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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2020 

 
 
01. DADOS DA INSTITUIÇÃO: 
 
  
01 – Associação Canaã de Proteção à Criança e ao Adolescente 
 
 
02 – Fazenda Canaã, PR 540, km 12 
 
03 – Colônia Cachoeira 

 
04 –Entre Rios/ Guarapuava 

  
05 – 
UF: 
PR 

 
06 – CEP: 85.139-
300 

 
07 – Caixa Postal: 2061 

 
08 – Telefone: 
 (42) 3631-1019 

 
09 – FAX: 

 

 
10 – E-MAIL: 
canaa.tecnica@gmail.com 

 
11 - CNPJ: 
76.907.443/0001-22 

 
12 – DATA DE FUNDAÇÃO: 07 de dezembro de 1973 

 
 

02. HISTÓRICO DA ENTIDADE 
 

Em 1970, um casal de Americanos, Arthur e Inge Haring, trouxeram para o 

Paraná alguns adolescentes da instituição de acolhimento para meninos já 

estabelecido pela Igreja Evangélica Nazareno em Nepomuceno, Minas Gerais. 

Ocuparam uma fazenda em Entre Rios que o Sr. Jakob Lay tinha doado com a visão 

de iniciar um ministério para idosos ou crianças. Quando solicitaram permissão ao 

governo para começar um orfanato neste lugar, a permissão foi negada porque o 

governo não queria incluir crianças oriundas de outro estado, quando o Paraná já tinha 

tantas crianças necessitadas no estado. Os meninos adolescentes voltaram para 

Minas Gerais, posteriormente mais uma vez foi solicitada permissão para abrir uma 

instituição de acolhimento no terreno doado pelo Sr. Jakob. A permissão foi 

concedida, e o casal americano Ken e Esperança Pflederer ficaram responsáveis pela 

nova obra no Paraná. Assim, a Associação Canaã de Proteção aos Menores, 

atualmente denominada Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente foi 

fundada no dia 7 de dezembro de 1973. 
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A Associação Canaã é uma entidade de assistência social, fundada no dia 07 de 

dezembro de 1973, sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, que 

desenvolve serviço de acolhimento institucional na modalidade casa lar para crianças 

e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal, vítimas de 

violência, promovendo-lhes assistência alimentar, educativa, atendimentos na área da 

saúde e o que mais for necessário para seu desenvolvimento, visando à reintegração 

familiar dos acolhidos quando possível junto à família de origem ou extensa ou 

substituta, e reintegração dos mesmos na sociedade, fortalecendo o emocional e 

físico, garantindo e promovendo uma boa formação aos acolhidos, preparando-os 

para viver em sociedade. A instituição prioriza o resgate e fortalecimento do vínculo 

afetivo familiar, além do acolhimento são desenvolvidas ações para que seja possível 

o retorno para a família de origem ou extensa ou substituta, dependendo assim de 

cada caso. 

 Atualmente são atendidos 20 (vinte) crianças e adolescentes com uma estrutura 

renovada e restruturada com 5 (cinco) Casas Lares, sendo uma delas com cuidadores 

folguista. 

 

03. FINALIDADE ESTATUTÁRIA 

A Associação Canaã tem como finalidade oferecer serviços tipificados de 

acolhimento institucional na modalidade de atendimento em unidade institucional 

semelhante a uma residência, denominada Casa Lar para crianças e adolescentes 

até 17 anos, e República para jovens de 18 a 21 anos, em vulnerabilidade social e 

risco pessoal, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, vítimas de violência 

física e/ou psicológica, promovendo-lhes proteção integral, visando sempre à 

reintegração familiar, família extensa, família substituta, também possibilitando a 

inserção social.  

 

04. OBJETIVO GERAL 
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Tem por objetivo geral acolher crianças, adolescentes e jovens em 

vulnerabilidade social, com vínculos familiares rompidos e/ou fragilizados, observando 

princípios basilares da legislação vigente no país, a proteção integral à criança e ao 

adolescente e a prioridade absoluta dos mesmos. 

 

05. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Garantir o acesso aos direitos fundamentais como saúde, educação, moradia e 

alimentação, elaborar, promover e apoiar estratégias e ações inovadoras e 

comprometidas com o atendimento às crianças, adolescentes e jovens acolhidos;  

2. Preparar as crianças, adolescentes e jovens para o desligamento institucional, 

fortalecer e resgatar vínculos familiares e de pertencimento social por meio de 

ações individuais, coletivas e familiares, realizar com as famílias fortalecimento 

de vínculos para um possível retorno do acolhido à família de origem ou extensa; 

3. Levar o acolhido a conhecer e vislumbrar escolhas na vida pessoal, familiar e 

social; contribuir para o reconhecimento e desenvolvimento das potencialidades 

de cada acolhido; 

4. Ampliar o universo de informações artístico e cultural dos acolhidos, estimulando 

o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos; 

5. Realizar atividades com os acolhidos que exercitem a criatividade, cooperação 

mútua, integração e aprendizado para a valorização da vida; 

6. Promover acesso às informações com relação às demandas individuais e 

coletivas e orientações jurídicas quando necessário;  

7. Colaborar ou manter o custeio de cursos técnicos profissionalizantes e superiores 

aos adolescentes e jovens atendidos; 

8. Promover boa formação aos acolhidos, preparando-os para funções futuras, 

atividades correlatas ou afins; 

9. Buscar a superação de conflitos relacionais, rompendo com o ciclo de violência 

nas relações intrafamiliares; 

10. Articular e fortalecer ações com a rede; 
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11. Promover compromisso ético e social, e o exercício da cidadania; 

12. Diminuir a incidência de crianças, adolescentes e jovens em situação de rua e de 

abandono; 

13. Contribuir para a garantia de proteção a indivíduos e famílias e inclusão em 

serviços e acesso a oportunidades;  

14. Construir a autonomia;  

15. Resgatar vínculos familiares e comunitários e trabalhar buscando o rompimento 

do ciclo da violência doméstica e familiar; 

16. Elaborar, promover e apoiar estratégias e ações inovadoras e comprometidas 

com o atendimento às crianças, adolescentes, e jovens acolhidos. 

 

06. RECURSOS  

ENTRADAS: 

FONTE VALOR RECEBIDO EM 

2020 (R$) 

Doações de pessoas físicas através da Fundação Igreja 

Evangélica Nazareno (Estados Unidos) 

 484.741,64 

Doações de pessoas físicas através da Fundação Igreja 

Evangélica Nazareno (Canadá) 

 202.029,25 

Safra - venda de produtos dos campos  146.081,04 

Venda de veículos e equipamentos  99.000,00 

CMAS Conselho Municipal de Assistência Social FMAS   61.754,60 

PPAS-IV  60.000,00 

Projeto FIA Municipal (destinação de imposto de renda)  58.967,54 

Nota Paraná  35.662,54 

Doações de pessoas físicas no Brasil  22.608,81 

Doações de pessoas jurídicas no Brasil  5.570,47 

Rendimentos aplicações e poupanças 1.816,42 

Arrendamento de pasto  300,00 
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TOTAL/ R$ 1.178.532,31 

 

DESPESAS: 

ITEM DE DESPESA VALOR GASTO EM 2020 

(R$) 

Despesas com pessoal  477.417,28 

Despesas administrativas  307.412,75 

Investimentos (material permanente, 

reformas/melhorias) 

284.373,89 

TOTAL/ R$ 1.069.203,92 

 
 

07. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS 

Serviços de Proteção Social Especial – Alta Complexidade 

A Associação Canaã acolhe crianças e adolescentes com vínculos familiares 

rompidos ou fragilizados, vítimas de violência física e psicológica, que estavam 

vivendo em vulnerabilidade social e risco pessoal, dessa forma o trabalho é realizado 

a fim de garantir a proteção integral, sem distinção de raça, religião, gênero, e 

orientação sexual, tendo como prioridade proporcionar um ambiente familiar, 

oferecendo aos acolhidos toda estrutura necessária para seu desenvolvimento.  

Os acolhidos frequentam as escolas públicas, porém, já tivemos caso de 

acolhido receber bolsa integral de estudos em uma escola particular em Entre Rios 

através de um projeto filantrópico da Cooperativa Agrária.  

Os acolhidos também recebem atendimento médico, odontológico, 

oftalmológico entre outros, sendo encaminhados conforme as necessidades.  

A instituição conta com uma psicopedagoga voluntária. A mesma realiza as 

avaliações dos acolhidos quando necessário. Também presta serviço na instituição 

uma voluntária que auxiliam no reforço escolar com os acolhidos diariamente. 

A Assistente Social elabora em conjunto com a equipe técnica e coordenação, 

o Projeto Político Pedagógico do Serviço, elabora anualmente o planejamento de 

atividades, de atendimentos e visitas domiciliares, acompanha os/as acolhidos/das e 

suas respectivas famílias. Elabora, monitora e avalia o Plano Individual de 



 
 

       

 
6 

 

Atendimento - PIA que é encaminhado para a Vara da Infância e Juventude da 

Comarca de Guarapuava a cada 03 (três) meses, ou quando solicitado. 

Realiza visitas institucionais nos Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS, Centro de Referência Especializado - CREAS, Conselhos Tutelares, Fórum, 

entre outras instituições. Realiza encaminhamentos, discussões e planejamento 

conjunto com outros atores da rede de serviços do Sistema de Garantia de Direitos 

da Criança e do Adolescente.  

Diariamente recebe das cuidadoras/cuidadores o relatório de evolução de cada 

criança/adolescente para a avaliação e readequação ou não do PIA ou de outros 

encaminhamentos necessários. Monitora e comunica a coordenação do 

Canaã qualquer irregularidade no atendimento às crianças e adolescentes por parte 

de quaisquer outros funcionários. 

Quando necessário e pertinente, elabora, encaminha e discute com a 

autoridade Judiciária e Ministério Público a respeito de relatórios sobre a situação de 

cada criança e adolescente apontando possibilidades de reintegração familiar, 

necessidade de aplicação de novas medidas ou quando esgotados os recursos de 

manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção, 

media em parceria com o cuidador de referência do processo de aproximação e 

fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva.  

Acompanha os serviços de saúde, assistência, educação entre outros serviços 

requeridos no cotidiano. Organiza as informações das crianças e adolescentes e suas 

respectivas famílias, bem como, providencia os documentos pessoais dos acolhidos 

e organiza na forma de prontuário individual em arquivo físico e digital. 

Além da assistência e suporte que oferta para as crianças e adolescentes, 

também auxilia e orienta os pais e mães sociais. Participa de reuniões com os demais 

membros da equipe quinzenalmente ou quando se faz necessário. 

Elabora e executa projetos para a captação de recursos financeiros para 

despesas da instituição. Participa do Conselho Municipal de Assistência Social e 
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Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, bem como, outras reuniões da Rede 

de Atendimento. 

O psicólogo elabora em conjunto com o/a coordenador (a) e demais 

funcionários, o Projeto Político Pedagógico do Serviço, elabora anualmente o 

planejamento de atividades de atendimentos psicossocial e visitas domiciliares, apoia 

na elaboração e acompanhamento da execução do Cronograma de Atividades da 

Pedagoga Social.  

Faz o acompanhamento psicossocial dos/das acolhidos/das e suas respectivas 

famílias, com vistas à reintegração familiar, elaborando o Cronograma de 

Atendimento, apoia na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários, 

apoia e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos cuidadores/educadores, 

encaminha, discute e planeja em conjunto com outros atores da rede de serviços e 

das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e 

suas famílias, recebe dos/das cuidadores/as o relatório de Evolução de cada 

criança/adolescente para a avaliação, monitora e comunica a Coordenação/Direção 

qualquer intercorrência no atendimento às crianças e adolescentes por parte de 

quaisquer outros funcionários. 

Trabalha a preparação da criança/adolescente para o desligamento em 

parceria com o (a) cuidador (a) de referência e com a Assistente Social, mediam e 

também trabalham juntos o processo de aproximação e fortalecimento ou construção 

do vínculo com a família de origem, extensa ou adotiva. 

Quando necessário elabora pareceres para fins jurídicos, atendimentos 

individuais e resolução de conflitos cotidiano, oferece atendimento psicológico 

individual aos cuidadores, trabalha as regras sociais com os acolhidos e mostra o 

quanto elas são importantes e precisam ser respeitadas dentro e fora da instituição, 

para que elas tenham êxito quando forem reinseridas no meio social, prepara as 

crianças e adolescente em processo de adoção, acompanha as visitas domiciliares, 

junto a assistente social e faz acompanhamento junto a equipe pedagógica da escola. 
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Os cuidadores têm um grupo específico de acolhidos pelos quais são 

responsáveis pela alimentação, saúde, higiene, educação e proteção, os mesmos 

auxiliam a criança e adolescente no fortalecimento da autoestima e construção de 

identidade, acompanhamento nos serviços do cotidiano. Os cuidadores que trabalham 

com os acolhidos residem na Instituição, e realizam as refeições juntamente com os 

acolhidos na copa de sua casa.  

A instituição é responsável em matricular os adolescentes que completarem o 

ensino fundamental em cursos técnicos profissionalizantes, para que ao completarem 

18 anos estejam aptos a exercer a profissão em que se profissionalizaram e desta 

forma se inserir no mundo do trabalho, cursando uma graduação que possibilite sua 

emancipação pessoal e profissional.  

O objetivo da Instituição é garantir e promover uma boa formação aos 

acolhidos, preparando-os para funções futuras, também é responsável pelo custeio 

de cursos técnicos e superiores, sempre respeitando às aspirações dos acolhidos.  

 

Modalidade República - Canaã Plus 

Ao completar 18 anos e ter o ensino médio completo, a instituição analisa as 

particularidades desse jovem e verifica a possibilidade de locação de apartamento, 

casa, ou quitinete para a residência do mesmo.  Entendendo as oportunidades do 

mundo do trabalho, vínculos familiares, condição cognitiva e/ou comportamental. 

Sendo possível, a Associação Canaã custeia as despesas e a equipe técnica 

direciona os jovens para qualificação e capacitação profissional, cadastrando os 

mesmos em agencias de empregos, fazendo um trabalho em rede com empresários 

da região para o programa Jovem Aprendiz. A Associação Canaã possibilita que ao 

término dos cursos profissionalizante esses jovens tenham condições de prestar 

vestibular nas instituições públicas e/ ou privadas, e havendo a possibilidade, os 

mantém custeando todas as despesas necessárias até que esses jovens tenham 

condições de prover o seu próprio sustento. 

O público alvo são jovens que se encontram acolhidos na instituição Canaã que 
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ao completarem o segundo grau este programa providencia apoio financeiro para 

cursos superiores ou pôs médio técnico e ajuda com planejamento para futuro 

emprego. 

Em relação a abrangência territorial os cursos técnicos e superiores 

normalmente são realizados em Guarapuava ou Curitiba, mas tendo a possibilidade 

de ser em qualquer cidade do Paraná, desta forma este programa proporciona os 

jovens a alcançarem sua autonomia e consequentemente a responsabilidade nas 

mais diversa áreas de suas vidas, para terem a oportunidade de construírem a sua 

emancipação para a realização de uma nova etapa em suas vidas. Tendo a equipe 

técnica à disposição para orientação e possíveis encaminhamentos.  

 

Fortalecimento de Vínculos 

 Priorizar a criança e adolescente que está no acolhimento o convívio familiar, 

preservando e fortalecendo vínculos familiares e comunitários, os quais são 

fundamentais para o desenvolvimento humano na formação de sua identidade e como 

construção do sujeito, promover formação aos acolhidos, preparando-os para funções 

futuras.  

 Realizar o trabalho com as famílias de origem ou extensa, para um possível 

retorno da criança e do adolescente e na sua impossibilidade, o encaminhamento para 

sua família substituta. 

 Ressaltamos que priorizamos também o atendimento individualizado, o qual é 

necessário à criança e ao adolescente, tendo em vista a sua história de vida e suas 

especificidades.  

  

 

 

 

 

 



 
 

       

 
10 

 

08. BENEFICIÁRIA ALTERNATIVA PARA RECEBIMENTO DAS SOBRAS DO 

PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS ESTADO DO PARANÁ 

 

Colégio JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Dom 

Pedro I 

165 

Litros 

49 

Litros 

101 

Litros 

215 

Litros 

162 

Litros 

85 

Litros 

 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

35 

Litros 

35 

Litros 

118 

Litros 

99 

Litros 

85 

Litros 

98 

Litros 

1247 

Litros 
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  09. INFRAESTRUTURA 

A Fazenda Canaã onde é a sede da instituição tem uma área com mais de 50 

hectares, o prédio principal tem 1.500 m2 contendo escritório, sala de reunião, sala do 

psicólogo, sala da assistente social, sala da psicopedagoga, recepção, uma 

despensa, um almoxarifado, um refeitório para ocasiões festivas, uma cozinha, e 

garagens. Também no térreo do prédio contém 01 apartamento com 03 quartos, 01 

cozinha, 01 copa, 01 sala, onde reside a família do presidente. A área superior possui 

mais três apartamentos e uma sala de eventos denominada: sala da família.  

 

FAZENDA 

 

 



 
 

       

 
12 

 

 

 

 

ESCRITÓRIO – SALA DE REUNIÕES 
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RECEPÇÃO 

 

 

Na área superior possui mais três apartamentos e uma sala de eventos chamada: 

Sala da Família.   
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O primeiro apartamento contém 03 quartos, 01 copa, ligados com a sala, cozinha, 02 

banheiros.  

 

 

O segundo apartamento (de voluntários residentes) contém 03 quartos, 02 banheiros, 

01 cozinha/copa, e a sala da família é usado como sala deste apartamento;  

O terceiro apartamento contém 05 quartos, 02 banheiros, 01 cozinha com copa, 01 

sala. 
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A Instituição conta também com mais 05 Casas-Lares: 

 

Na 1ª casa: Reside um casal de cuidadores folguistas, que recebem os acolhidos 

nas folgas dos respectivos cuidadores. Esta casa contém 04 quartos, 01 cozinha 

com copa, 01 sala, 02 banheiros, 01 lavanderia, 01 garagem.  

  

 

Na 2ª casa: reside um casal de cuidadores com os acolhidos, esta casa contém 04 

quartos, 02 banheiros, 01 sala, 01 copa, 01 cozinha, 01 lavanderia, 01 garagem;  

 

  

Na 3ª casa: reside um casal de cuidadores com acolhidos, esta casa contém 05 

quartos, 02 banheiros, 01 cozinha, 01 copa, 01 sala grande, 01 lavanderia/garagem, 

área cercada; 



 
 

       

 
16 

 

 

Na 4ª casa: reside um casal de cuidadores e também os acolhidos, esta casa 

contém 04 quartos, 02 banheiros, 01 sala/ copa, 01 cozinha, 01 lavanderia;  

 

 

 

Na 5ª casa: reside um casal de cuidadores e seu filho, e também acolhidos. Esta 

casa contém 05 quartos, 01 cozinha, 01 copa/sala, 02 banheiros, 01 lavanderia, 01 

garagem. 

 



 
 

       

 
17 

 

 

 

A instituição dispõe de área para prática de atividades esportivas, como: campo de 

futebol, voleibol, quadra poliesportiva, piscina, tanque para pesca e outros: 
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CAMPO DE FUTEBOL 

 

 

QUADRA POLIESPORTIVA 
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PISCINA E TANQUES DE PESCA 
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  10. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS  

     Atualmente a instituição possui 01 kombi, 04 automóveis, 01 trator com 

carretinha, 01 cortador de grama giro zero e 05 roçadeiras. 

 

     11. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

      A Instituição acolhe crianças e adolescentes encaminhados pela Vara da 

Infância e Juventude ou Conselhos Tutelares da Comarca de Guarapuava, 

Estado do Paraná.  

 

12. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES AÇÕES E PROJETOS 

OBJETIVOS 
 

ATIVIDADES 
 

Periodicidade das 
Atividades 

Diária Semanal Mensal 

1. Fortalecer a 

autopromoção e 
emancipação das 
crianças e 
adolescentes e 
famílias sejam de 
origem ou 
substituta 

1.1.   Orientação e apoio     X   

1.2.  Acompanhamentos X   

1.3. Fortalecimento de 

vínculos familiares 

X   

1.4. Garantia de igualdade 
e equidade de direitos 

X   

2. Realizar 
palestras e 
informações sobre 
vínculos familiares 

2.1. Leituras de textos 
relacionado ao tema 
família. 

  X 

2.2. Vídeos, dinâmicas   X 

2.3. Trabalho em rede com 
outros profissionais 

abordando o tema família. 

X   

3. Preparar a 

criança e o 
adolescente para o 

3.1.  Orientações e 

acompanhamentos 

X   

3.2. Grupo de discussão e  X  
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desligamento 
institucional 

apoio 

3.3. Trabalho 
interdisciplinar realizado 
com os profissionais da 
equipe técnica. 

X   

3.4.  Visitas domiciliares 
(casa família de origem). 

  X 

4. Trabalhar a 

autoestima e a 
construção da 
história de vida de 
cada criança e 
adolescente 

4.1.  Grupo de discussão e 

apoio 

 X  

4.2.  Fortalecimento de 

vínculos familiares 

X   

4.3. Análises e 

intervenções diante das 
informações descritas 

  X 

5.   Programa 
Canaã Plus 

(Jovens de 18 a 21 
anos) 

5.1. Contatos com 
empresários da região 
para inserir os jovens no 
Programa Jovem 
Aprendiz. 

  X 

5.2. Fortalecer a 

autoestima dos jovens e 
qualificação profissional 
dos mesmos. 

X   

5.3. Preparação dos 
jovens para o 
desligamento institucional. 

X   

5.4. Monitoramento dos 

jovens nas suas 
residências e orientação 
para uma conduta social 
nas suas atividades 
cotidianas. 

X   

 
 

    

 



 
 

       

 
22 

 

13. SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO/ 

ATIVIDADE / PROJETO 

ESTRATÉGIAS PÚBLICO-ALVO ATENDIDOS 

EM 2020 

FONTE 

RECURSO 

Acolhida e escuta 
qualificada das 

famílias (crianças 
e adolescentes) 

Atuação da 
Equipe 
Técnica 

 
 

Família de 
origem e 
extensa, 

substituta, 
cuidadores, 
acolhidos. 

 

 
07 famílias 

 

 
FIA 

Municipal, 
FMAS e 
Doações 

 

Preparar as 
crianças e 

adolescentes para 
o desligamento 

institucional 

Atuação da 
Equipe 
Técnica 

Acolhidos 07 
acolhidos 

 
FIA 

Municipal, 
FMAS e 
Doações 

Acompanhamento 
psicológico social 

dos acolhidos 

Psicólogo 
 

Acolhidos 28 
acolhidos 

FIA 
Municipal, 
FMAS e 
Doações 

 

Fortalecimento de 
vínculos, com as 

crianças e 
adolescentes e 

suas 
necessidades 

Equipe 
técnica e 

cuidadores 

Acolhidos e 
famílias 

 
28 

acolhidos, 
11 famílias 

FIA  
Municipal, 
FMAS e 
doações 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

 

Capacitação da equipe – 18-19 de janeiro 

A Pastora Antônia Garmus instruiu membros da equipe a respeito de estratégias 
para cuidar da vida espiritual e sentimental dos acolhidos, incluindo como ajudá-los 

na superação de traumas. 
 

 

  

3ª Rota das Colônias – 22 de fevereiro 

No dia 22 de fevereiro, a Associação Canaã foi sede da 3ª Rota das Colônias, 
cicloturismo na região de Entre Rios. Foi um lindo dia para o evento, que contou com 

a participação de mais de 130 ciclistas. Os organizadores foram a Koncept e Bike 
Express, tiveram patrocinadores, e muitas pessoas participaram doando produtos de 

limpeza e higiene pessoal para a instituição. 
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Barbearia Baruk - 01 de março 

A Barbearia Baruk convidou os meninos da Canaã para cortar o cabelo 
gratuitamente. A equipe da Barbearia Baruk cortou o cabelo de 12 dos meninos da 

Canaã e também dos dois cuidadores que foram de motorista. Essa parceria se 
estendeu em outros momentos. 

 

 

Silmar Saloon – 15 de março 

No dia 15 de março, o Silmar Saloon abriu suas portas para atender exclusivamente 
as nossas crianças, adolescentes e colaboradoras. Ofertando os cuidados com 

cabelo, unhas e maquiagens. 
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Roda de conversa 18 de maio – Abuso e exploração sexual contra criança e 

adolescente 

A equipe técnica realizou rodas de conversa com os cuidadores da Associação a 

respeito do dia 18 de maio sobre o abuso e exploração sexual contra criança e 

adolescente. Qual a bagagem os cuidadores tinham sobre o tema e na prática na 

instituição como a problemática surge e deve ser trabalhada.  

 

 

 

 
Chá Literário – 29 de maio 

As crianças do pré-escolar ao quinto ano convidaram os adultos a prestigiar um Chá 

Literário. Cada aluno apresentou um livro que tinha lido. A organização da tarde 

literária contou com a organização da voluntária da instituição. 
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Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil - 12 de junho 

A equipe técnica passou para os acolhidos um vídeo pedagógico e explicativo sobre 

o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, coerente com a fase do 

desenvolvimento deles. E com o auxílio da pedagoga confeccionaram cata ventos 

para que eles trabalhassem com algo concreto sobre o tema para fixar sobre o 

assunto e foi conversado sobre os mitos e verdades referente ao dia. 

 

 

Aniversário de 30 anos do ECA - 13 de julho 

A equipe técnica imprimiu o “ECA em Tirinhas” e entregou um panfleto para cada 

acolhido e através de roda de conversa foi debatido sobre o tema de forma 

pedagógica e linguagem acessível sobre alguns pontos específico do ECA, 
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principalmente sobre o acolhimento institucional e de qual forma os direitos deles 

são garantidos na instituição, bem como, os deveres que o mesmo tem diante dessa 

fase da vida deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebimento do Citroën – 23 de julho 

Automóvel recebido pela prefeitura de Guarapuava, através de convênio com o 
governo Federal e Estadual, para uso durante o período de cinco anos. 
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Dia das Crianças – 12 de outubro 

Para comemoração do Dia das Crianças, foi realizado uma tarde de atividades com 

touro mecânico, piscina de bolinhas, cama elástica, toboágua, pesca esportiva, entre 

outras atividades. Foi entregue presentes recebidos de doações, como roupas, 

sapatos, brinquedos e jogos. E ofertado uma tarde com lanche gourmet e sorvete. 

 

 

 

 

Capacitação – 29 de setembro 

A psiquiatra Dra. Stela Maris Krueger ministrou uma capacitação para toda equipe 

da Associação, sobre formas de abordagem para contenção de crianças e 

adolescentes, diante de surtos psicóticos e/ou comportamentais. 
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Visita da Barbearia Mergen – 26 de outubro 

A Barbearia Mergen visitou a Associação Canaã, doando serviços de corte de 
cabelo para os meninos. 

 

 

 

Besha - 13 de outubro 

Nossa celebração do Dia das Crianças continuou no dia 13. A loja Besha realizou 
um evento para as crianças e adolescentes da Canaã.  

Durante a tarde, aprenderam a fazer kokedamas, papel reciclado e pequenos 
arranjos com flores. Também houve uma oficina de lettering e uma vivência com a 

Dra. Christine Bittencourt, que falou sobre a importância do contato com a natureza.  
Ana Carolina Bittencourt e Dra. Rafaela Zarpelon se fizeram presentes e Brooklyn 

Street Food fez doação do lanche. Foi uma tarde de muita diversão e aprendizagem! 
Os acolhidos trouxeram para casa os kokedamas e arranjos florais que usamos para 

enfeitar vários espaços na Fazenda Canaã. 
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Apresentação Musical – 22 de dezembro 

Como contrapartida de um curso de música, a colaboradora Bethany Villalba 
realizou uma apresentação musical para os acolhidos e equipe. 

 

 

 

Comemoração Pizzaria - 22 de dezembro 

A Pizzaria Paulistana mais uma vez fez a doação de pizzas para a confraternização 
do final do ano da instituição. Por motivo da COVID-19, a festa aconteceu nas 

dependências da Fazenda Canaã. 
No mesmo dia foi entregue as novas camisetas da Canaã, para os acolhidos e 

funcionários. 
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MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DURANTE 2020: 

 

 

Garagem na frente do prédio e Projeto solar (geração de energia) 

 

 

 

Plantação de nogueiras 
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Academia 

 

 

Sala de jogos  
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Quiosque 

Foi construído um quiosque ao lado do tanque de pesca, para ser usado 
em datas comemorativas, acampamentos e pescarias de modo que todos 

aproveitem melhor o espaço ao ar livre. 
 
 

 

Ampliação da cozinha de uma das casas 
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14. SINTESE DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS ANUAL 

 

Quantidade de pessoas atendidas em 2020: 55 

Número de crianças e adolescentes acolhidos em 2020: 28 

Familiares dos acolhidos atendidos em 2020: 27 

 

           15.  RECURSOS HUMANOS  

Quant. Função Escolaridade Carga 
Horária 

Semanal 

Vínculo 
Empregatíci

o 

01 Assistente Social Ensino Superior 40 CLT 

01 Psicólogo Ensino Superior 40 CLT 

10 Cuidadores Social Ensino Médio Intermitente CLT  
Lei 7.644/87 

01 Assistente Admin. Ensino Superior 40 CLT 

01 Psicopedagoga Ensino Superior 30 Voluntária *  

01 Professora Reforço Ensino Superior 30 Voluntária 
(residente) 

01 Presidente Ensino Superior 40 Voluntário 
(residente) 

01 Vice-presidente Ensino Superior - Voluntário 

01 Tesoureiro Ensino Médio 40 Voluntário 

01 Secretário Doutorado - Voluntário 

*Custeada pela Igreja Nazareno dos Estados Unidos. 

 

16. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Percebe-se que apesar da instituição ter tido que se adaptar à nova realidade 

de isolamento social devido ao COVID-19, e mesmo tendo encontrado grandes 

desafios no ano de 2020 precisando se reinventar. Percebeu-se que devido os 

acolhidos não terem ido à escola, nos cursos no Projeção, e nem recebido grupos que 

realizavam atividades na Instituição em datas comemorativas. A Associação continua 

viabilizando a proteção integral, a reinserção familiar e comunitária e a autonomia das 

crianças e adolescentes, mesmo que de forma mais restritiva, a partir das ações 
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desenvolvidas cotidianamente, continuamos respeitando as particularidades de cada 

criança e adolescente. O trabalho vem sendo desenvolvido na perspectiva da 

provisoriedade no acolhimento conforme previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA em seu artigo 101. 

 

 

 

Guarapuava, 30 de março de 2021. 
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