadas na 
PEAL. Cada uma também auxilia no desenvolvimen-
to da criança, como a coordenação motora, trabalho 
em equipe e respeito ao próximo. 

No momento do plantio da horta, cada criança tem 
a oportunidade de aprender este processo e acom-
panhar todo o período da semente à colheita.

No Natal, todos que fazem parte da PEAL Benedito 
Novo e Doutor Pedrinho, organizaram-se para apre-
sentações aos seus familiares a à comunidade.

O momento do Surpresas para Hoje juntamente com a 
leitura bíblica, além do aprendizado de valores, propi-
cia a interpretação de textos.

O momento das olimpíadas também oportunizou a 
prática de modalidades esportivas.

No período matutino e vespertino, há o momento do 
lanche.

“As crianças precisam de um sentido de significado, precisam de segurança, 
precisam de aceitação, precisam amar e serem amadas, precisam de elogios, 
precisam de disciplinas, precisam de Deus”. (John M. Drescher) 7

A hora aula utilizada nas escolas foi definida no século 20, em 50 minutos para o período 
diurno e em 45 minutos, no noturno, através de estudos psíquicos que mostravam o tempo 
máximo de concentração de uma criança. No ano de 2010, foram refeitos os estudos que 
mostraram que o nível de concentração das crianças, do século 21, é de 06 minutos. um 
grande desafio para a PEAl e para as escolas buscar tornar atrativas a educação com tempos 
onde se vive o Fast Food. Tudo muito rápido!



PrinciPaiS atiVidadeS

A cidade de Concórdia está situada no Meio Oeste de 
Santa Catarina e conta com uma unidade da PEAL desde 
o ano de 2011.

A unidade faz um importante trabalho junto à comunidade, 
trazendo proteção às crianças enquanto os seus pais 
podem ir trabalhar tranquilamente.

O atendimento ocorre no período vespertino, contando 
com a capacidade para atender 20 crianças.

O momento “Surpresas para Hoje” é esperado com grande 
alegria pelas crianças, onde ocorre o desenvolvimento de 
valores e padrões para toda a vida. E, da mesma forma, 
as atividades recreativas desenvolvidas são a diversão das 
crianças e desencadeiam um processo de aprendizado em 
todas as áreas da criança.

Martin Andreas Frank Conselheiro
Mônica Dal Pizzol Mews Conselheira
Denny Mews Conselheiro
Cláudia Regina T. Bertucini Conselheira
Elisa Frank Conselheira
Djonata Brünig Conselheiro

Conselho Curador da PEAL Concórdia – 31/12/2016

CNPJ: A unidade não possui constituição jurídica até o momento. Todas as responsabilidades estão ligadas à Missão 
Evangélica União Cristã.

Foi interessante privar as crianças da bola, no campo, e pedir que fossem criativas. Brincaram de adestrar 
cachorros. Maravilhoso! Todas as crianças estavam envolvidas e a brincadeira se estendeu por semanas. A 
diversão e o aprendizado ao ar livre é realizada em espaços cedidos por outras instituições próximas.

eStrutura

Área coberta                    160 m²
Área externa/pátio       240 m²
Total m²                    400 m²

Horário de atendimento: vespertino, 13:00 às 17:00.
PEAL - CONCÓRDIA/SC
Rua João Suzin Marini, 1028 - Nossa Senhora da Salete - Concórdia (SC) - 89.700-000
Telefone: (49) 3444-9942
E-mail: concordia@peal.org.br

Com um aconchegante e organizado ambiente interno, as crianças são recebidas 
diariamente; além da parte coberta externa, onde também é possível desenvolver 
atividades.
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seja um doador: 
Sicoob Crediauc 756 - Cooperativa 3067 – Conta Corrente 22.945-8



Este ano foi marcado pelo trabalho com “Strickliesel” (rabo de gato), o que evoluiu para o tricô. Dedicação 
das crianças e muita concentração para esses trabalhos manuais. Foram confeccionadas polainas e toucas. 
Oferecer retalhos coloridos, tesoura, agulha e linha para as crianças. Vocês não têm idéia como nossas bar-
bies ficaram estilosas!

Retalhos dos retalhos resultam em obras de arte. Uma auxiliar criativa: curtindo o calor com balões 
com água. Diversão pura!

O Culto do dia dos pais e do dia das mães já são eventos marcantes, todo ano. Também já é tradição, na época 
do Advento, fazer bolachas. As crianças auxiliam empolgadas, principalmente na hora de colorir. No culto de 
final de ano, cada família recebe um pacote de bolachas.

“Até a criança mostra o que é por suas ações, o seu procedimento
revelará se ela é pura e justa”. (Provérbios 20:11)
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Estima-se que uma criança dos 02 aos 07 anos assista, no brasil, em média três horas de 
televisão por dia, que gera um total de mais de 5.000 horas onde ela estava exposta a todo 
tipo de programação. A partir deste dado que se consegue compreender porque as crianças 
não possuem atenção ou estão agitadas, fora da normalidade. A PEAl quer substituir as 
horas de televisão por atividades dirigidas, as quais não tragam ansiedade e sim, convívio e 
desenvolvimento.



PrinciPaiS atiVidadeS

Doutor Pedrinho, conhecida amplamente pelas suas 
belezas naturais, como cachoeiras, grutas e cascatas, 
também possui um PEAL instalado desde o ano de 2010, 
em uma escola desativada e cedida pela Prefeitura 
Municipal, para o desenvolvimento das atividades.

O espaço, além de dar proteção e segurança, possibilita 
o desenvolvimento de muitas atividades, que visam 
ensinar e desenvolver as crianças. A expressão de alegria 
no momento da atividade é somente um sinal externo 
do grande desenvolvimento interno que está ocorrendo.

Esta unidade possui atendimento no período vespertino, 
com a capacidade para atender 20 crianças

Joel Edir Persuhn Presidente
Leomar Spiess Vice-presidente
Marli Baade Tesoureira
Dalila Kannenberg Spiess Segunda tesoureira
Elke Erna Neitzke Secretária
Cristiane Persuhn Schmidt Segunda secretária
Altair Jensen Conselheiro
Hartwig Persuhn Conselheiro

Conselho Curador da PEAL Doutor Pedrinho – 31/12/2016

O momento da realização das tarefas escolares é muito importante para cada criança. Nesse momento, sob 
orientação das educadoras, é possível o reforço ao aprendizado nas escolas.

eStrutura

Àrea coberta 130 m²
Àrea externa 370 m²
Total m2 500 m²

Horário de atendimento: vespertino, 13:00 às 17:00.
PEAL - DOUTOR PEDRINHO/SC
CNPJ: 08.889.308/0004-94
Rua Navegantes, 93 - Nova Rodeio - Doutor Pedrinho (SC) - 89.126-000
Telefone: (47) 3388-0651
E-mail: drpedrinho@peal.org.br

A unidade conta com um ambiente externo onde existe o parquinho e são 
desenvolvidas as atividades na grama e também 02 ambientes internos, para o 
desenvolvimento das atividades.
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DOuTOr PEDrINhO

seja um doador:
banco do brasil 001 - Agência 2858-4 - conta corrente 12980-1



Atividade de prevenção às drogas.

Nos momentos de recreação, as crianças possuem, à sua disposição, brinquedos que possibilitam 
atividades individuais e também em grupo. 

Período das olimpíadas.

Dr. Paulo Freire dizia: “Precisamos na vida ter a esperança do verbo 
esperançar, e isso significa ação e fazer algo diferente pela situação, 
pela sociedade, pelo bairro, pela família, pelo país, pelas crianças 
que existem… e não usar a esperança do verbo esperar, que significa o 
conformismo, a resignação […]”. (Mario Sergio Cortella)

Por vezes, são tarefas simples, como fazer chocolate, 
mas que despertam interesse em aprender. Fazendo 
esse momento ser mais divertido!

Atividade sobre a história de Zaqueu.
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Os especialistas no campo da medicina psicossomática acreditam que 50 a 80% de todas as 
moléstias físicas têm origem em suas emoções. Algumas dessas doenças já tem o início na 
infância e outras surgem na fase adulta, porém, podem ter suas raízes no desenvolvimento 
infantil.



PrinciPaiS atiVidadeS

A cidade de Fraiburgo conta com uma altitude de 1.048 
metros acima do nível do mar e é famosa pelos vastos 
pomares de maçã e pelas baixas temperaturas de inverno. 
Neste município, encontra-se também uma das unidades 
da PEAL, instalada desde o ano de 2007.

Com um excelente espaço para a realização de atividades 
internas, bem como, parque de diversão e ginásio, é o 
ambiente ideal para desenvolver as mais variadas dinâmicas 
com as crianças e adolescentes. Desde as atividades 
diárias, como a realização das tarefas escolares, como 
o momento do “Surpresas para Hoje”, ocorrem práticas 
esportivas com a orientação de Professores de Educação 
Física, cedidos pela Fundação Municipal de Esportes.

Rosane Jung Alves Presidente
Walmir Alves Wollinger Vice-presidente
Yuri Sidney Jung Tesoureiro
Rosângela Ribeiro Betineli Segunda tesoureira
Ligia Villwock Konflanz Secretária
Aline Carla Garces Segunda secretária
Roselei Dreffs Conselheira
Albanir Miguel Frigotto Conselheiro

Conselho Curador da PEAL Fraiburgo – 31/12/2016

Série Bíblica: personagens que inspiram. Louvor, teatro e atividades fizeram com que as crianças aprendessem 
mais sobre o personagem mais inspirador de todos os tempos: JESUS, e a vontade de Deus para a nossa vida.

eStrutura

Área coberta                  600m²
Área externa/pátio  1.600m²
Total m²               2.200m²

Horário de atendimento: matutino, 07:45 às 11:45 – vespertino, 13:15 às 17:15.
PEAL - FRAIBURGO/SC
CNPJ: 08.889.308/0001-41
Rua das Missões, 106 Subsolo - Recreação – Bairro Santo Antônio - Fraiburgo (SC) - 89.580-000
Telefone: (49) 8436-8473
E-mail: fraiburgo@peal.org.br

Além de um ótimo espaço interno, a unidade tem acesso a um ginásio esportivo 
e o parquinho.

Diariamente existe a capacidade de atendimento de 25 crianças, no período matutino e 20 crianças, no período 
vespertino. As educadoras desenvolvem atividades que auxiliam no desenvolvimento sólido da criança em todas 
as áreas: educacional, cognitivo, físico, emocional, social e espiritual.
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seja um doador:
Sicoob 756 - Cooperativa 3037-6 - Conta corrente 13.931-9



Aula de Judô, ministradas por voluntários.

A Páscoa foi recheada de cestinhas feitas pelas próprias crianças. As atividades manuais, além do desen-
volvimento de habilidades, contribuem para a educação ambiental através da reciclagem de materiais, como 
garrafas pet e jornais. Pintura de ovos de Páscoa e caçada às cestinhas com muita diversão.

“Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando 
estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se 
deitar e quando se levantar”. (Deuteronômio 6:6-7)

Momento de devocional e oração.

A tradição alemã dentro da PEAL. Senhoras 
foram convidadas a estar com as crianças para 
fazer bolachas de Natal.

Apresentação de Natal que aconteceu em um 
grande Supermercado da cidade, assim como no 
espaço da MEUC Fraiburgo, na noite anterior.
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O custo de recuperação de um adulto em um centro de recuperação de dependentes quími-
cos é de r$ 2.150,00 mês (cErENE). O custo de prevenção em uma criança que frequenta a 
PEAL é de R$ 199,83, no ano de 2016. A prevenção e educação é o caminho mais barato e 
sem sequelas. 



PrinciPaiS atiVidadeS

A PEAL Indaial, situada no coração do Vale do Itajaí, está 
instalada na cidade de Indaial desde o ano de 2014. Com 
um espaço muito especial, com muito verde, possibilita o 
desenvolvimento de inúmeras atividades.

Desde as atividades diárias, como as tarefas escolares e 
o momento “Surpresas para Hoje”, as crianças podem 
aproveitar todo o espaço para o desenvolvimento 
de dinâmicas ao ar livre, tendo momentos de muita 
descontração e muito aprendizado!

A unidade Peal Indaial possui a capacidade de atender 20 
crianças, no período matutino e 20, no período vespertino.

Jair Gilmar Gonzaga Presidente
Norberto Seiddel Vice-presidente
Darlei Giovane Kannenberg Tesoureiro
Daniel Stein Segundo tesoureiro
Precila Jung Seiddel Secretária
Anegriet Haertel Conselheira
André Gaulke Conselheiro
Egon Guntner Conselheiro

Conselho Curador da PEAL Indaial – 31/12/2016

Em momentos de recreação, cada um experimenta a diversão em brincadeiras simples, como andar de carrin-
ho ou fazer castelos de areia.

eStrutura

Área coberta                    140 m²
Área externa/pátio 14.860 m²
Total m²              15.000 m²
 

Horário de atendimento: matutino, 07:00 às 11:30 – vespertino, 13:00 às 17:30.
PEAL - INDAIAL/SC
CNPJ: 08.889.308/0006-56
Rua Campinas, 384 - Benedito - Indaial (SC) - 89.130-000
Telefone: (47) 3394-1521
E-mail: indaial@peal.org.br

Conta com campo de futebol, campo de vôlei, tirolesa, parquinho, casa de leitu-
ra, ambientes internos e uma exuberante área verde para o desenvolvimento dos 
trabalhos.

Um momento esperado pelas crianças são as aulas de inicialização musical, onde elas têm a oportunidade de 
aprender a tocar um instrumento musical, como violão, teclado, flauta, além da vocalização, com muitos cantos.
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INDAIAl

seja um doador:
Sicoob 756 - Cooperativa 3039-2 - Conta corrente 74.326-7



Na PEAL Indaial, as crianças têm a oportunidade de 
inicializar um instrumento musical, como violão, flauta 
e teclado, além da vocalização.

A PEAL Indaial participou da organização dos 
enfeites da cidade, decorando uma
Osterbaum (árvore de Páscoa).

Oficina de Natal. Desenvolvendo a criatividade 
a partir da criação de enfeites.

“Eu não preciso pegar na palma de minha mão, eu só preciso segurar o coração 
dela”. Nick Vujicic, em relação as suas crianças chorarem, e por ele não ter 
braços para abraçá-las.

A festa junina foi muito especial, com a partici-
pação dos pais das crianças.

O lanche, algo diário e simples, mas quando 
feito em grupo se aprende que é necessário 
partilhar o alimento com o próximo, bem 
como ter uma alimentação saudável.

Nas visitas às pessoas com problemas de saúde, 
cada criança pôde aprender como é importante 
levar a mensagem a pessoas doentes.
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Após décadas de pesquisas, o economista James heckman, vencedor do Nobel, em 2000, provou a 
eficácia dos investimentos na primeira infância, com a Equação heckman. A teoria dele: quanto antes 
se investir, maior será o resultado para a criança – e melhor o retorno ao país, inclusive em valores 
– de cada 1 investido, há 7 de retorno. Investir: em educação e no desenvolvimento das capacidades 
de cuidado das famílias. Desenvolver: capacidades cognitivas, habilidades sociais e bem-estar físico. 
Manter: educação de boa qualidade até a vida adulta. Ganhar: capital humano mais sólido, economia 
com gastos em doenças evitáveis, menor evasão escolar e índices de violência. A qualidade do desen-
volvimento na infância geram benefícios de longo prazo, aumentando as habilidades cognitivas, as 
habilidades socioemocionais, rendimentos e redução da Desigualdade.
(Fonte: adaptado do site “O começo da Vida” -  http://ocomecodavida.com.br/)



PrinciPaiS atiVidadeS

Na cidade mais Alemã do Brasil, Pomerode, está instalada 
uma das unidades da PEAL, desde o ano de 2011.

Possui uma infraestrutura que possibilita diversas 
atividades, desde a prática esportiva e gincanas, contando 
também com o parquinho e uma grande área aberta, que 
é a alegria da criançada!

Enquanto seus pais estão trabalhando, as crianças 
estão seguras e protegidas e têm diariamente muita 
diversão e conhecimento. As atividades desenvolvidas 
pelas educadoras, conta com a realização das atividades 
escolares, o momento Surpresas para Hoje, além de 
atividades, como jogos de mesa e brincadeiras coletivas.

Há 20 vagas, no período matutino e 20 vagas, no período 
vespertino.

Ralf Fischer Presidente
Jonas Lieskow Vice-presidente
Sérgio Raduenz Tesoureiro
Maristela Hansen Radünz Segunda tesoureira
Ane Maria Blank Secretária
Juliana Frahm Segunda secretária
Vilmar Wendt Conselheiro
Douglas Michael Ehlert Conselheiro

Conselho Curador da PEAL Pomerode – 31/12/2016

Na PEAL de Pomerode, as crianças tiveram aulas de culinária, passeios, realização das tarefas, cantinho da lei-
tura, momento de devocional, hora do soninho, muitas brincadeiras, histórias, musicalização, aulas de nutrição, 
xadrez, atividades manuais, show de talentos e várias outras atividades. 
Organizou-se Show de talentos, que foi realizado no mês de setembro. Para este dia, houve teatros, músicas, 
poemas, danças e foram convidos os alunos da Escola Olavo Bilac para prestigiarem as apresentações.

eStrutura

Área coberta                  157 m²
Área externa/pátio 2.520 m²
Total m²              2.677 m²

Horário de atendimento: matutino, 07:30 às 11:30 – vespertino, 13:00 às 17:00.
PEAL - POMERODE/SC
CNPJ: 08.889.308/0005-75
Rua XV de Novembro, 10.298 - Testo Central - Pomerode (SC) - 89.107-000
Telefone: (47) 99227-2167
E-mail: pomerode@peal.org.br

Captação de Recursos Financeiros
Através do CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Pomerode, a PEAL recebeu recursos fi-
nanceiros do FIA – Fundo para a Infância e Adolescência, além das doações recebidas de diversas pessoas físicas e 
jurídicas para a manutenção dos trabalhos.

Uma área aberta com muita grama, parquinho, a caixa de areia e um ótimo 
espaço interno para o desenvolvimento das atividades.
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POMErODE

seja um doador:
banco do brasil 001 - Agência 2474-0 - conta corrente 21140-0



No mês de outubro, foram realizadas diferentes 
atividades e uma delas foi encontrar um tesouro 
bem docinho na PEAL.

No mês de outubro, a PEAL Pomerode participou 
da contação de histórias do projeto Contar e 
Encantar, da escola Olavo Bilac.

Mensalmente, a nutricionista Manuélle vem ensinar 
a fazer deliciosas receitas, como esta cuca de ba-
nana com aveia.

“O poder de um toque, um sorriso, uma palavra afetuosa, um ouvido atento, 
um elogio sincero, um pequeno ato de cuidado, não devem ser subestimados, 
pois tem o poder de mudar uma vida”. (Leo Bascaglia)

No dia 15 de outubro, houve a comemoração dos 
5 anos da PEAL de Pomerode, com a presença dos 
pais e familiares, autoridades, patrocinadores, con-
selho curador e pessoas da comunidade.

Semanalmente há aulas de musicalização, onde se 
aprendem diferentes músicas e coreografias.

No dia 10 de dezembro, houve a realização da noite 
de Natal da PEAL, com a participação das famílias.

17

Autonomia ou brincar - As brincadeiras devem ser consideradas pelos adultos como algu-
mas das atividades mais importantes da criança. Ao observar uma criança brincando, é pos-
sível compreender como ela vê e constrói o mundo, como ela gostaria que ele fosse, quais 
são os desafios e os prazeres. 
(Fonte: site “O começo da Vida” -  www.ocomecodavida.com.br).



PrinciPaiS atiVidadeS

Timbó tem cerca de 37 mil habitantes e é conhecida como 
“A Pérola do Vale”, por sua riqueza, beleza e qualidade 
de vida.

A PEAL está instalada na cidade, desde o ano de 
2005, sendo assim, a primeira unidade da PEAL em 
funcionamento. Desenvolve as atividades no contraturno 
escolar diariamente, no período matutino e vespertino.

Em 2016, disponibilizou 10 vagas, no período matutino e 
20 vagas, no período vespertino.

Diariamente são desenvolvidas atividades, como oficinas, 
trabalhos manuais, gincanas, contação de histórias, auxilio 
nas tarefas escolares, “Surpresas para Hoje”, dentre muitas 
outras atividades.

Ulisses Aparecido Prestes Presidente
Deise Tatiane C. Kannenberg Vice-presidente
Ivonéti Howe Schütze Tesoureira
Davi Moreira Segundo tesoureiro
Gláucia Pupo Endo Prestes Secretária
Fabrício Arendt Conselheiro
Andréa Kamp Conselheira
Nilva de Prin Tolardo Conselheira

Conselho Curador da PEAL Timbó – 31/12/2016

Dentre as diversas atividades realizadas, destaca-se a leitura do devocional para crianças Surpresas para Hoje, 
lanche, passeios, brincadeiras e atividades de desenvolvimento cognitivo.

Programações Especiais... Revelando a criatividade e talento. (Foto 01)
Aulas de Culinária com a mamãe Marilda. E para hoje foi: “Orelha de gato” Hummm!!! (Foto 02)

Foto 01 Foto 02

eStrutura

Área coberta                   482 m²      
Área externa/pátio   1.038 m²   
Total m²                1.520 m²  

Horário de atendimento: matutino, 07:30 às 11:30 – vespertino, 13:30 às 17:30.
PEAL - TIMBÓ/SC
CNPJ: 08.889.308/0002-22
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 181 - Centro - Timbó (SC) - 89.120-000
Telefone: (47) 9969-4448
E-mail: timbo@peal.org.br
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TIMbÓ

seja um doador:
Cecred 085 - Cooperativa Viacredi 0101 - Conta Corrente 806.055-0

Possui um ótimo ambiente interno onde podem ser desenvolvidas as atividades 
em várias salas, além do ambiente externo que conta com: parquinho, campo de 
futebol, caixa de areia, casinha, para a alegria das crianças.



Acampadentro no Salão da Meuc... Tio Dino arrasando nos exercícios noturnos.

Passeio ao Jardim Botânico, com piquenique, 
comemorando aniversário.

O olhar de criança: “Um dia, papai Marcus estava levando a filha Tatiana, 
que era pequenininha, para a escola. Ela lhe disse espontaneamente, que para 
ela, a parte mais importante do corpo não era o “célebro” nem o coração, mas 
a mão! “Porque é com ela que a gente toca e faz carinho”. Ela foi tão convin-
cente que seu pai acreditou piamente no que ela disse. (WEBER, Lidia. Eduque 
com Carinho. Curitiba: Juruá, 5ª Ed., 2014, p. 7)

Atividades Didáticas: Os 10 Mandamentos.

E gostam de brincar, especialmente com atividades 
desafiadoras.

Contam-se muitas histórias, as quais contêm muitos 
ensinamentos.
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Ambiente estimulante: se uma criança é criada num ambiente estimulante, ela terá 25% 
a mais de capacidade de aprendizagem. O contrário também é verdadeiro, se o ambiente 
lhe passar poucos estímulos, será 25% menos capaz. E crianças que têm aulas de música 
mostram um considerável aumento em sua capacidade de aprendizagem.



AléM DAs PArEDEs DA PEAl...
A PEAL também acredita, como base para o desenvolvimento da sociedade, que o investimento na família é parte 
integral do desenvolvimento da criança. O “corre-corre” faz parte das famílias de hoje. As crianças possuem mais 
contato com os cuidadores do que com os próprios pais. Inclusive o afeto físico, tão necessário para o desenvolvi-
mento infantil, está bem limitado. Um exemplo simples: antigamente, os pais acordavam os filhos para se prepa-
rarem para ir à escola, os pais as vestiam. Hoje, com o avanço tecnológico, cada criança acaba tendo acesso a celu-
lares, que, por sua vez, ficam responsáveis pela primeira interação do dia, sendo seus despertadores, substituindo 
seus pais. Percebemos que cada vez mais está difícil conseguir tempo para conviver com os filhos e isso gera uma 
perda enorme no desenvolvimento da criança, que serão sentidos, infelizmente, nos próximos anos.

Assim, a PEAL busca desenvolver programações que possam estar fomentando e trazendo auxílio para os pais, 
promovendo encontros de famílias, rodas de conversa, reuniões, palestras, programações especiais, que possam 
gerar a interação dos pais e responsáveis, com os seus filhos, agregando, ao mesmo tempo, conhecimento às 
famílias.

Como, por exemplo, o Encontro de Famílias, de Pais. É um momento onde as crianças convivem com os próprios 
pais, nas dependências da PEAL, interagindo, brincando, se alimentado e trazendo momentos muito ricos para as 
famílias. Muita afetividade em família!

As programações desenvolvidas para os pais e responsáveis traz o fomento saudável e valores que a PEAL ensina 
às crianças, podendo ser colocados em prática a partir desses momentos. 

Dia da família com muita diversão – PEAL Fraiburgo. Encontro com os pais – PEAL Benedito Novo.

Dia da família – PEAL Fraiburgo.

Noite da Pizza com os Pais – PEAL Timbó.

Encontro de encerramento com os pais – PEAL Pomerode.

Encontro de Famílias com palestra teatral com os pais – PEAL Indaial.
20



Todos os recursos financeiros provêm de doações. Desta forma as crianças podem participar de todas 
as atividades GRATUITAMENTE . Os recursos provém de pessoas físicas, pessoas jurídicas, orgãos 
públicos, cooperativas e promoções.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 

Todos os recursos financeiros provêm de doações. Desta forma as crianças podem participar de todas as atividades 
GRATUITAMENTE. Os recursos provêm de pessoas físicas, pessoas jurídicas, órgãos públicos, cooperativas e 
promoções. 
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DEMONsTrATIVO FINANcEIrO
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INFOrMAÇÕEs cONTÁbEIs E FINANcEIrAs
PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS 

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 31/12/2015
R$ R$

ATIVO 399.028,27    376.548,32    

CIRCULANTE 294.257,65    259.006,90    

Caixa e equivalentes de caixa 279.657,61    251.624,83    
Adiantamentos a funcionários 13.352,24      5.953,61         
Despesas antecipadas e outros valores 1.247,80        1.428,46         

NÃO CIRCULANTE 104.770,62    117.541,42    

Investimentos 3.393,62        1.441,88         
Cotas de capital 3.393,62        1.441,88         

Imobilizado 99.397,51      113.974,19    
Benfeitorias 20.225,02      18.625,02       
Equipamentos de informática 31.924,08      30.804,08       
Instrumentos musicais 7.104,12        7.104,12         
Máquinas e equipamentos 1.572,00        1.572,00         
Móveis e utensílios 65.332,59      65.332,59       
Veículos 13.204,17      13.204,17       
(-) Depreciações acumuladas (39.964,47)     (22.667,79)     

Intangível 1.979,49        2.125,35         
Programas de proc logístico 3.765,00        3.177,00         
(-) Amortizações (1.785,51)       (1.051,65)       

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 399.028,27    376.548,32    

CIRCULANTE 44.552,40      37.713,49       

Empréstimos de terceiros 4.345,10        4.345,10         
Fornecedores e outras contas a pagar 2.681,12        2.933,69         
Salários a pagar 9.391,12        9.658,76         
Encargos sociais e tributários a recolher 11.066,71      14.694,76       
Provisão férias c/encargos sociais 17.068,35      6.081,18         

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 354.475,87    338.834,83    

Patrimônio social 338.834,83    253.570,53    
Superávit do exercício 15.641,04      85.264,30       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2016.

Darlei Giovane Kannenberg Clóvis Schenkel
Presidente Contador
CPF 041.828.199-85 CRC-SC nº 021510/O-3

CPF 851.109.229-34

PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)  
PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 31/12/2016 31/12/2015

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit líquido do exercício 15.641,04             85.264,30             
Itens que não representam movimentação de caixa:

Depreciações e amortizações 18.030,54             16.223,41             
Geração bruta de caixa 33.671,58             101.487,71           

Variação de ativos e passivos da atividade operacional
Adiantamento a funcionários (7.398,63)              (3.357,20)              
Despesas antecipadas 180,66                  (1.428,46)              
Outros débitos curto prazos líquidos 6.838,91               9.077,57               

Caixa líquido obtido das atividades operacionais 33.292,52             105.779,62           

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisições de intangivel (588,00)                 (232,00)                 
Aquisições de imobilizado (2.720,00)              (30.302,11)            
Aquisições de cotas de capital (1.951,74)              (1.345,88)              

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (5.259,74)              (31.879,99)            

AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES 28.032,78             73.899,63             

CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 251.624,83           177.725,20           

CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO 279.657,61           251.624,83           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2016

_________________________
Darlei Giovane Kannenberg Clóvis Schenkel
Presidente Contador
CPF 041.828.199-85 CRC-SC nº  21510/O-3

CPF 851.109.229-34

PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DOS  31/12/2016 31/12/2015
EXERCÍCIOS FINDOS EM R$ R$

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 600.872,08    564.023,66    
Contribuições e Doações 379.460,14    391.532,79    

Contribuições de pais e responsáveis 68.573,50      28.905,00       
Doações de gêneros alimentícios e materiais 9.974,93        4.784,21         
Doações de pessoas físicas 99.462,11      154.069,52    
Doações de pessoas jurídicas 200.293,60    203.774,06    
Serviços voluntários 1.156,00        -                  

Receitas com Subvenções 169.735,79    138.151,68    
Subvenções MEUC e GBM 17.186,15      49.017,94       
Subvenções municipais 60.660,00      89.133,74       
Subvenços FIA 84.109,64      -                  
Subvenções Ministério Público Estadual 7.780,00        -                  

Outras Receitas 51.676,15      34.339,19       
Bazares e outras promoções 31.881,15      34.339,19       
Campanha energia elétrica 19.795,00      -                  

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 600.872,08    564.023,66    

(-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS (563.950,05)   (484.876,13)   
Custos de Mão de Obra Direta (402.595,57)   (322.170,87)   

13º salário (22.315,22)     (17.288,85)     
Férias (32.552,70)     (22.789,80)     
FGTS (22.901,91)     (28.598,12)     
INSS (76.816,63)     (60.468,40)     
Ordenados e salários (243.409,78)   (190.853,51)   
PIS (2.919,33)       (2.172,19)       
Outras despesas (1.680,00)       -                  

Gastos Gerais (161.354,48)   (162.705,26)   
Água e esgoto (1.299,11)       (727,64)          
Alimentação (24.713,67)     (30.665,56)     
Alugueis (20.400,00)     (14.400,00)     
Assistência Social (811,65)          (1.009,30)       
Bens de natureza permanente (2.720,00)       (5.302,47)       
Combustíveis e lubrificantes (10.923,23)     (9.653,12)       
( - ) Reembolso de combustíveis 448,06           -                  
Comunicações (5.581,77)       (5.810,23)       
Consertos e conservações (16.462,78)     (5.056,38)       
Consertos e conservação veículos (7.220,30)       (6.173,18)       
Depreciações e amortizações (18.267,04)     (16.223,41)     
Despesas c/ programas especiais (13.050,53)     (15.378,37)     
Despesas c/ viagens e deslocamentos (171,00)          (764,00)          
Energia Elétrica (6.590,01)       (5.292,37)       
Impressos (4.965,21)       (9.277,96)       
INSS autônomos (2.203,94)       (1.663,28)       
Material de consumo e limpeza (9.725,91)       (10.552,29)     
Material didático (3.199,48)       (2.022,85)       
Serviços prestados pessoa física (13.496,91)     (22.732,85)     

SUPERÁVIT BRUTO 36.922,03      79.147,53       

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (46.910,90)     (16.372,27)     
Despesas c/ pessoal (19.915,15)     (4.861,57)       

13º salário (1.100,00)       (250,00)          
Férias (1.681,75)       (449,32)          
FGTS (1.131,54)       (260,00)          
INSS (3.790,70)       (871,00)          
Ordenados e salários (12.066,66)     (3.000,00)       
PIS (144,50)          (31,25)             

Despesas Administrativas (26.995,75)     (11.510,70)     
Bens de natureza permanente (1.608,98)       -                  
Comunicações (976,45)          -                  
Consertos e conservações (797,30)          -                  
Despesas c/ alimentação (620,13)          -                  
Honorários contábeis (3.169,78)       (2.271,23)       
Impostos e taxas diversas (2.831,88)       (1.459,69)       
Impressos (4.710,78)       -                  
Locação de equipamentos (1.336,40)       (1.200,00)       
Marketing e publicidade (130,00)          (300,00)          
Material de expediente (2.545,25)       (2.429,48)       
Seguros (1.167,36)       (78,12)             
Serviços prestados pessoa física (50,00)            -                  
Serviços prestados pessoa jurídica (7.715,74)       (3.804,71)       
Viagens e deslocamentos (962,61)          -                  
( - ) Recuperação de despesas 1.626,91        32,53              

(+) OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS -                 2.009,24         
Outras receitas operacionais -                 2.174,24         
Outras despesas operacionais -                 (165,00)          

SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPER. ANTES RESULT. FINANC. (9.988,87)       64.784,50       

(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 25.629,91      20.479,80       
Receitas financeiras 30.675,92      23.099,79       
Despesas financeiras (5.046,01)       (2.619,99)       

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 15.641,04      85.264,30       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2016.

Darlei Giovane Kannenberg Clóvis Schenkel
Presidente Contador
CPF 041.828.199-85 CRC-SC nº 021510/O-3

CPF 851.109.229-34
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PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS

Ajustes de exercícios 
anteriores Superávit do Exercício  Patrimônio Social Total do Patrimônio Líquido

Valores expressos em R$

Saldo em 31 de dezembro de 2014 (10.119,48)                    205.637,65                     58.052,36                   253.570,53                                     

Superávit do exercício -                                85.264,30                       -                              85.264,30                                       
Transf. ajuste exercícios anteriores 10.119,48                     -                                  (10.119,48)                  -                                                  
Transf. superávit exercicio -                                (205.637,65)                    205.637,65                 -                                                  

Saldo em 31 de dezembro de 2015 -                                85.264,30                       253.570,53                 338.834,83                                     

Superávit do exercício -                                15.641,04                       -                              15.641,04                                       
Transf. ajuste exercícios anteriores -                                -                                  -                              -                                                  
Transf. superávit exercicio -                                (85.264,30)                      85.264,30                   -                                                  

Saldo em 31 de dezembro de 2016 -                                15.641,04                       338.834,83                 354.475,87                                     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraibugo (SC), 31 de Dezembro de 2016

Darlei Giovane Kannenberg Clóvis Schenkel
Presidente Contador
CPF 041.828.199-85 CRC-SC nº 021510/O-3

CPF 851.109.229-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2016 E 2015

PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS 
                     
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em reais) 
 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 
  
A PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS é uma entidade de 
direito privado, de natureza civil, filantrópica, de assistência social e educacional, sem fins econômicos, de 
duração indeterminada. A PEAL tem por objetivo a assistência social e a educação, visando à proteção à família, 
infância e adolescência, bem como o atendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS, sua defesa e garantia de seus direitos.  
 
A entidade foi fundada em 11 de Maio de 2007, sob a denominação de PROJETO ESPAÇO ALTERNATIVO 
DE FRAIBURGO – PEAL, passando a denominar-se PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS 
EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS em 10 de Agosto de 2013 por ocasião de sua Assembleia Geral 
Extraordinária.  
 
A entidade conta atualmente com seis unidades de atendimento. A Matriz está estabelecida em Fraiburgo (SC) e 
suas filias em Timbó (SC), Benedito Novo (SC), Doutor Pedrinho (SC), Pomerode (SC) e Indaial (SC).  Todas 
as unidades estão ativas e em operação atendendo aos objetivos sociais a que se propõem. 
 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, levando em conta a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 
1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade 
de Lucros e adaptadas no que concerne aos valores do ano anterior para efeitos de comparação.  
 
3. PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS 
 
As demonstrações contábeis estão estruturadas conforme especificidades das entidades sem finalidade de lucros 
e de natureza filantrópica. As práticas contábeis mais relevantes adotadas estão demonstradas a seguir: 
 
a) O saldo em caixa e equivalentes de caixa é composto por numerário em caixa, saldos de depósitos bancários 
livres e aplicações financeiras de alta liquidez.  
b) Os ativos e passivos circulantes registram créditos e compromissos realizáveis em 365 dias; o não circulante 
no que excede esse prazo. 
c) As aplicações financeiras estão registradas ao custo, acrescido dos rendimentos, quando aplicável, até a data 
de 31/12/2016. 
d) As receitas, despesas, doações e subvenções, bem como os gastos e despesas foram contabilizadas 
separadamente, de acordo com sua natureza e encontram-se demonstradas em quadros específicos das notas 
explicativas, conforme sua relevância, ou na demonstração do resultado do período. 
e) O imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição, sendo que os bens do imobilizado são 
depreciados com base no método linear sobre o custo de aquisição. 
f) Em virtude de sua finalidade assistencial, filantrópica e sem finalidade de lucros, a PEAL não distribui e 
remunera sob qualquer forma ou título seus diretores, dirigentes, conselheiros, instituidores, mantenedores ou 
equivalentes.   
 
4. INVESTIMENTOS 
 
A PEAL possui investimentos de caráter permanente, demonstrado ao custo de aquisição. Esses investimentos 
são representados pela participação em 2016 de R$ 3.393,62 (R$ 1.441,88 em 2015) na VIACREDI – 
Cooperativa de Crédito, a saber: 
 

UNIDADE 2016 2015 
PEAL – FRAIBURGO/SECRETARIA 506,72 260,00 
PEAL – TIMBÓ 759,68 363,44 
PEAL – BENEDITO NOVO 1.342,61 335,81 
PEAL – DR. PEDRINHO 764,61 462,63 
PEAL – INDAIAL 20,00 20,00 

Total 3.393,62 1.441,88 
  
 

PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS 
 
 
5. DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 
 

Descrição Saldo 2015 Aquisições 
2016 

Depreciação 
2016 

Saldo 2016 

Benfeitorias 18.531,22 1.600,00 (784,51) 19.346,71 
Equipamentos de informática 21.887,48 1.120,00 (6.313,37) 16.694,11 
Instrumentos musicais 6.393,36 - (710,76) 5.682,60 
Máquinas e equipamentos 1.446,92 - (314,40) 1.132,52 
Móveis e utensílios 55.151,88 - (6.532,80) 48.619,08 
Veículos 10.563,33 - (2.640,84) 7.922,49 
Programas proc. Logístico 2.125,35 588,00 (733,86) 1.979,49 

Total 116.099,54 3.308,00 (18.030,54) 101.377,00 

 
A PEAL adota o critério fiscal na maioria dos casos para cálculo de suas depreciações e amortizações. Os bens 
estão classificados de acordo com sua natureza e avaliados ao custo. A depreciação/amortização está calculada 
mensalmente pelo método linear levando em conta taxas admissíveis anuais à vida útil dos bens (Resolução CFC 
n°.1.177/09), a saber: Equipamentos de informática – 20%; Móveis e utensílios – 10%; veículos – 20% e 
Sistemas aplicativos – 20%. 
 
Para o desenvolvimento de suas atividades, as unidades da PEAL utilizam as instalações e imóveis da entidade 
MISSÃO EVANGÉLICA UNIÃO CRISTA, entidade esta vinculada e mantenedora da PEAL. Esta utilização se 
dá mediante contratos de locação ou termos de comodato.  
 
6. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 
 

Descrição 2016 2015 
FGTS a recolher 1.938,55 2.281,71 
INSS a recolher 8.266,75 11.331,61 
IRRF a recolher 140,42 140,42 
PIS a recolher 296,80 505,95 
Contribuição Sindical a recolher 424,19 435,07 

Total 11.066,71 14.694,76 
 

       7. VALORES DE DOAÇÕES PRIVADAS RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS 
FÍSICAS 
 
 

ANO Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Outras doações (Pf e Pj) 
2016 168.035,61 200.293,60 11.130,93 
2015 182.974,52 203.774,06 4.784,21 

 
Às entidades PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS, filiais de 
Timbó (SC), Benedito Novo (SC) e Dr. Pedrinho (SC) criadas em 2013, se tornaram sucessoras em todos seus 
direitos e obrigações às entidades PEAL – PROGRAMA ESPAÇO ALTERNATIVO DE TIMBÓ e PEAL – 
PROJETO ESPAÇO ALTERNATIVO DE BENEDITO NOVO, que por sua vez, tinha como filial a unidade 
PEAL de Doutor Pedrinho, segundo suas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias ocorridas em 2014 
devidamente registradas junto aos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.  
 
Nas Assembléias Gerais Extraordinárias das entidades PEAL – PROGRAMA ESPAÇO ALTERNATIVO DE 
TIMBÓ e PEAL – PROJETO ESPAÇO ALTERNATIVO DE BENEDITO NOVO ocorridas respectivamente 
em 27 de Novembro de 2014 e 07 de Novembro de 2014, aprovou-se a doação de recursos financeiros e bens 
patrimoniais para as entidades sucessoras (donatárias) conforme evidenciado nas demonstrações contábeis de 
2014 e suas respectivas notas explicativas. 
 
8. SUBVENÇÕES PRIVADAS: 
A entidade recebeu em 2016, R$ 17.186,15 (R$ 49.017,94 em 2015) de subvenções privadas da MISSÃO 
EVANGÉLICA UNIÃO CRISTÃ (MEUC), entidade religiosa estabelecida em Blumenau (SC), ligada e 
mantenedora da PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS.  
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9. SUBVENÇÕES PÚBLICAS 
As receitas com convênios e subvenções públicas estão reconhecidas como crédito na demonstração do resultado 
e importaram em R$ 152.549,64 em 2016 (R$ 89.133,74 em 2015), a saber: 
 

Descrição 2016 2015 
Subvenções Municipais 

Benedito Novo 38.500,00 35.000,00 
Doutor Pedrinho 22.160,00 21.311,65 
Pomerode - 32.822,09 
Subtotal  60.660,00 89.133,74 

Subvenções Estaduais 
Timbó 7.780,00 - 
Subtotal 7.780,00 - 

Subvenções do FIA 
Pomerode 84.109,64 - 
Subtotal 84.109,64 - 

Total Geral 152.549,64 89.133,74 
 
10. APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto 
Social. 
 
11. DESTINAÇÃO DE PATRIMÔNIO REMANESCENTE  
 
Em caso de dissolução ou extinção da PEAL, liquidadas todas as suas obrigações, o eventual patrimônio 
remanescente reverterá à entidade congênere de Utilidade Pública Federal, prioritariamente vinculada a 
MISSÃO EVANGÉLICA UNIÃO CRISTÃ - MEUC se houver. 
 
12. SEGUROS 
 
A entidade possui seguros com cobertura de responsabilidade civil por danos materiais, corporais e morais em 
valores compatíveis com o grau de risco envolvido, a saber: 
 

Descrição Valor 
prêmio 

Danos 
materiais 

Danos Pessoais Danos Morais Casco 

GM Celta Life 1.0 
2009/2009 

1.030,80 100.000,00 150.000,00 50.000,00 Valor de mercado 
referenciado 

 
 
 
 
Fraiburgo (SC), 31 de dezembro de 2016. 
 
 
 
          
 Darlei Giovane Kannenberg         Clóvis Schenkel 
 Presidente         Contador  
 CPF 041.828.199-85        CRC-SC 21510/O-3  
           CPF 851.109.229-34 
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Uma idealização:



E a partir de 2017 está disponível o site da PEAL, onde você poderá estar ainda mais perto da instituição. 
Além de todas as informações atualizadas das unidades da PEAl, existe a possibilidade de baixar e acom-
panhar no portal de transparência, os balanços da instituição e demais informações correlatas. 

O blog da PEAl traz as novidades que ocorrem em cada unidade e proporcionam a divulgação de matérias 
que auxiliem na educação de crianças, palestras e textos que resgatam os valores da família e do desen-
volvimento infantil. 

Visite o Site e Compartilhe nas suas mídias sociais. Você estará fazendo um grande bem à instituição e ao 
seu próximo.

www.peal.org.br

Diariamente se analisa o futuro, buscando sempre uma esperança de que algo mude para melhor ou
avistando o pessimismo da decadência. Ao vislumbrar este futuro, com os fatos recentes que ocorrem, 
como a violência que cresce a cada dia; a degradação da família, juntamente com seus valores; a perda da 
visão política pela sociedade; uma sociedade hedonista que rejeita o próximo; a inobservância da nature-
za; o consumo desenfreado de substâncias que viciam, desde álcool, drogas a medicações, fazem com que 
se olhe para o futuro de forma cética e negativa.

Neste cenário, pairam questionamentos: O que é possível fazer para que algo mude o futuro? O que fazer 
para que se viva com a esperança no amanhã?O amanhã será melhor que hoje?

Partindo da pergunta “o que fazer?”, chega-se à conclusão de que a grande ação é investir na criança hoje, 
para um futuro com mais esperança. 

é desta forma que a PEAl acredita que é possível, sim, sonhar,
fazer e viver a partir do hoje, para ter um amanhã melhor.

um amanhã que traga sempre a esperança!
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