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1.APRESENTAÇÃO

A ASCA - ASSOCIAÇÃO SANTA CRUZ DE ARAGUAÍNA, pessoa

jurídica de direito privado, MANTENEDORA do Colégio Santa Cruz de

Araguaína – TO e Unidade Carolina - MA, inscrita no CNPJ nº 02.750.669/0001-

26, com sede na Rua Santa Cruz, nº 557, Centro, CEP:77.804-090, na cidade

de Araguaína, TO, apresenta a todos e aos órgãos de controle interno e

externo a prestação de contas ordinárias anual por meio deste Balanço Social,

contendo a concessão das Bolsas Sociais de Estudo do exercício de 2020, a

que esta instituição está obrigada nos termos do art. Art. 57 da Portaria normativa

15/2017 do MEC e no art. 36 do Decreto nº 8.242, de 2014.

,
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2. CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO

Diretor Geral
Pe. Edson de Oliveira Silva
Diretora Administrativa
MiriamMendes Costa

Presidente da Associação Santa Cruz (ASCA)
Pe. Francisco de Assis Silva Alfenas

Vice-Presidente
Pe. Eduardo Seccatto Caliman

Secretário
Pe. José Noleto de Sousa

Tesoureiro
Pe. Edson de Oliveira silva

Conselho Fiscal
1º Conselheiro: Pe. Josumar dos Santos

Suplente: Pe. Tadeu Costa Gonçalves

2º Conselheiro: Pe. Zenildo Rosa

Suplente: Irmão Antônio Francisco Porto

3º Conselheiro: Pe. Jarbas Assunção Serpa

Suplente: Irmão Celso Diogo de Sousa

Responsabilidade social e Filantropia
Alcieni Duarte Queiroz

Cress:2787- 25º região

ARAGUAÍNA-TO

MAIO/2021
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3. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome: Associação Santa Cruz de Araguaína

CNPJ: 02.750.669/0001-26
Endereço: Rua Santa Cruz, nº. 557, Centro - Araguaína/ TO. Filial em Carolina /

MA, na Praça Alípio Carvalho, Nº 334 Centro. CEP: 77.804-090, Telefone: (63)

3413 0500

Inscrição realizada em: 14/09/1963
Site: www.colegiosantacruz.g12.br.
Correio Eletrônico: asca@colegiosantacruz.g12.br,

Concessão da Certificação CEBAS: Processo nº 23123.000212/2012-48 em

30/12/2016.
Inscrição CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social da Cidade de

Araguaína: inscrição nº 088/2012 em 07/05/2012.
Aprovação CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social da Cidade de

Araguaína: aprovação nº 07/2012 em 03/12/2012.
Renovação da Certificação CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social

da Cidade de Araguaína: renovação 07/2012 em 22/01/2018.
Diretor Presidente: Francisco de Assis Silva Alfenas

Diretor Vice-Presidente: Pe. Eduardo Seccatto Caliman

Registro Inicial no CNAS: Processo nº 0100021223123/2012

Data de Fundação da Instituição: 14 de setembro de 1963

Diretor Geral: Pe. Eduardo Seccatto Caliman

Presidente da Associação: Pe. Francisco de Assis Silva Alfenas

Vice-Presidente: Pe. Eduardo Seccatto Caliman

Secretário: Pe. José Noleto de Sousa

Tesoureiro: Pe. Amilar Eurides Giuriato

Conselheiros Fiscais:
1º Conselheiro: Pe. Josumar dos Santos 6

Suplente: Pe. Tadeu Costa Gonçalves

2º Conselheiro: Pe. Zenildo Rosa
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a) Abrangência Territorial
- Unidades 01, na cidade de Araguaína/TO

- Unidade 02, filial na cidade de Carolina/MA.

b) Visão
Ser uma instituição de referência, firmando sua identidade católica

comprometida com a inovação do ensino de qualidade, vivenciando o carisma

de São Luís Orione.

c) Missão
Vencer os desafios do nosso tempo pelo constante processo de renovação e

inovação, em todos os aspectos do Sistema Educacional.

d) Valores
- Vivência da identidade cristã;

- Trabalho no desenvolvimento pessoal, de modo coletivo;

- Cuidado com as pessoas carentes, em situação de vulnerabilidade social;

- Cuidado com as pessoas Portadoras de Necessidades Especiais;

- Desenvolvimento de Relações fraternas e solidárias;

- Qualificação permanente dos agentes educativos;

- Atenção às inovações educacionais;

- Solidariedade e respeito à diversidade cultura e humana.
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4. OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO

a) Valorizar a formação do Ser Humano em sua plenitude, trabalhando em prol

da universalização do acesso às políticas públicas de educação, direitos sociais,

baseando-se nos princípios da formação cristã, segundo a filosofia de São Luís

Orione;
b) Promover o acesso às políticas públicas de educação por meio da concessão

de bolsas de Estudos integral (100%) e parcial (50%) na Educação Básica

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), conforme a Lei nº

12.101/09 e Decreto nº 8242 de 2014;
c) Difundir a educação e o ensino, criando e mantendo estabelecimentos em

seus vários graus, oferecendo, inclusive, formação religiosa, propagando a

educação e o ensino para a cidadania;
d) Promover palestras, congressos, seminários, simpósios, conferências e

retiros;

e). Viabilizar a socialização de crianças, jovens e adultos, por meio de atividades

esportivas, culturais ou voltadas à profissionalização, bem como atividades

ligadas à inclusão digital;
f) Promover a formação de parcerias, objetivando a prática de eventos em

instituições carentes, nos diversos bairros e nas periferias da cidade, de acordo

com as suas finalidades estatuárias;
g). Valorizar a formação do Ser Humano, tendo em vista a universalização do

acesso aos Direitos Sociais, baseados nos princípios filantropia e da formação

cristã.
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5. JUSTIFICATIVA

A Associação Santa Cruz de Araguaína (ASCA) possui a missão de

promover o desenvolvimento integral da pessoa e a transformação da

sociedade, através da educação humana e cristã, de forma solidária e

participativa oferecendo educação de qualidade e apoio necessário para que os

educandos assistidos na filantropia obtenham sucesso na sua formação

educacional e futura formação profissional.

É entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter

preponderantemente educacional, fundada pela Congregação Religiosa

Pequena Obra da Divina Providência (DomOrione), em 14 de setembro de 1963,

pelo Pe. Remigio Corazza, em consonância com o Direito Civil Brasileiro.

A instituição sempre objetivou cumprir as suas finalidades educativas,

de forma a permitir uma vida plena pela efetiva inserção social e econômica dos

seus alunos, tendo como principal base uma educação de qualidade. Levando a

frente a premissa do fundador e educação São Luís Orione, que menciona que

a educação é a maior caridade que se pode fazer a um jovem.

Na busca pela qualidade educacional, a instituição nunca se esqueceu

de cuidar dos menos favorecidos economicamente, em especial, daqueles que

se encontram em situação de vulnerabilidade social. O cuidado com os mais

pobres é parte fundamental da filosofia e carisma Orionita, condutores da

instituição.
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6. RESPONSABILIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO

A Associação Santa Cruz de Araguaína tem, como função social à

formação do cidadão, ou seja, dedica-se à produção do conhecimento,

aprendizagem de atitudes probas, éticas, desenvolvimento de competências e

valores humanos.

Para tanto, baseia-se na socialização do saber sistematizado,

historicamente acumulado, fazendo com que seja apropriado pelos alunos, que

já possuem em sua bagagem cultural o saber popular, o saber da comunidade

em que vivem. A congruência e a assimilação desses saberes representam um

elemento decisivo para a democratização da sociedade.

A democracia participativa liga-se diretamente ao exercício de uma

cidadania consciente e comprometida com os interesses da maioria dos

cidadãos ou dos grupos sociais despojados de bens culturais e materiais. A

contribuição significativa da escola para a democratização da sociedade, implica

no exercício da democracia participativa, que se encontra sustentada pela

gestão democrática de direito.

A Associação Santa Cruz de Araguaína (ASCA), nas unidades de

Araguaína/TO e Carolina/MA viabiliza os processos de democratização da

gestão escolar, instituindo uma prática educativa mais autônoma, pautada nas

necessidades específicas da comunidade escolar local. Está comprometida com

a responsabilidade social, com o compromisso de contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico, cultural, o bem-estar e a melhoria da

qualidade de vida dos seus colaboradores, familiares, comunidade escolar e

sociedade, em geral.

Vale ressaltar que a responsabilidade social é de suma importância para

nortear os trabalhos e projetos filantrópicos que são desenvolvidos dentro da

instituição, juntamente com a comunidade, atuando na conscientização e

sensibilização das questões educacionais, sociais e do seu acesso igualitário.

Trabalhar a responsabilidade social na escola significa assumir o

compromisso de fomentar a expansão da perspectiva educacional, do pensar e
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do ser, num processo de ensino-aprendizagem mais integrado, que envolve

conteúdo acadêmico e desenvolvimento social.

A missão das instituições educacionais orionitas, de caráter filantrópico

e sem fins lucrativos implica na educação dos seus alunos para se tornarem

portadores de conhecimento e cidadãos responsáveis, capazes de contribuir

para a sociedade e nela atuando de maneira cuidadosa e saudável, tendo como

resultado o que norteia a instituição que é “Educar para a vida”.

Vale destacar que a Assistência Social do Colégio Santa Cruz, desde a

sua criação, sempre se preocupou ofertar projetos e ações sociais, capazes de

beneficiar os alunos contemplados pela filantropia, ações estas realizadas pelos

professores, coordenadores e demais membros da equipe pedagógica. A partir

destes projetos e ações, torna-se possível viabilizar várias oportunidades e

soluções necessárias aos graves problemas enfrentados, buscando novos

caminhos, através do desenvolvimento psicossocial e respeitando a

individualidade de cada aluno.

Tendo como resultado esperado dessas ações a contribuição no

desenvolvimento das percepções das novas gerações, nesse caso, nossos

alunos, infundindo valores humanos e sociais, na busca em contribuir para que

eles possam se tornar cidadãos conscientes e éticos.
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7. LEIS REGULAMENTADORAS DO ATENDIMENTO FILANTRÓPICO
EDUCACIONAL

1) Educação – Lei nº 9.394 (LDB) de 20 de dezembro de 1996 que estabelece

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

2) Assistência Social - Lei nº 8.742/93 (LOAS);

3) Assistência Social – Lei nº 12.101/2009; (Filantropia)

4) Assistência Social – Lei nº 12.868/ 2013; (Filantropia)

5) Estatuto da Criança e Adolescente – Lei nº 8.069/1990 (ECA);

6) Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Conselho Municipal de

Educação;

7) Ensino Médio, Conselho Estadual de Educação;

8) Resolução do CNAS nº 109/2009 Aprova a Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais.

9) Resolução CNAS nº 14/2014 – Define os parâmetros nacionais para a

inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de

Assistência Social.

10) Portaria Normativa n°15, de 11/08/2017 dispondo sobre o processo de

certificação das entidades beneficentes de assistência social na área da

educação. Decreto 8.242/201 e na portaria 15/2017.
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8. RECURSOS FÍSICOS E HUMANOS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO

a) Recursos Físicos
O espaço físico e a infraestrutura da qual dispõe a instituição refere-se

a todo o espaço construído das duas unidades educacionais, composto de

recepção, pátio, área recreativa, auditório, banheiros, salas diversas, sala de

descanso, sala dos professores, biblioteca, brinquedoteca, laboratório de

informática, laboratório de ciências, ginásio esportivo, piscinas, parque infantil,

cantina (terceirizada) e capela.

A instituição compõe-se ainda de salão de eventos, cozinha com fogões,

refeitório (para os colaboradores), despensa, depósitos diversos, lavanderia,

mesas, cadeiras, sofás, computadores, impressoras, murais, almofadas e

colchonetes de uso pedagógico, ventiladores, equipamentos de ar condicionado,

datas show, microfones, telefones, caixas de som, armários, aparelhos DVDS,

televisores, aparelhos de som, lousas digitais, materiais de escritórios, balcões

de atendimento, forno micro-ondas, bancos de madeira, purificadores de água,

pias de granito, cestos de lixo, dentre outros.

A instituição dispõe de um setor de Assistência Social capacitado e com

espaço equipado para a realização de atendimentos socioassistenciais,

acompanhamentos psicossociais dos alunos, além de um acervo de

documentação diversa.

b) Recursos Humanos

Estes são caracterizados como Diretoria Geral e Pedagógica, grupo de gestores,

Assessoria Jurídica, Assessoria Executiva, psicóloga, assistente aocial,

Recursos Humanos, coordenadores pedagógicos, professores, monitores de

apoio pedagógico, cargos administrativos, secretarias, profissionais de serviços

gerais, profissionais do serviço de apoio, porteiros, jovens aprendizes e

estagiários. Uma equipe capacitada para atender a todas as necessidades dos

seus alunos.
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9. PLANO DE ATENDIMENTO

O Plano de Atendimento tem a finalidade de proporcionar aos bolsistas,

beneficiados com as bolsas sociais o acesso a uma educação de qualidade, com

inserção completa no meio escolar e na sociedade a fim de que possam

desenvolver a plenitude de suas capacidades individuais, habilidades coletivas

e o exercício da cidadania.

Para atingir os objetivos propostos a Associação Santa Cruz desenvolve

um trabalho de Assistência Social básica, realizando Projetos Educativos de

formato permanente que são executados ao longo de todo o ano letivo nas suas

unidades educacionais de Araguaína/TO e Carolina/MA.

a) Público Alvo

Educandos da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino

Fundamental e Ensino médio), sendo crianças e adolescentes e jovens,

selecionados através do perfil socioeconômico da Lei 12.101/09 se seus

decretos regulamentadores. E, ainda, cumulativamente, por outros critérios

definidos pelo Ministério da Educação.

A maioria dos alunos bolsistas se encontra em situação de

vulnerabilidade econômica e social, reside em casas cedidas ou populares,

possui baixa renda salarial familiar, acesso restrito aos bens culturais e, muitas

vezes, problemas de ordem psicológica e de estrutura familiar.

A Assistência Social, anualmente, firma a parceria com fornecedores,

para conseguir doações a fimde viabilizar auxílios materiais e a alimentação aos

alunos contemplados com as bolsas filantrópicas. Para os alunos que possuem

necessidades especiais são realizados atendimentos psicológicos, objetivando

a adaptação ao contexto escolar, ao material pedagógico, êxito na socialização

e no rendimento escolar. Tais alunos recebem, periodicamente, atendimento

psicossocial. Em algumas situações, são encaminhados pela psicóloga, para
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outros tratamentos, como acompanhamento fonoaudiológico, neurológico,

psicopedagógico, dentre outros.

b) Critérios de Concessão de Bolsas

É importante destacar que todos os bolsistas são submetidos a um

processo seletivo anual com análise socioeconômica, a partir de entrevista com

os responsáveis pelo aluno, incluindo o questionário socioeconômico e cultural,

elaborado e analisado pela Assistência Social, devidamente qualificada.

Para fins de concessão da certificação de que trata a lei, a instituição

concede, anualmente, bolsas sociais, nos moldes legais exigidos, cuja oferta é

divulgada em edital amplamente divulgado. São oferecidas bolsas de estudos,

sendo no mínimo 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) educandos

pagantes da educação básica e bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento),

quando necessário para o alcance de número mínimo exigido.

A bolsa de estudos integral é concedida ao educando, cuja renda per

capita não exceda o valor de 1 ½ (um e meio) salário mínimo. A bolsa de estudo

parcial é concedida ao educando cuja renda familiar mensal per capita não

exceda o valor de 3 (três) salários mínimos.

Os educandos são selecionados, seguindo os seguintes critérios:

- Perfil socioeconômico de acordo com a Lei nº 12.101/2009;

- Apresentação da documentação solicitada no edital para concessão de bolsas

de estudos;

- Residência nas proximidades da escola;

- Ter irmão já estudando na escola;

- Realização de sorteio.

c) Número de Bolsas Disponíveis

O número de bolsas respeita o disposto na Lei 12.101/99. A quantidade

de bolsas concedidas, anualmente, é divulgada por Edital para renovação e

concessão de bolsas de estudo, que contempla o local, a data e os critérios para
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a seleção de alunos bolsistas. A divulgação do Edital é feita na comunidade local,

nos meios de comunicação eletrônicos e na escola.

d) Metas para os anos de 2020, 2021 e 2022

As metas propostas têm o objetivo suprir carências, dificuldades,

aprimorar a aprendizagem, favorecer a inserção social e valorizar o aluno que

ingressa na instituição por meio de bolsas sociais. Elas serão ajustadas

anualmente para otimizarem os resultados pretendidos.

São metas da Associação Santa Cruz, em relação aos seus alunos
bolsistas, das suas unidades educacionais:

a) Promover o desenvolvimento, pessoal, intelectual e social dos alunos por meio

de projetos extracurriculares;

b) Preparar os alunos para as conclusões escolares e prosseguirem na vida

acadêmica e/ou profissional;

b) Proporcionar experiências enriquecedoras extracurriculares com passeios e

visitas orientados pedagogicamente;

d) Desenvolver ações educativas que impliquem em participação comunitária,

em postura ética, atitudes cidadãs, tais como campanhas educativas, trabalho

voluntário, comportamento dentro e fora da escola;

e) Desenvolver projetos ligados às novas oportunidades do mercado de trabalho,

orientando sobre as escolhas futuras, sobretudo a partir dos direcionamentos da

Psicologia Educacional, com foco na orientação vocacional;

f) Realizar Projetos sociais com instituições parceiras, no intuito de viabilizar a

inclusão do cidadão das diversas idades e fases da vida, incluindo creches,

escolas, asilos e instituições de apoio.
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10. PROJETOS INSTITUCIONAIS

A instituição realiza permanentemente diversos projetos

socioeducacionais e socioassistenciais, para estimular a capacidade intelectual

dos alunos, o conhecimento, a autoconfiança, a socialização e a solidariedade,

de modo sempre comprometido com a responsabilidade social e o ensino de

qualidade.

A Associação Santa Cruz, por meio do Serviço Social, implementa,

anualmente, diversos projetos objetivando a inclusão, apoio, suporte e o bom

desenvolvimento dos alunos. De modo especial, dos alunos bolsistas, que são

predominantemente carentes e advindos dos bairros periféricos das cidades de

Araguaína/TO e Carolina/MA.

Os diversos projetos desenvolvidos pela instituição, beneficiam os

alunos em geral, mas a instituição enxerga neles um local privilegiado para a

inserção dos bolsistas no convívio escolar. São atividades que promovem o

contato com realidades diversas, otimizam a inclusão na escola, trabalham o

desenvolvimento físico, intelectual, emocional e supram carências.

Todas as ações desenvolvidas visam o êxito escolar e a superação das

adversidades, dentre elas, as socioeconômicas. Os projetos institucionais e

socioassistenciais são realizados em ambas as instituições, ou seja, nas

Unidades Araguaína e também de Carolina/MA.

No ano de 2020 com o desafio enfrentado devido ao Covid-19, o país

e as instituições tiveram que se adequar a atual conjuntura. Nas unidades

mantidas pela ASCA não foi diferente, a Rede de ensino se adequou de forma

objetiva ajustando o trabalho escolar com as novas regulamentações.

Nacionalmente aMedida Provisória n. º 93, publicada em 01 de abril de

2020, flexibilizou o cumprimento dos 200 dias letivos previstos na LDB nº 9394

de 1996, devido ao afastamento do trabalho presencial nas escolas de

Araguaína e Carolina-MA, passando a ser transmitidas pela internet as aulas

preparadas e ministradas pela equipe interna da instituição.
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Foram oferecidas aulas no formato on line no período regular e no contra

turno para os alunos que apresentaram dificuldades em algumas disciplinas,

tendo em vista os indicadores de desempenho individuais e a preocupação com

o rendimento escolar e a aprendizagem dos alunos.

Além de todos os cuidados pedagógicos e psicológicos, os diversos

projetos desenvolvidos pela instituição, beneficiam os alunos em geral
cumprindo o art. 16 da lei 12.101 “É vedado qualquer discriminação ou
diferença de tratamento entre alunos bolsistas e pagantes”.

a) Metodologia Comum dos Projetos

Todos os projetos institucionais e ações socioassistenciais

desenvolvidos são realizados conforme as diretrizes e metas estabelecidas no

PNE. Para garantir o acesso, a inserção, a permanência e a conclusão dos

estudos de Educação Básica dos alunos bolsistas, eles também são inseridos

dentro dos projetos educacionais, conforme as suas aptidões.

b) Acompanhamento Individual do Aluno

Após a seleção e a matrícula do educando bolsista, inicia-se o

acompanhamento individual de cada aluno, com a finalidade de subsidiar o

processo de integração dos bolsistas ao ambiente escolar e aos processos de

ensino-aprendizagem.

Quando constatada dificuldade de aprendizagem são realizados estudos

de recuperação paralela e aulas de reforço, no contra turno escolar. Procura-se

sempre a participação da família, pormeio de encontros de orientações, reuniões

e palestras educativas.
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11) ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃODE BOLSAS DE ESTUDO TRIÊNIO
2020/2021/2022

Estimativa de distribuição de bolsas de
estudo Educação Básica

2019 2020 2021 2022

Número de alunos matriculados 1246 1285 1311 1337

Bolsas integrais 160 145 147 150

Bolsas integrais para alunos com deficiência 5 5 5 5

Bolsas integrais e em tempo integral

Outros tipos de bolsas integrais (bolsa

institucional)

33 31 31 31

Bolsas parciais 50% 55 132 138 141

Outros tipos de bolsas parciais (bolsa

institucional)

60 34 34 34

Benefícios (Material escolar) 13 14 14 14
Benefícios (uniforme) 15 15 15
Educação Superior
Número de alunos matriculados

Bolsas integrais Prouni

Bolsas integrais (recursos próprios)

Bolsas integrais (Pós graduação strictu sensu)

Outros tipos de bolsas integrais

Bolsas parciais 50% Prouni

Bolsas parciais 50% (recursos próprios)
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11.1 - BolsasconcedidasAssociaçãoSanta CruzdeAraguaína –Ano2020

Educação básica Total Ed.
Infantil

Ens.
Fundamental

Ens.
Médio

Número de alunos 1057
matriculados

87 501 207

Bolsas integrais 100% da
Lei 12.101/2003

155 15 94 46

Bolsas integrais 100%
alunos com deficiência

6 0 3 2

Bolsas parciais 50% da lei
nº 12.101/2009

45 3 27 15

Bolsas institucionais
100%

7 3 4

Inadimplentes a mais de
90 dias

96
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12 . VALORES DASBOLSASSOCIAISDEESTUDO 2020

EducaçãoBásica Quantidade Valores
Número de alunos
matriculados/Receita anual
efe�vamente recebida

1057 10.934.248,12

Bolsas integrais da Lei nº12.101/2009 155 1.583.529,00

Bolsas integrais para alunos com
deficiência –art.13,4º, Lei 12.101/09

5 50.388,00

Outros tipos de Bolsas Integrais –
institucionais

7 68.108,16

Bolsas parciais 50% da Lei nº
12.101/09

45 209.582,00

Inadimplentes a mais de 90 dias
art.13C,2º, Lei 12.101/09

96 982.440,52
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13. PREVISTO E REALIZADO NA CONCESSÃODE BOLSASSOCIAIS DE
ESTUDO2020

Quantidade Valores R$
Educação Básica Previsto Realizado Previsto Realizado

Número de alunos
matriculados/receita
anual efetivamente
recebida

1.285 1057 11.560.327,90 10.934.248,12

Bolsas integrais da
Lei 12.101/2009

145 155 1.304.472,79 1.583.529,00

Bolsas integrais
alunos com
deficiência

5 5 45.527,67 50.388,00

Outros tipos de
bolsas integrais
institucionais

31 7 278.887,16 68.108,16

Bolsas parciais 50%
da lei
nº12.101/2009

132 45 593.759,76 209.582,00

Inadimplentes a
mais de 90 dias

0 96 0 982.440,52

Neste balanço social de prestação de contas da ASCA, vale ressaltar

que o plano de atendimento e projeção de vagas que foram projetadas, tiveram

algumas alterações, pois dependem do número de matrículas efetivadas. Sendo

assim, a estimativa que foi elaborada antes da pandemia, possuía uma

quantidade maior de oferta do que foi necessário atender, no entanto, a

instituição manteve o número projetado para que não afetasse, principalmente,

os alunos que já estavam matriculados no ano anterior. Ofertando, então, mais

vagas do que o quantitativo obrigatório.
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A Bolsa Social de Estudos tem validade de 1 ano, e tecnicamente de

acordo com a legislação CEBAS, seria necessário cumprir somente a quantidade

de bolsas necessárias conforme números de matriculas, (em 2020 houve uma

redução significativa nasmatrículas, principalmente no Departamento Infantil em

decorrência da paralisação das aulas), mesmo diante disto e tendo como

elemento principal o carisma Orionita, estes ajustes não foram executados,

evitando a saída de alunos bolsistas estão no processo de transformação social,

uma vez que a construção de um país próspero e sem exclusões depende da

efetivação de políticas públicas como a Filantropia.

13.1 Impacto Social Esperado nos Bolsistas

A Associação Santa Cruz de Araguaína possui a certificação CEBAS

desde o ano de 2016, por isso conhece bem a realidade dos seus alunos

bolsistas e a transformação que a bolsa de estudos e o acesso a uma educação

de qualidade proporcionam. A maioria destes alunos são advindos de bairros

pobres e periféricos das cidades de Araguaína/TO e Carolina/MA. Vivem em

ambientes precários, com parcos e estreitos recursos econômicos.

Consequentemente, o acesso aos bens culturais é muito reduzido e a visão de

mundo se reduz proporcionalmente.

O acesso às bolsas de estudos em uma instituição que prima pela

excelência do ensino e que possui um grande número de projetos

extracurriculares que oferecem uma abertura para o mundo, convívio social

fraterno e bem-estar físico e emocional, faz com que o mundo se descortine

diante dos alunos. A mudança causada no comportamento, autoestima,

raciocínio lógico e aprendizagem são visíveis como se pode prever. E ainda,

impactam muito positivamente nas relações interpessoais, inserção social,

profissional e em uma sociedade mais justa.
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Associação Santa Cruz de Araguaína, consciente do seu dever e de

suas responsabilidades sociais na educação, age para proporcionar um

tratamento igualitário e justo aos seus alunos. Também no que se refere ao

acesso igualitário e no respeito às diferenças. A instituição trabalha com várias

estratégias para promover a inserção social dos seus alunos e erradicar qualquer

tipo de discriminação, levando em consideração as diferentes origens e

realidade vivenciadas por eles.

A vida nas sociedades complexas e desiguais como a brasileira exige da

ação social educacional uma técnica específica, e pautada na contínua formação

do cidadão. Assim, a inclusão dos alunos bolsistas nas atividades cotidianas

educacionais e nos projetos realizados dentro da instituição sempre ocorrem

sempre com vistas a inclusão de todos os alunos, independente da condição

socioeconômica.

Neste Balanço Social, as informações que constam foram verificadas em
documentos exigidos e enviados ao MEC, são eles: RELATÓRIO DE

MONITORAMENTO 2020, PLANO DE AÇÃO TRIÊNIO 2020 A 2022, ESTATUTO

INSTITUCIONAL, PPP- PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, BALANÇO

CONTÁBIL, DRE CONTABIL/2020. Toda essa documentação seguiu as leis

regulamentadoras para a prestação de contas da concessão de Bolsas Sociais

e cópias dos documentos físicos estão disponíveis na instituição para análise ou

acesso de toda a comunidade, mediante solicitação.

Araguaína, TO, 31 de maio de 2021
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