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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, enquanto se encontram no mercado 
de trabalho, a segurança das crianças por 
estarem em um espaço seguro.

Em segundo lugar, desenvolver uma 
série de atividades dirigidas a todos os 
âmbitos do desenvolvimento infantil, 
gerando um preparo mais sólido e adequado 
para a vida.

A PEAL constitui numa entidade jurídica de direito privado, de natureza civil, filantrópica, de assistência 
social e educacional, sem fins econômicos, fundada 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, 
Concórdia/SC e Jaraguá do Sul/SC. Sua sede está situada à Rua das Missões, nº 106, Bairro Santo Antônio, cidade 
de Fraiburgo/SC, e inscrita no CNPJ 08.889.308/0001-41.

A entidade possui quatro órgãos em diferentes níveis 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).

A tabela seguinte relaciona os voluntários e respectivos cargos que ocupam no Conselho de Administração 
e Conselho Fiscal (mandato de 2016 a 2019):

Relação de membros do Conselho Administrativo e Fiscal

Cargo Nome Município / UF
Presidente Darlei Giovane Kannenberg Timbó - SC

Vice-Presidente Martin Andreas Frank Concórdia - SC
Primeira Secretária Elke Erna Neitzke Timbó - 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

Diretor Executivo MEUC Carlos Alberto Kunz São Bento do Sul - SC
Secretário Executivo MEUC Clóvis Schenkel Blumenau - 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

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

I.  A proteção à família, à infância e à adolescência;
II.  O amparo às crianças e adolescentes;
III. O atendimento e assessoramento aos beneficiários da lei orgânica da assistência social (LOAS), sua 

defesa e garantia de seus direitos.”

A idealização surgiu a partir da Missão Evangélica União Cristã – MEUC¹ , onde pessoas observaram a 
necessidade de muitas famílias que não tinham onde deixar os seus filhos. Desta forma, em alguns distritos, 
houve a criação de unidades da PEAL, sendo a primeira filial 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 reestruturação para unir todos os estabelecimentos, já em funcionamento, numa 
associação.

Ilustração da trajetória da PEAL que iniciou há mais de 10 anos:

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

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

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda 
quando for velha, não se desviará dele.” Provérbios 22.6

Quem Somos

2. Fundação

3. Dados legais

4. Órgãos administrativos e fiscais

3.1. Objetivo

Missão:

Visão:

Lema:

PEAL Timbó
ATA 07/01/2005

CNPJ 27/06/2005

2005

ATA 08/03/2014
CNPJ 14/04/2014

PEAL Indaial
2014

INÍCIO 27/09/2015

Secretaria 
Administrativa

2015

ATA 11/05/2007
CNPJ 30/05/2007

PEAL Fraiburgo
2007

INÍCIO 01/04/2013

PEAL Concórdia
2013

ATA 03/09/2006
CNPJ 22/09/2006

PEAL Benedito Novo
2006

10/08/2013
MATRIZ E FILIAIS

REESTRUTURAÇÃO
2013

ATA 22/04/2017
CNPJ 10/07/2017

PEAL Jaraguá do Sul
2017

ATA 08/03/2010
CNPJ 07/05/2010

PEAL Dr. Pedrinho
2010

ATA 11/10/2011
CNPJ 17/09/2013

PEAL Pomerode
2011

¹ A Missão Evangélica União Cristã - MEUC, conforme Art. 3º do Estatuto Social, é uma entidade 
religiosa, fundada em 1927, tendo por objetivo a propagação do Evangelho de Jesus Cristo com 
base nas Escrituras Sagradas e, entre outras atividades de atenção ao ser humano, o de manter 
serviços de assistência social. 

Nota: Presidente e Vice-presidente são nomeados pela Diretoria da mantenedora MEUC. Demais 
membros são eleitos na Assembleia Geral, conforme Estatuto Social.

2 3



Parte das filiais possui contrato de comodato e outras, de locação. Cada um dos locais possui área interna 
e externa, as quais permitem realizar as mais variadas atividades com os beneficiados que frequentam a PEAL:

 Colaboradores e voluntários vinculados à PEAL em 2018:

Conforme quadro seguinte compreendem as abrangências territoriais, de acordo com os domicílios dos 
beneficiários:

Segundo o Estatuto Social da entidade, constituem receitas da PEAL, art. 14º:
I.      Contribuições espontâneas de seus membros, amigos e simpatizantes;
II.    Doações de entidades assistenciais, fundações, órgãos oficiais, pessoas físicas e jurídicas em geral, do 

país ou do exterior;
III.   Receitas e rendimentos de atividade desenvolvida pela PEAL e contribuição espontânea de pessoas 

assistidas, visando à subsistência da mesma;
IV.    Receitas decorrentes de campanhas, promoções e eventos beneficentes;
V.     Receitas decorrentes de bens e direitos do patrimônio da PEAL; 
VI.    Receitas decorrentes de atividades fim desenvolvidas pela PEAL.”

Inovar e agregar conhecimento aos educadores e demais profissionais é uma preocupação constante do 
Conselho de Administração. Dessa forma, organiza-se encontros bienais com todos os colaboradores e membros 
de órgãos deliberativos. 

Em 2018, o 3º Encontro de Educadores e Conselhos Curadores ocorreu no Filadélfia Hospedagens e Eventos 
em São Bento do Sul/SC nos dias 18 e 19 de agosto sob o tema Fragilmente Forte. Uma programação dinâmica 
que impactou os participantes também de outras organizações sociais como a Associação Ecos de Esperança de 
Joinville/SC e a União Cristã Associação Social e Educacional de Blumenau/SC.

Além do Encontro que ocorre a cada dois anos, 
houve as capacitações regionais. Estes momentos 
permitiram uma rica troca de experiências e com foco 
especial na prevenção em parceria com a Cruz Azul no 
Brasil.

5. Infraestrutura 8. Recursos humanos

6. Abrangência territorial

7. Origem dos recursos

Metragem dos espaços e tipo de contrato

Localidades das crianças atendidas conforme município

Colaboradores e voluntários da entidade

Filial Tipo contrato Área coberta m² Área externa m²
Benedito Novo Locação 120 11.880

Concórdia Vínculo c/ a mantenedora² 160 240
Doutor Pedrinho Comodato 130 370

Fraiburgo Locação 600 1.600
Indaial Comodato 140 14.860

Jaraguá do Sul Comodato 710 3.968
Pomerode Comodato 157 2.520

Timbó Comodato 482 1.038

Filial/Município Localidade (Bairros)
PEAL Benedito Novo (SC) Alto Benedito Novo; Barra São João; Centro; Ribeirão Liberdade.
PEAL Concórdia (SC) Centro; Nª Sra. da Salete.
PEAL Doutor Pedrinho (SC) Centro; Nova Rodeio; Piave; Salto Donner.

PEAL Fraiburgo (SC) Bela Vista; Centro; Jardim América; Nações; Portal; Santa Mônica; Santo Antônio; São 
José; São Sebastião; Vila Fischer.

PEAL Indaial (SC) Arapongas; Benedito; Bairro do Sol; Carijós; Encano do Norte; Nações; João Paulo; 
Tapajós; Warnow.

PEAL Jaraguá do Sul (SC)
Amizade; Barra do Rio Cerro; Barra do Rio Molha; Centro; Chico de Paula; Estrada 
Nova; Ilha da figueira; Jaraguá 99; Jaraguá Esquerdo; Nova Brasília; São Luís; Tifa 
Martins; Três Rios do Sul; Vieiras; Vila Lalau; Vila Lenzi; Vila Nova.

PEAL Pomerode (SC) Centro; Ribeirão Souto; Testo Central. Município de Blumenau/SC: Badenfurt e Escola 
Agrícola.

PEAL Timbó (SC)
Araponguinhas; Capitais; Estados; Imigrantes; Industrial; Nações; Padre Martinho Stein; 
Pomeranos; Quintino; Vila Germer. 
Município Rodeio/SC: Rodeio 12. Município Rio dos Cedros/SC: Centro.

Filial Total

PEAL Benedito Novo (SC) 7

PEAL Concórdia (SC)* 3

PEAL Doutor Pedrinho (SC)** 5

PEAL Fraiburgo (SC) 7

PEAL Indaial (SC) 3

PEAL Jaraguá do Sul (SC) 18

PEAL Pomerode (SC) 7

PEAL Timbó (SC) 4

Secretaria Administrativa 1

Fonte: formulário de inscrição/atendimento.

2 A mesma já teve sua abertura oficializada em Assembleia Geral da PEAL, como consta relacionada 
no estatuto, mas não foi dado início a este processo, estando as atividades desta unidade ainda 
ligada como projeto da entidade mantenedora MEUC – Missão Evangélica União Cristã.  

3º Encontro de Educadores 
e Conselhos Curadores

*Vinculada à mantenedora da PEAL
** Profissional liberal incluso

Encontro referente capacitação regional
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A maioria dos voluntários, vinculados à PEAL por meio de Termo de Serviço Voluntário, não está presente 
na entidade diariamente e desempenha atividades variáveis e bem específicas junto às crianças. Há, por exemplo, 
alguns que apenas dispõem de aproximadamente uma hora semanal para contar histórias ou proporcionar um 
momento de recreação e outros que participam apenas em eventos pontuais. Desta forma, inúmeras pessoas 
não estão mensuradas na tabela anterior, mas realizam esse gesto com muita dedicação e alegria.

Nome do Serviço: Programa Espaço Alternativo
O mesmo caracteriza-se como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Segundo a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos está 
inserido nos Serviços de Proteção Social Básica³ .

Na sequência, estão descritas as atividades e objetivos de todas ações realizadas na PEAL. Informações 
quanto à metodologia e resultados obtidos estão detalhados em documento específico (Memorial Descritivo). Já 
as imagens das atividades descritas foram selecionadas aleatoriamente a partir do portfólio de cada filial.

Descrição: atendimento em grupo a fim de fortalecer 
vínculos entre as crianças e desenvolver habilidades sociais. 
Verificar as condições socioeconômicas das famílias das 
crianças e prestar assistência a todos.

Objetivo: desenvolver habilidades sociais, 
conhecimento sobre questões relacionadas à cidadania 
e proporcionar ambiente acolhedor às crianças, suporte 
familiar e fazer encaminhamentos, se necessário.

Descrição: atendimento em grupo/individual a fim de 
fortalecer vínculos entre as crianças, desenvolver habilidades 
sociais, escuta qualificada, proporcionar momentos de 
reflexão, orientação, prestar acolhimento e apoio emocional 
e fazer encaminhamentos, se necessário.

Objetivo: proporcionar ambiente acolhedor, 
habilidades sociais, suporte emocional e qualidade de vida 
às crianças.

Descrição: atividades físicas são 
movimentos corporais com gastos calóricos feitos 
voluntariamente em espaço amplo ou ao ar livre, 
sendo fundamental para o desenvolvimento das 
crianças.

Objetivo: promover o desenvolvimento e 
crescimento saudável da mente e do corpo.

Descrição: são realizadas algumas festas ou 
atividades temáticas, como Festa Tropical, Olímpiadas 
da PEAL, Tarde do Avesso, Festa da Primavera, Tarde 
do Jornal, Festa no Castelo, Acampadentro, festa dos 
aniversariantes. Datas comemorativas são escolhidas e 
trabalhadas pelas professoras. As principais são Páscoa, 
Natal, Dia das Crianças.

Objetivo: as atividades temáticas visam 
promover cultura, a interação social, cooperação, usar 
a criatividade e imaginação e a socialização grupal das 
crianças. As datas comemorativas fazem refletir, dialogar 
e sensibilizar a criança para acontecimentos que foram 
significativos na história da humanidade e de seu próprio 
contexto de vida.

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, enquanto 
se encontram no mercado de trabalho, a segurança das crianças por estarem em um espaço seguro. Em segundo 
lugar, desenvolver uma série de atividades dirigidas a todos os âmbitos do desenvolvimento infantil, gerando um 
preparo mais sólido e adequado para a vida.

Para atingir aos objetivos propostos junto às crianças que frequentam a PEAL, adotou-se uma metodologia. 
Segundo Elmore (2015), “o mentoreamento é uma experiência relacional, em que uma pessoa confere capacitação 
e autonomia a outra, mediante o compartilhamento de seus conhecimentos e recursos.” Para a formulação dessa 
metodologia, o autor se baseou na cultura hebreia. “Na verdade, o termo ‘mentor’ tem origem na antiga mitologia 
grega. Os gregos fizeram da mentoria uma arte. [...] O filósofo Platão, por exemplo, foi discípulo de Sócrates.⁴” 
Porém, entre o modelo grego e hebreu, optou-se pelo segundo, devido a sua prática ser mais eficiente para 
impactar positivamente os envolvidos. O seguinte quadro apresenta as diferenças entre os modelos e propicia 
compreender do porquê optar-se pelo modelo hebreu:

As atividades que fazem parte da proposta da PEAL são divididas em três momentos: momento do Surpresas 
para Hoje, auxílio nas tarefas escolares e demais atividades complementares, conforme descritos no item 9.3. 
Para a implementação das atividades, a equipe das filiais da PEAL são compostas por profissionais com perfis que 
possam atender as demandas diárias, tanto individualmente quanto no trabalho coletivo com os beneficiários.

9. Forma de trabalho
9.1. Serviços

9.3. Atividades que compõem o programa de atendimento

9.3.1.  Atendimento assistente social

9.3.2. Atendimento psicológico

9.3.3. Atividades físicas

Você é universitário e precisa desenvolver atividades 
complementares? A PEAL é o local ideal para 

exercer o voluntariado e ainda fazer a diferença na 
comunidade. Entre em contato!

Atividades de extensão

9.3.4. Atividades temáticas / datas comemorativas

9.2. Metodologia (síntese do programa de atendimento)

³ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais. 2014. Disponível em: < http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/
assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf> Acesso em: 14 jul 2017.
⁴ ELMORE, Tim. Mentores doadores: como investir sua vida em pessoas. Tradução de Antonio 
Lima. 1ª ed. Pompeia: Universidade da Família, 2015.

MODELO GREGO MODELO HEBREU
Modelo da sala de aula Modelo do coach
1. Acadêmico 1. Relacional
2. Passivo 2. Experimental
3. Teórico 3. Treinamento “mão na massa”

Fonte: Adaptado de Elmore (2015, p. 20)
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Descrição: são realizadas algumas festas ou atividades 
temáticas, como Festa Tropical, Olímpiadas da PEAL, Tarde 
do Avesso, Festa da Primavera, Tarde do Jornal, Festa 
no Castelo, Acampadentro, festa dos aniversariantes. 
Datas comemorativas são escolhidas e trabalhadas pelas 
professoras. As principais são Páscoa, Natal, Dia das Crianças.

Objetivo: as atividades temáticas visam promover 
cultura, a interação social, cooperação, usar a criatividade 
e imaginação e a socialização grupal das crianças. As datas 
comemorativas fazem refletir, dialogar e sensibilizar a criança 
para acontecimentos que foram significativos na história da 
humanidade e de seu próprio contexto de vida.

Descrição: momento de acolhimento das crianças 
e lazer em grupo por meio de desenhos e filmes infantis 
educativos, além de complementação do aprendizado diário.

Objetivo: facilitar a chegada e o acolhimento das 
crianças; proporciona um momento de repouso em grupo; 
complementa as atividades e histórias aprendidas no dia a 
dia; auxilia na fixação de conteúdos sobre valores para a vida 
e habilidades sociais.

Descrição: algumas crianças não têm outro ambiente 
em que possam estar no período do almoço. Dessa forma, 
após ser oferecido um lanche ou haverem almoçado na 
escola, possuem o momento de descanso.

Objetivo: o soninho auxilia no desenvolvimento da 
cognição, regula a emoção, estimula o crescimento, promove 
conforto e bem-estar.

Descrição: atividade de entretenimento entre as crianças, que 
exercita a habilidade mental e a imaginação, que agrada, prende 
a atenção, entusiasma e ensina, pois transmite as informações de 
várias formas, estimulando diversos sentidos ao mesmo tempo, 
sem se tornar cansativo. Há momentos em que as crianças 
escolhem um jogo (uno, 
dominó, quebra-cabeça) 
para jogar com os colegas e 
assim também desenvolver 
e treinar habilidades, como 
observação, identificação, 
comparação, análise e 
síntese.

Objetivo: promover 
conhecimento, habilidades, 
r e l a c i o n a m e n t o 
interpessoal, expressão 
de sentimentos e 
potencialidades.

Descrição: momento de alimentar-
se e ter comunhão.

Objetivo: além do sustento diário, 
ensinar as crianças a alimentar-se sem 
desperdício, compartilhar e a sempre 
serem gratas pelo alimento.

Descrição: momento de reflexão em grupo, no qual 
é apresentado um tema baseado nos valores cristãos, em 
que todos têm a oportunidade de expressar sentimentos, 
pensamentos, opiniões e dúvidas. Para esta proposta, é 
utilizado o livro “Surpresas para Hoje⁵”.

Objetivo: apresentar e discutir sobre valores para a 
vida com base bíblica cristã, a partir das rodas de conversa, 
contribuindo para a construção da identidade pessoal e 
cidadã, promovendo o bem-estar social individual e social.

Descrição: encontros realizados com 
as famílias que têm filhos inscritos na PEAL.

Objetivo: buscar a participação 
dos pais em programações de seus filhos, 
promover o fortalecimento dos vínculos 
familiares, transmitir valores para a vida 
com base bíblica cristã e melhorar a 
comunicação da PEAL com os pais ou 
responsáveis das crianças.

Descrição: momento de viajar pelo mundo 
das histórias, fazendo uso da imaginação, da 
fantasia e do faz de conta. No cantinho da leitura, 
a criança tem a oportunidade de escolher um 
livro para praticar a sua leitura, interpretação 
de textos, tendo contato com diversos gêneros 
literários, como gibis, poesias, parlendas, revistas, 
livros, etc. Na contação de histórias, a criança tem 
a chance de ouvir ou compartilhar uma história e 
aprender a colocar-se no lugar do outro, resolver 
conflitos internos e repensar atitudes.

Objetivo: resgate de valores, respeito ao 
próximo, valorização do ser humano, prática e 
melhora da leitura e escrita, desenvolvimento 
cognitivo e ampliação do vocabulário.

9.3.5. Brincadeiras ao ar livre / recreação e entretenimento 9.3.9. Filmes / desenhos (TV)

9.3.10. Hora do soninho

9.3.11. Jogos lúdicos 9.3.12. Lanche

9.3.7. Devocional “Surpresas para Hoje”

9.3.8. Encontro de famílias

9.3.6. Cantinho da leitura/ contação de histórias

⁵ GRIGULL, Christel. Surpresas para hoje: Meditações diárias. 19ª ed. São Bento do Sul (SC): 
Editora União Cristã, 2016.

Descrição: as crianças reúnem-se em roda 
para cantar músicas já conhecidas e, antes de 
aprender uma nova música, a professora abre um 
espaço para um diálogo sobre a letra da mesma. 
As coreografias são criadas com a participação das 
crianças.

Objetivo: socialização do grupo, 
aprendizagem de conceitos e descoberta do mundo 
musical, expressão das emoções, desenvolvimento 
da criatividade, desenvolvimento da coordenação 
motora, percepção sonora, percepção espacial, 
raciocínio lógico matemático e desenvolvimento 
do gosto pela música.

9.3.13. Musicalização
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Descrição: aulas direcionadas com 
instrumentos musicais. 

Objetivo: possibilitar o aprendizado 
instrumental musical.

Descrição: oficina desenvolvendo conhecimento da 
língua e da cultura alemã.

Objetivo: possibilitar às crianças o contato e a 
curiosidade com a cultura e a língua alemã. O objetivo não é 
uma aula e sim, ter noções básicas para que, ao ter contato 
com voluntários da Alemanha ou com pessoas que falam o 
idioma, terem uma comunicação básica com eles. 

Descrição: as crianças têm à disposição diferentes 
materiais, como livros, folders, matérias de jornais e revistas 
para a sua leitura e também discussão com os colegas. 
Algumas vezes, convida-se um palestrante para falar com 
as crianças sobre álcool/drogas. Nas aulas de musicalização, 
nas atividades com teatro e nas dinâmicas e brincadeiras 
também são proporcionados momentos de reflexão sobre 
os temas abordados.

Objetivo: promover diálogos; praticar atividades 
saudáveis, como esportes, teatro, música, etc., como 
propostas saudáveis de viver e se divertir; desenvolver 
limites internos e ensinar a cuidar-se e valorizar-se como 
sujeito criado à imagem de Deus.

Descrição: momentos de lazer e de flexibilização da 
rotina e do ambiente da PEAL, nos quais as crianças têm a 
oportunidade de conhecer e explorar lugares diferentes. Os 
passeios são realizados para lugares culturais ou de promoção 
do bem-estar físico (como parques naturais e de esportes). 

Objetivo: explorar outros espaços, buscando a 
ampliação do repertório cultural, a interação com o outro e 
a natureza e o bem-estar individual. 

Descrição: prática de atividades físicas mais específicas, 
como tênis de mesa, judô, capoeira, futsal entre outros.

Objetivo: melhorar condições físicas das crianças 
para o desenvolvimento físico saudável, estimular o 
desenvolvimento das capacidades psicomotoras, ensinar a 
importância da disciplina, do respeito e do auxílio mútuo.

Descrição: Dia da Família com atividades recreativas 
entre pais e filhos, confraternização natalina com a 
comunidade e apresentação de cantata pelas crianças.

Objetivo: promover a integração e a convivência entre 
as famílias e as crianças da PEAL, bem como, a participação 
de pais e mães na rotina dos filho, apresentar algumas das 
atividades realizadas pelas crianças, no decorrer do ano na 
PEAL.

Descrição: utilizam-se diferentes materiais, como 
botões, cones de lã, retalhos de tecido, rolinhos de papel 
higiênico, entre outros materiais recicláveis, para fazer 
diversos artigos de enfeite/uso pessoal, como capa de 
caderno, cestas, potes decorados, brinquedos, pulseiras, 
chaveiros, “tererê” em cabelo, colares, instrumentos 
musicais, entre outros.

Objetivo: desenvolver a criatividade, coordenação 
motora, imaginação, cooperação e paciência para a 
realização da atividade, cuidar da natureza, reaproveitando 
materiais que seriam descartados.

Descrição: plantio de verduras, hortaliças ou 
frutas.

Objetivo: incentivar as crianças a plantar e 
cuidar de alimentos orgânicos, proporcionando-lhes 
também a satisfação de saboreá-los.

Descrição: confecção de alimentos em grupo 
como cupcakes, biscoitos de natal, panquecas, etc.

Objetivo: estimular o desenvolvimento das 
capacidades motoras e cognitivas das crianças; o 
trabalho em equipe e o auxílio mútuo.

Descrição: a dança é uma linguagem de corpo. 
O intuito dessa oficina é usar movimentos corporais 
melhor definidos. Exercícios de alongamento dão 
início à atividade.

Objetivo: estimular a coordenação motora, 
desenvolver habilidades corporais-cinestésicas.

9.3.18. Oficinas / instrumentos 
musicais

9.3.19. Oficinas / língua estrangeira

9.3.20. Prevenção ao uso de álcool/drogas

9.3.21. Passeios

9.3.22. Prática esportiva

9.3.23. Programas com a comunidade

9.3.14. Oficinas / atividade manual

9.3.17. Oficinas / horta

9.3.15. Oficinas / culinária 9.3.16. Oficinas / dança
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Descrição: momento de conversa 
com os pais/responsáveis sobre temas 
relacionados às rotinas, à organização, às 
regras/regimento interno da PEAL e às 
atividades desenvolvidas com as crianças. 

Objetivo: apresentar as propostas da 
PEAL e discutir sobre temas do dia a dia com 
as crianças. 

Descrição: momento em que as 
crianças realizam tarefas escolares com 
mediação/auxílio dos educadores sociais. 

Objetivo: auxiliar e mediar as tarefas 
escolares das crianças, acompanhando seu 
desenvolvimento individual. 

Descrição: a cada dois 
meses, propõem-se um passeio 
para conhecer outras realidades.

Objetivo: conhecer 
outras realidades da sociedade 
e proporcionar às crianças o 
despertar para uma futura 
profissão e também o respeito 
por aqueles que são diferentes 
delas. Alertar para a questão 
da dependência química e 
proporcionar aos visitados 
momentos de lazer e alegria com 
a convivência e apresentações.

9.3.24. Reunião com pais/responsáveis

9.3.25. Tarefas escolares

9.3.26. Visitação a idosos / pessoas solitárias / Comunidades 
Terapêuticas / APAES

Para atender a demanda existente, são realizadas inscrições em datas previamente divulgadas na 
comunidade. Os pais/responsáveis optam em qual turno da PEAL (matutino ou vespertino) a criança irá frequentar, 
considerado o turno que esta mesma criança frequentará na escola. No momento da inscrição, os responsáveis 
pela criança recebem orientações de como ocorrem as atividades no dia a dia na PEAL e também orientações 
gerais contidas no regimento interno. 

Casos que requeiram atenção social são referenciados prioritariamente para os serviços disponíveis da 
rede SUAS – Sistema Único de Assistência Social: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Centro de 
Referência de Especialidades de Assistência Social – CREAS.

9.4. Forma de acesso

9.5. Interlocução com CRAS e CREAS

10. Público alvo

11. Atendimentos

A faixa etária dos beneficiários 
varia de acordo com a Filial:

Conforme a infraestrutura 
e recursos humanos, estas foram 
as vagas disponibilizadas nas 
respectivas filiais:

Das 325 vagas disponíveis, houve uma média diária de 300 crianças inscritas na PEAL, em 2018. Há uma 
oscilação em janeiro e dezembro devido ao período de férias. Mensalmente, estas foram as médias de crianças 
atendidas:

Faixa etária atendida e respectiva filial

Vagas por filial

Média diária total de inscritos

Benedito Novo 5 a 11 anos
Concórdia 6 a 11 anos
Doutor Pedrinho 5 a 11 anos
Fraiburgo 5 a 11 anos
Indaial 6 a 12 anos
Jaraguá do Sul 6 a 11 anos
Pomerode 6 a 11 anos
Timbó 4 a 11 anos

Benedito Novo 60
Concórdia 15
Doutor Pedrinho 20
Fraiburgo 60
Indaial 45
Jaraguá do Sul 55
Pomerode 40
Timbó 30

TOTAL 325

Fonte: Estatísticas PEAL 2018

Fonte: Estatísticas PEAL 2018
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Ainda em relação às informações consolidadas, o gráfico dois apresenta o total de crianças que aguardavam 
uma vaga. Verifica-se uma maior procura no segundo semestre:

Em 2018, conforme quadro abaixo, a PEAL atendeu a 510 crianças:

Total de crianças na lista de espera

Total de crianças atendidas por filial

Colaboradores e voluntários

Relação de membros do Conselho Curador

Fonte: estatísticas PEAL 2018

Fonte: estatísticas PEAL 2018

Benedito Novo 91
Concórdia 15
Doutor Pedrinho 35
Fraiburgo 97
Indaial 61
Jaraguá do Sul 69
Pomerode 63
Timbó 79

TOTAL 510

Função Quantidade

Administrador(a) 1
Coordenadora(a) 1
Educador(a) 3
Voluntário – Auxiliar de educador(a) 2

Cargo Nome

Presidente Joel Edir Persuhn
Vice-Presidente Charles Naor Neumann
Primeiro(a) Tesoureiro(a) Adriel Yuri Krieser Spiess
Segundo(a) Tesoureiro(a) Marli Baade
Primeiro(a) Secretário(a) Adriana D. Hinsching Persuhn
Segunda Secretário(a) Cristiane Persuhn Schmidt
Conselheiro(a) Altair Jensen
Conselheiro(a) Hartwig Persuhn
Conselheiro(a) Leomar Spiess

12. Unidades

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
MATUTINO 07:20 às 11:20

ALTERNATIVO 11:20 às 14:30
VESPERTINO 13:00 às 17:00 

SEJA UM DOADOR
Viacredi 085

Agência 0101-5
Conta Corrente 785726-8

12.1. Benedito Novo

Destaques

Convidamos a Josi e o César 
do Departamento Infantil da 
MEUC para vir contar a história 
da Páscoa. As crianças gostaram 
demais.

Mês de setembro comemorou-
se os 12 anos da PEAL Benedito 
Novo. Somos gratos a Deus por 
ter nos cuidado e guiado até 
aqui.

Também teve eleição na Peal. 
Com direito a campanha, título 
eleitoral e votação.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO
VESPERTINO 13:00 às 17:00

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
VESPERTINO 13:15 às 17:15

SEJA UM DOADOR
Viacredi 085

Agência 0101-5
Conta Corrente 984140-7

SEJA UM DOADOR
SicoobCrediauc 756
Cooperativa 3067 

Conta Corrente 22.945-8

12.3. Doutor Pedrinho12.2. Concórdia

Colaboradores e voluntários

Colaboradores e voluntários

Relação de membros do Conselho Curador

Relação de membros do Conselho Curador

Função Quantidade

Coordenador(a) 1
Educador(a) 1
Voluntário – Auxiliar de educador(a) 1
Voluntário – Professora de música 1
Zelador(a) 1

Função Quantidade

Professor(a) 1
Voluntário – Auxiliar de educador(a) 2

Cargo Nome

Presidente Joel Edir Persuhn
Vice-Presidente Charles Naor Neumann
Primeiro(a) Tesoureiro(a) Adriel Yuri Krieser Spiess
Segundo(a) Tesoureiro(a) Marli Baade
Primeiro(a) Secretário(a) Adriana D. Hinsching Persuhn
Segunda Secretário(a) Cristiane Persuhn Schmidt
Conselheiro(a) Altair Jensen
Conselheiro(a) Hartwig Persuhn
Conselheiro(a) Leomar Spiess

Cargo Nome

Conselheiro(a) Martin Andreas Frank
Conselheiro(a) Mônica Dal Pizzol Mews
Conselheiro(a) Denny Mews
Conselheiro(a) Cláudia Regina T.Bertucini
Educador(a) Antônia Jéssica Veras Abreu
Missionário(a) Alexander de Bona Stahlhoefer

DestaquesDestaques

Janeiro é sinônimo de calor. Nada 
como uma brincadeira com água 
para refrescar!

Programação especial em 
outubro com a noite do soninho 
com direito a um caça ao tesouro 
noturno bem desafiador. Na 
foto, momento do Surpresas.

No mês de março, quem esteve 
de aniversário foi a PEAL Dr. 
Pedrinho. São 8 anos dedicados 
ao cuidado de crianças na 
comunidade local.

Visita ao lar de idosos. Momento 
especial no qual as crianças 
apresentaram teatro e músicas. 
Entregaram a cada um uma 
pulseira de lembrança feita por 
elas.

Esse acampamento com as 
famílias foi inesquecível! A 
gincana cativou a todos.

O encerramento foi marcado 
literalmente por muitas cores! 
Guerra de tinta para finalizar o 
ano em grande estilo.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO
MATUTINO 07:00 às 11:30 

VESPERTINO 13:00 às 17:30

SEJA UM DOADOR
Sicoob 756

Cooperativa 3039-2 
Conta corrente 74.326-7

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
MATUTINO 07:45 às 11:45

VESPERTINO 13:15 às 17:15

SEJA UM DOADOR
Sicoob 756

Cooperativa 3037-6 
Conta corrente 13.931-9

12.5. Indaial12.4. Fraiburgo

Colaboradores e voluntários

Colaboradores e voluntários Função Quantidade

Coordenadora(a) 1
Educador(a) 2

Função Quantidade

Assistente administrativo 1
Assistente social 1
Professor(a) 3
Psicólogo(a) 1
Zelador(a) 1

Relação de membros do Conselho Curador

Cargo Nome

Presidente Rosane Jung Alves
Vice-Presidente Claudio Reichardt
Primeiro(a) Tesoureiro(a) Yuri Sidney Jung
Segundo(a) Tesoureiro(a) Rosângela Ribeiro Betineli
Primeiro(a) Secretário(a) Aline Carla Garces

DestaquesDestaques

O grupo JOCUM de Maringá veio 
alegrar as crianças com teatros, 
brincadeiras, pintura de rosto, 
dança e muita diversão.

Este foi o dia de competir 
divididos em duas equipes 
para ver quem acertava mais 
perguntas sobre a série bíblica: 
Descobrindo um verdadeiro 
tesouro!

Tivemos a oportunidade de 
visitar a prefeitura de Indaial 
e visitar as lindas árvores de 
páscoa no Ostern Garten.

Brincadeira: A travessia do rio 
com os tocos de madeira, não 
podia encostar nem os pés ou as 
mãos na “água”. 
Foram feitas muitas brincadeiras 
nesse dia tão lindo que Deus nos 
presenteou!

Passeio ao Shopping com direito 
a cinema, pipoca, brinquedos, 
sorvete e o que não podia faltar 
é a apresentação do nascimento 
de Jesus.

Parceria com o Tabelionato De 
Notas e Protesto de Títulos de 
Fraiburgo: crianças escreveram 
cartinhas com o presente de 
Natal desejado. No mês de 
Dezembro, as crianças receberam 
o que estava na cartinha. Foi um 
momento tão especial, o brilho 
dos olhos das crianças, a alegria 
era contagiante.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO
MATUTINO 07:30 às 11:30

VESPERTINO 13:00 às 17:30

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
MATUTINO 07:20 às 12:45

VESPERTINO 12:00 às 17:00

SEJA UM DOADOR
Sicoob 756

Cooperativa 3039
Conta corrente 124.870-7

SEJA UM DOADOR
Banco do Brasil 001

Agência 2474-0 
Conta Corrente 21140-0

12.6. Jaraguá do Sul 12.7. Pomerode

Colaboradores e voluntários
Colaboradores e voluntários

Função Quantidade

Auxiliar de professor(a) 1
Professor(a) 2
Voluntário – Auxiliar de professor(a) 2
Voluntário – Nutricionista 1
Voluntário – Professor de inglês 1

Função Quantidade

Coordenadora(a) 1
Voluntário – Educador(a) 12
Voluntário – Instrutor(a) de musicalização 1
Voluntário – Instrutor(a) de esporte 1
Voluntário – Instrutor de atividade manual 3

Relação de membros do Conselho Curador

Cargo Nome

Presidente Evelin Pereira Schuenke
Vice-Presidente Dorly Morsch Krehnke
Primeiro(a) Tesoureiro(a) Sirlene Frech Fortunato
Segundo(a) Tesoureiro(a) Fernanda R. Hildebrandt Räder
Primeiro(a) Secretário(a) Kelin Carine S.Bammesberger
Segunda Secretário(a) Jean Carlo Mosak Depieri
Conselheiro(a) Cristiano A. da Silva Büttner
Conselheiro(a) Cícero Dittrich
Conselheiro(a) William Bammesberger 

DestaquesDestaques

Aprendemos muito com as 
histórias e neste mês ouvimos a 
história da Armadura de Deus. A 
cada semana descobrimos como 
cada parte da armadura nos 
ajuda a vencer.

Fevereiro iniciamos as aulas de 
musicalização com a Professora 
Mercedes.

Realizamos o nosso acampaden-
tro com o tema: Jesus acalma a 
tempestade. Neste dia tivemos 
história, música, pizza e ainda 
caça as nhonhas, foi muito diver-
tido.

Doutores Sementinhas trazendo 
muita diversão na semana da 
criança.

Festa dos aniversariantes do 1º 
semestre com o tema: Copa. 
Tivemos história, brincadeiras, 
comida, música e muita diversão.

Iniciamos 2018 com uma 
Colônia de Férias, recebemos 
65 crianças. Muitas histórias, 
músicas e diversão.

Relação de membros do Conselho Curador
Cargo Nome

Presidente Ralf Fischer
Vice-Presidente Jonas Lieskow
Primeiro(a) Tesoureiro(a) Sérgio Raduenz
Segundo(a) Tesoureiro(a) Maristela Hansen Radünz
Primeiro(a) Secretário(a) Juliana Frahm
Conselheiro(a) Ivoney Koerich
Conselheiro(a) Douglas Michael Ehlert
Conselheiro(a) Ralf Fischer
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO
MATUTINO 07:30 às 11:30

VESPERTINO 13:30 às 17:30

SEJA UM DOADOR
Viacredi 085

Cooperativa 0101
Conta Corrente 806.055-0

12.8. Timbó

Detalhamento das receitas

Macro visão dos custos

Fonte: DR 2018 PEAL

Micro visão dos gastos gerais

Fonte: DR 2018 PEAL

13. Gráficos complementares às demonstrações 
contábeis

Colaboradores e voluntários

Função Quantidade

Educador(a) 2
Voluntário – Auxiliar de professor(a) 1
Zelador(a) 1

Relação de membros do Conselho Curador

Cargo Nome

Presidente Haro Kamp
Vice-Presidente Deise Tatiane C.Kannenberg
Primeiro(a) Tesoureiro(a) Ivonéti Howe Schütze
Segundo(a) Tesoureiro(a) Andréa Kamp
Primeiro(a) Secretário(a) Gláucia Pupo Endo Prestes
Conselheiro(a) Christa Klabunde
Conselheiro(a) Ulisses Aparecido Prestes
Conselheiro(a) Fabrício Arendt

Destaques

Grupo de apoio Kids realizado 
pelo Ícaro da Cruz Azul. Momento 
muito importante para falar de 
prevenção ao uso de substâncias 
psicoativas. 

Visita ao Ancionato de Timbó. 
As crianças cantaram músicas 
natalinas e entregaram cartões. 

Agosto aconteceu um 
acampadentro especial com 
direito a apresentação aos pais. 

Salários e encargos 
78% 

Gastos gerais 
22% 

Fonte: DR 2018 PEAL 

Água e esgoto 
1% Alimentação 

11% 
Alugueis  

12% Bens de natureza 
permanente 

1% 

Combustíveis e 
lubrificantes 

3% 

Comunicações 
4% 

Consertos e conservações 
5% 

Depreciações e 
amortizações 

12% 

Despesas c/ programas 
especiais 

19% 

Energia elétrica 
4% 

INSS autônomos 
2% 

Material de consumo, 
limpeza e segurança 

4% 

Material de divulgação 
1% 

Material didático 
4% 

Serviços prestados pessoa 
física 
10% 

Serviços prestados pessoa 
jurídica 

6% 

Diversos 
1% 

Fonte: DR 2018 PEAL 

Fonte: DR 2018 PEAL
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Doações de gêneros 
alimentícios e materiais

1%

Doações de pessoas físicas
34%

Doações de pessoas 
jurídicas

27%

Subvenções MEUC e GBM
2%

Subvenções municipais
6%

Subvenços FIA
15%

Subvenções estaduais e 
federais

2%

Bazares e outras 
promoções

11%

Campanha energia elétrica
2%

Fonte: DR 2018 PEAL



14. Demonstrações 
contábeis e notas 
explicativas:

PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS 

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 31/12/2017
R$ R$

ATIVO 479.419,90    417.643,27     

CIRCULANTE 353.124,35    324.209,36     

Caixa e equivalentes de caixa 335.679,87    307.707,37     
Adiantamentos a funcionários 16.333,40      15.594,20       
Despesas antecipadas e outros valores 1.111,08        907,79            

NÃO CIRCULANTE 126.295,55    93.433,91       

Investimentos 7.287,84        4.897,52         
Cotas de capital 7.287,84        4.897,52         

Imobilizado 118.534,46    87.310,02       
Benfeitorias 56.423,02      20.225,02       
Equipamentos de informática 39.026,28      33.515,28       
Instrumentos musicais 7.104,12        7.104,12         
Máquinas e equipamentos 3.562,00        1.572,00         
Móveis e utensílios 77.461,09      69.264,59       
Veículos 13.204,17      13.204,17       
(-) Depreciações acumuladas (78.246,22)     (57.575,16)      

Intangível 473,25           1.226,37         
Programas de proc logístico 3.765,00        3.765,00         
(-) Amortizações (3.291,75)       (2.538,63)        

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 479.419,90    417.643,27     

CIRCULANTE 66.913,51      60.110,95       

Fornecedores e outras contas a pagar 7.500,34        1.382,01         
Salários a pagar 23.109,71      16.572,54       
Encargos sociais e tributários a recolher 16.395,54      22.652,69       
Provisão férias c/encargos sociais 19.907,92      19.503,71       

NÃO CIRCULANTE 12.000,00      4.345,10         

Empréstimos de terceiros 12.000,00      4.345,10         

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 400.506,39    353.187,22     

Patrimônio social 353.187,22    354.475,87     
Ajustes patrimoniais de exercícios anteriores 4.345,10        -                  
Superávit (déficit) do exercício 42.974,07      (1.288,65)        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2018.

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 DO RESULTADO DO PERÍODO DOS  31/12/2018 31/12/2017
EXERCÍCIOS FINDOS EM R$ R$

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 870.340,78    666.961,15     
Contribuições e Doações 541.637,72    448.018,44     

Doações de gêneros alimentícios e materiais 5.671,19        5.386,27         
Doações de pessoas físicas 295.933,93    246.301,82     
Doações de pessoas jurídicas 240.032,60    196.330,35     

Receitas com Subvenções 209.584,74    164.013,61     
Subvenções MEUC e GBM 14.363,05      7.044,05         
Subvenços FIA 50.000,00      63.743,48       
Subvenções municipais 130.380,74    74.000,00       
Subvenções estaduais 4.840,95        19.226,08       
Subvenções federais 10.000,00      -                 

Outras Receitas 119.118,32    54.929,10       
Bazares e outras promoções 99.091,32      34.819,10       
Campanha energia elétrica 20.027,00      20.110,00       

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 870.340,78    666.961,15     

(-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS (783.856,37)   (635.734,12)   
Custos de Mão de Obra Direta (607.833,87)   (480.675,23)   

13º salário (33.174,41)     (27.188,57)     
Férias (44.828,76)     (36.432,36)     
FGTS (42.819,16)     (28.437,67)     
INSS (116.611,67)   (95.112,96)     
Ordenados e salários (365.447,67)   (290.183,22)   
PIS (4.057,26)       (3.320,45)       
Outras despesas (894,94)          -                 

Gastos Gerais (176.022,50)   (155.058,89)   
Água e esgoto (1.308,72)       (2.144,96)       
Alimentação (20.162,60)     (16.416,47)     
Alugueis (20.900,00)     (16.023,58)     
Assistência Social (721,23)          (476,58)          
Bens de natureza permanente (2.213,69)       (3.143,10)       
Combustíveis e lubrificantes (4.726,10)       (4.770,99)       
Comunicações (6.446,89)       (6.340,78)       
Consertos e conservações (8.902,76)       (8.494,64)       
Consertos e conservação veículos (13,90)            (270,00)          
Depreciações e amortizações (20.989,79)     (17.884,41)     
Despesas c/ cursos e atualizações (69,39)            (180,00)          
Despesas c/ programas especiais (33.682,77)     (13.245,76)     
Despesas c/ viagens e deslocamentos (80,00)            (3.021,12)       
Energia elétrica (7.829,77)       (6.852,37)       
Impressos (851,93)          (1.878,01)       
INSS autônomos (3.742,25)       (4.122,15)       
Material de consumo, limpeza e segurança (6.609,56)       (11.108,87)     
Material de divulgação (1.560,00)       -                 
Material didático (6.911,81)       (7.808,83)       
Serviços prestados pessoa física (17.601,34)     (20.969,27)     
Serviços prestados pessoa jurídica (10.698,00)     (9.907,00)       

SUPERÁVIT BRUTO 86.484,41      31.227,03       

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (55.049,64)     (51.188,49)     
Despesas c/ pessoal (27.464,62)     (26.739,04)     

13º salário (1.526,87)       (1.501,50)       
Férias (2.029,89)       (2.383,83)       
FGTS (1.621,46)       (1.514,37)       
INSS (5.432,18)       (5.073,31)       
Ordenados e salários (16.656,72)     (16.079,99)     
PIS (197,50)          (186,04)          

Despesas Administrativas (27.585,02)     (24.449,45)     
Brindes e doações (985,58)          -                 
Combustíveis e lubrificantes (611,51)          (295,02)          
Comunicações (1.247,91)       (1.272,69)       
Consertos e conservações -                 (1.715,00)       
Consertos e conservação veículos (489,90)          -                 
Depreciações e amortizações (479,40)          (479,40)          
Despesas c/ alimentação (1.035,30)       (195,51)          
Honorários contábeis (4.342,00)       (3.756,00)       
Impostos e taxas diversas (2.399,33)       (1.842,09)       
Impressos (6.138,52)       (6.018,17)       
Inss autônomos (199,64)          -                 
Locação de equipamentos (1.618,46)       (1.667,60)       
Marketing e publicidade (100,00)          -                 
Material de expediente (1.586,17)       (1.689,05)       
Seguros (987,10)          (1.323,23)       
Serviços prestados pessoa física (644,00)          -                 
Serviços prestados pessoa jurídica (6.370,69)       (4.613,49)       
Viagens e deslocamentos (160,01)          -                 
( - ) Recuperação de despesas 1.810,50        417,80            

(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 565,01           -                  
Receitas de alienações patrimoniais 1.000,00        -                  
Custos de alienações patrimoniais (434,99)          -                  

SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPER. ANTES RESULT. FINANC. 31.999,78      (19.961,46)      

(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 10.974,29      18.672,81       
Receitas financeiras 18.111,02      25.322,90       
Despesas financeiras (7.136,73)       (6.650,09)        

SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 42.974,07      (1.288,65)        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2018.

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 31/12/2018 31/12/2017

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit (Déficit) líquido do exercício 42.974,07              (1.288,65)              
Itens que não representam movimentação de caixa:

Ajustes patrimoniais de exercícios anteriores 4.345,10                -                        
Depreciações e amortizações 21.424,18              18.363,81              
Baixa de ativo imobilizado 480,00                   -                        

Geração bruta de caixa 69.223,35              17.075,16              

Variação de ativos e passivos da atividade operacional
Adiantamento a funcionários (739,20)                 (2.241,96)              
Despesas antecipadas (203,29)                 340,01                   
Outros débitos curto prazos líquidos 6.802,56                19.903,65              

Caixa líquido obtido das atividades operacionais 75.083,42              35.076,86              

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisições de imobilizado (52.374,50)            (5.523,20)              
Aquisições de cotas de capital (2.391,32)              (1.503,90)              

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (54.765,82)            (7.027,10)              

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Recebimento de empréstimos 12.000,00              -                        
Devolução/baixa de empréstimos (4.345,10)              -                        

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos 7.654,90                -                        

AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES 27.972,50              28.049,76              

CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 307.707,37            279.657,61            

CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO 335.679,87            307.707,37            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2018.

_________________________
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

 Patrimônio Social Ajustes patrimoniais de 
exercícios anteriores

Superávit (Déficit) do 
Exercício Total do Patrimônio Líquido

Valores expressos em R$

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

Déficit do exercício -                                      (1.288,65)                            (1.288,65)                                
Transf. superávit exercicio 15.641,04                          -                                      (15.641,04)                          -                                          

Saldo em 31 de dezembro de 2017 354.475,87                        -                                      (1.288,65)                            353.187,22                              

Superávit do exercício 42.974,07                           42.974,07                                
Transf. déficit do exercicio (1.288,65)                           1.288,65                             -                                          
Ajustes de exercícios anteriores 4.345,10                              -                                      4.345,10                                  

Saldo em 31 de dezembro de 2018 353.187,22                        4.345,10                              42.974,07                           400.506,39                              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraibugo (SC), 31 de Dezembro de 2018.

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 2018 E 2017
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PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS         
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (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 sete unidades de atendimento. 
A Matriz está estabelecida em Fraiburgo (SC) e suas filias em Timbó (SC), 
Benedito Novo (SC), Doutor Pedrinho (SC), Pomerode (SC), Indaial (SC) 
e Jaraguá do Sul (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 2018 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 31/12/2018.

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 2018 de R$ 7.287,84 (R$ 4.897,52 em 2017) na VIACREDI 
– Cooperativa de Crédito, a saber:

7. AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Em função do não reconhecimento de uma doação ocorrida em dezembro de 2017 para baixa de um empréstimo concedido por Pessoa Física no valor 
de R$ 4.345,10, efetuou-se ajuste em 2018 no grupo Patrimônio Líquido, na conta “Ajustes Patrimoniais de Exercícios Anteriores.

8. DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES
A PEAL atende integralmente os requisitos de gratuidades no que se 
refere à Assistência Social, conforme demonstrado no quadro abaixo:

13. 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.

14. 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:

12. APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais 
em conformidade com seu Estatuto Social.

Fraiburgo (SC), 31 de dezembro de 2018.

___________________________
Darlei Giovane Kannenberg 
Presidente
CPF 041.828.199-85

___________________________ 
Clóvis Schenkel 
Contador 
CRC-SC 21510/O-3
CPF 851.109.229-34

10. SUBVENÇÕES PRIVADAS
A entidade recebeu em 2018, R$ 14.363,05 (R$ 7.044,05 em 2017) 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.

11. SUBVENÇÕES PÚBLICAS
As receitas com convênios e subvenções públicas estão reconhecidas 
como crédito na demonstração do resultado e importaram em R$ 
195.221,69 em 2018 (R$ 156.969,56 em 2017), a saber:

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

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

5. DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

UNIDADE 2018 2017

PEAL – FRAIBURGO/SECRETARIA 1.136,38 803,19

PEAL – TIMBÓ 1.799,23 1.235,80

PEAL – BENEDITO NOVO 2.223,06 1.737,09

PEAL – DR. PEDRINHO 1.649,17 1.101,44

PEAL – INDAIAL 20,00 20,00

PEAL – JARAGUÁ DO SUL 460,00 -

TOTAL 7.287,84 4.897,52

UNIDADE 2017 2016

DESCRIÇÃO 2018 2017

CUSTOS DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 176.501,90 155.058,89

CUSTOS DIRETOS DE PESSOAL 607.833,87 480.675,23

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 27.105,62 24.449,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE 
PESSOAL

27.464,62 26.739,04

DESPESAS FINANCEIRAS 7.136,73 6.650,09

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + 
INDIRETOS

846.042,74 693.572,70

RECEITAS PRÓPRIAS 679.432,07 528.270,44

RECEITAS DE SUBVENÇÕES PRIVADAS 14.363,05 7.044,05

RECEITAS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS 195.221,69 156.969,56

Nº MÉDIO DE CRIANÇAS ATENDIDAS 510 400

Nº MÉDIO DE CRIANÇAS GRATUIDADES 510 400

% DE GRATUIDADE CONCEDIDA 100% 100%

DESCRIÇÃO 2018 2017

SUBVENÇÕES MUNICIPAIS

BENEDITO NOVO - 42.000,00

DOUTOR PEDRINHO 24.408,00 27.743,48

FRAIBURGO 54.972,74 10.000,00

INDAIAL - 5.000,00

POMERODE 51.000,00 -

SUBTOTAL 130.380,74 84.743,48

SUBVENÇÕES ESTADUAIS

TIMBÓ - 12.090,00

INDAIAL 4.840,95 7.136,08

SUBTOTAL 4.840,95 19.226,08

SUBVENÇÕES FEDERAIS

INDAIAL 10.000,00 -

SUBTOTAL 10.000,00

SUBVENÇÕES DO FIA

POMERODE - 53.000,00

BENEDITO NOVO 50.000,00 -

SUBTOTAL 50.000,00 53.000,00

TOTAL GERAL 195.221,69 156.969,56

DESCRIÇÃO 2018 2017

FGTS A RECOLHER 3.437,70 3.859,01

INSS A RECOLHER 12.161,93 16.839,85

IRRF A RECOLHER 323,12 569,40

PIS A RECOLHER 472,79 430,49

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 0,00 953,94

TOTAL 16.395,54 22.652,69

DESCRIÇÃO SALDO 2017 AQUISIÇÕES 2018 BAIXA RESIDUAL 
2018

DEPRECIAÇÃO 
2018

SALDO 2018

BENFEITORIAS 18.537,79 36.198,00 1.503,32 53.232,47

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 11.805,74 5.511,00 - 7.642,58 9.674,16

INSTRUMENTOS MUSICAIS 4.971,84 - - 710,76 4.261,08

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 818,12 1.990,00 - 686,76 2.121,36

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 45.894,88 8.676,50 434,99 7.531,81 46.604,58

VEÍCULOS 5.281,65 - - 2.640,84 2.640,81

PROGRAMAS PROC. LOGÍSTICO 1.226,37 - - 753,12 473,25

TOTAL 88.536,39 52.375,50 434,99 21.469,39 119.007,71

ANO PESSOAS 
FÍSICAS

PESSOAS 
JURÍDICAS

OUTRAS DOAÇÕES 
(PF E PJ)

2018 295.933,93 240.032,60 5.671,19

2017 246.301,82 196.330,35 5.386,27

DESCRIÇÃO VALOR PRÊMIO DANOS MATERIAIS DANOS PESSOAIS DANOS MORAIS CASCO

GM CELTA LIFE 1.0 
2009/2009 876,60 100.000,00 150.000,00 50.000,00 VALOR DE MERCADO 

REFERENCIADO
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www.peal.org.br
PEAL BENEDITO NOVO

CNPJ 08.889.308/0003-03
Rua das Missões, 53 – Alto Benedito Novo

Benedito Novo (SC) – CEP 89.124-000
 (47) 3385-0297 – bnovo@peal.org.br

PEAL CONCÓRDIA
Rua João Suzin Marini, 1.028 – Nossa Senhora da Salete

Concórdia (SC) – CEP 89.700-000
 (49) 3444-9942 – concordia@peal.org.br

PEAL DOUTOR PEDRINHO
CNPJ 08.889.308/0004-94

Rua Navegantes, 93 – Nova Rodeio
Doutor Pedrinho (SC) – CEP 89.126-000

 (47) 3388-0651 – drpedrinho@peal.org.br

PEAL FRAIBURGO (MATRIZ)
CNPJ 08.889.308/0001-41

Rua das Missões, 106 – Santo Antônio
Fraiburgo (SC) – CEP 89.580-000

 (49) 98856-4109– fraiburgo@peal.org.br

PEAL INDAIAL
CNPJ 08.889.308/0006-56

Rua Campinas, 384 – Benedito
Indaial (SC) – CEP 89.130-000

(47) 3394-1521 – indaial@peal.org.br

PEAL JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 08.889.308/0007-37

Rua Júlio Pedri, 58 – Vila Nova
Jaraguá do Sul (SC) – CEP 89.259-470

 (47) 99670-9535 – jaragua@peal.org.br

PEAL POMERODE
CNPJ 08.889.308/0005-75

Rua XV de Novembro, 10.298 – Testo Central
Pomerode (SC) – CEP 89.107-000

(47) 99227-2167 – pomerode@peal.org.br

PEAL TIMBÓ
CNPJ 08.889.308/0002-22

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 181 – Centro 
Timbó (SC) – CEP 89.120-000

(47) 99969-4448 – timbo@peal.org.br

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CNPJ 08.889.308/0001-41

Rua das Missões, 53 – Alto Benedito Novo
Benedito Novo (SC) – CEP 89.124-000
 (47) 3385-1843 – peal@peal.org.br


