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Palavra da presidente
Há mais de 15 anos foi plantada a semente do bem. O solo era fértil, a
semente germinou e cresceu. Mãos solidárias souberam cultivá-la. Temos
agora, inclusive, uma nova estrutura física.

Voluntária do CEDEP desde a sua construção e inauguração, pude ver e
testemunhar o crescimento vertiginoso de um projeto que priorizou a inclusão
social de crianças e adolescentes da Comunidade do Monte Cristo. Muito me
honra e alegra ocupar a presidência da instituição. Toda a diretoria se esmera
em promover o melhor de si, procurando agir com amor, sabedoria, justiça e
transparência. Nessa linha, preocupa-se em valorizar, nas decisões, o princípio
da horizontalidade participativa.

O CEDEP, ao fazer parte da rede IVG, segue seus objetivos e suas diretrizes em
prol de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. O padre Vilson Groh,
presidente do Instituto, com seu exemplo muito nos ensina e impulsiona a
trilhar o caminho do bem, o verdadeiro caminho de Jesus.  É bom lembrar:  o
sonho que se sonha junto se torna realidade. 

Deixo aqui registrado o meu apreço, o meu orgulho e os sinceros
agradecimentos à equipe do CEDEP pela belíssima atuação prestada às
famílias das nossas crianças e adolescentes durante a triste fase de pandemia,
que persiste nos dias de hoje.

Mesmo assim, ainda em 2020, ano de superação e conquistas, o CEDEP não
estagnou. Voltou seu olhar para a comunidade, encorajando-a e fortalecendo
o potencial ali existente. 

Após passar por uma rigorosa reforma,
o prédio da instituição ficou lindo. Mas
sem a presença alegre e constante das
nossas crianças e adolescentes, nada
tem sentido. A nossa razão maior é fazê-
los viver a vida, acreditando num futuro
cheio de esperança, com acesso à
educação. Dessa forma, exercendo
dignamente o direito à cidadania

Maria Argentina
Schempler, Titina
Presidente do CEDEP



O CEDEP é uma Organização da
Sociedade Civil que tem como objetivo
contribuir com a formação de pessoas,
em especial crianças, adolescentes e
jovens, em uma perspectiva de promoção
de cidadania. Para tanto, a instituição
promove ações fundamentadas por
marcos legais que representam
significativas conquistas no âmbito da
criação e do enraizamento de políticas
públicas no Brasil. 
 É um lugar de acolhida, aprendizado e
segurança; um espaço de alegria, de
privilégio dentro de um contexto tão
conturbado de violência e negligências...
Criado em 1987, pelo idealizador Padre
Vilson Groh, tem uma trajetória de
desafios e conquistas; histórias de lutas,
coragem e persistência.  É reconhecido
no bairro Monte Cristo, no qual
representa oportunidade de uma vida
melhor!

O CEDEP



CEBAS- Certificação das Entidades
Beneficentes de assistência social -
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MELHORES ONGS 
 Cem melhores ONGS do país



O Centro de Educação Popular - CEDEP é uma das 6 organizações
associadas ao Instituto Pe. Vilson Groh, que trabalham em rede para
potencializar suas ações nas comunidades periféricas da região da
Grande Florianópolis e na África, em Guiné-Bissau. Trabalhando juntas e
erm sinergia aumentam sua influência junto ao setor público para
estabelecer políticas mais inclusivas e justas.

O CEDEP em rede:
Instituto Pe. Vilson Groh



O Centro de Educação Popular - CEDEP atende 10 comunidades localizadas na
região do Monte Cristo, em Florianópolis e bairros adjacentes como Sapé,
Coloninha, Jardim Atlântico. 

Território atendido:
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Contribuir com o desenvolvimento integral de
crianças, adolescentes, jovens e famílias na
região do Monte Cristo em situação de
vulnerabilidade, a partir das perspectivas de
educação popular, fortalecimento de vínculos
e garantia de direitos, potencializando o
desenvolvimento territorial e a justiça social.

 Respeito e Cooperação
Valorização da Diversidade

Transparência e Ética
Equidade e Responsabilidade socioambiental

Missão

Visão

Valores

Ser referência como
instituição de Educação
Popular na formação de
lideranças e ampliação de
oportunidades, visando
transformação social com
base na equidade.



Durante o ano de 2020 o CEDEP dedicou bastante atenção ao processo de
reestruturação do seu PPP. Foram meses de reuniões remotas, discussões e
dinâmicas junto à consultoria da Lia Salomão, do Instituto Cidade Escola
Aprendiz - SP, oportunizada pelo Itaú Social. O novo projeto define novas
diretrizes, estratégias, focos, missão, visão e valores para estar de acordo
com este novo momento da instituição, voltada também para ampliar seu
olhar para a comunidade.
O PPP inova também ao propor uma gestão mais colaborativa e
horizontalizada, permitindo que a equipe possa dialogar de uma maneira
mais plural na construção de projetos, estratégias e ações.
Agora, o CEDEP também reestruturou os projetos da organização, agora
abraçados por dois programas, Semeando Conhecimento e Cultivando
Comunidade.

cesso

Novo Projeto
Político Pedagógico



19 Educadores - 1 Coordenador Geral - 
1 Coordenador Pedagógico - 1 Cozinheira - 

1 Auxiliar de Cozinha - 1 Auxiliar de Manutenção -
 1 Assistente Psicopedagoga - 4 Auxiliar de limpeza -

 1 Coordenador Financeiro - 1 Assistente Social - 1 Psicólogo
1 Assistente Administrativo - 1 Auxiliar Administrativo - 

1 Auxiliar Financeiro - 1 Estagiário Administrativo - 
1 Comunicador Social

Estrutura do CEDEP

REFEITÓRIO

SALAS
AMBIENTE E
BIBLIOTECA

GINÁSIO

TEATRO

ÁREA DE LAZER
EXTERNA 

PISTA DE SKATE
 



O programa Semeando Conhecimento é o encontro de três projetos
dedicados ao atendimento de crianças, adolescen. tes e jovens em situação de

vulnerabilidade da comunidade Monte Cristo. Quando reunidos, Oficinas do
Saber, Fênix e Avançar formam um tripé de atendimento que reconhece as

crianças, adolescentes e jovens a partir das diferentes demandas,
características e perspecti vas envolvidas em seu desenvolvimento intelectual,

físico, emocional, social e cultural.

O Cultivando Comunidade é um programa destinado ao atendimento 
dos moradores da região do Monte Cristo e visa promover o acesso 

ao esporte, cultura, lazer, informação e educação como estratégia para 
contribuir com a transformação social, o desenvolvimento territorial e 

a formação de sujeitos comprometidos com uma sociedade mais justa, 
equânime e solidária

Cultivando Comunidade

Semeando Conhecimento

PROGRAMAS

Projeto
Fênix

Projeto
Avançar

Projeto 
Oficinas do Saber

Projeto
Movimentar

Projeto 
Mulheres Empreendedoras



Projeto Fênix

Crianças e adolescentes de 06 a 15
anos
Oficinas de Judô, Futsal, Capoeira, Skate,
Dança, Artes, Teatro, Circo, Música,
Educação Ambiental, Educomunicação,
Apoio pedagógico, Multiletramento
Durante a pandemia: Atividades
pedagógicas adaptadas como videoaulas,
atividades remotas, envio da Revista do
Saber junto com materiais pedagógicos.

Adolescentes e jovens a partir de
12 a 17 anos

Oficinas de esportes de aventura 
Durante a pandemia: encontros

virtuais, saídas de campo na Serra do
Tabuleiro e Festival Online de Pipa

A partir dos 14 anos
Formação profissional e suporte na
entrada ao mundo do trabalho
Durante a Pandemia:
Três cursos online de formação
profissional em diferentes áreas.
Inserção laboral de jovens
aprendizes.

PROJETOS
Projeto Oficinas do Saber

Projeto Avançar

Semeando
Conhecimento



Mulheres
Empreendedoras
Público: Mulheres da Comunidade
Foco: Oficinas de artesanato focando no
empreendedorismo e geração de renda. 
Durante a pandemia: Atividades
precisaram ser paralisadas 

Público: Comunidade do Monte Cristo
Foco: Atividades esportivas para a
comunidade
Durante a pandemia:  treino
funcional para mulheres 

Projeto Movimentar

PROJETOS Cultivando
Comunidade

Foto anterior à pandemia



Ao longo do ano de 2020 foram  2.779  cestas básicas
distribuídas, 2.079 delas para famílias com educandos
matriculados e 700 para famílias da comunidade. Junto com
as cestas, o CEDEP entregou 800 litros de sabão líquido,
milhares de máscaras, além de kits de limpeza, com álcool
gel, sabonete e outros produtos de higiene.

Outras ações de 2020:

Público: Comunidade em situação de
vulnerabilidade e mercearia
Foco: Redistribuição de renda, segurança alimentar
e empreendedorismo
Parceiros: Itaú Social, SEBRAE

Caderneta
Social CEDEP
Na Caderneta Social, as famílias recebem um
crédito mensal, em comércios do bairro, para
compras em produtos de alimentação,
higiene e limpeza. Já os comerciantes
recebem consultoria do SEBRAE para planejar e
administrar seus negócios.

Entrega de Cestas
Básicas e Kits de Higiene

Público: Comunidade em Situação
de Vulnerabilidade Social

Foco: Segurança alimentar
Parceiros: IVG, Mesa Brasil,

Secretaria de Assistência social, IFSC

Valor em Moeda Virtual destinada
mensalmente para que as famílias
comprem alimentos, produtos de
limpeza e higiene em mercados
cadastrados.
Público: comunidade 

Foco: Redistribuição de
renda e Nutrição

Parceiros: IVG e ICOM

Banco Comunitário



Todos os finais de ano, o CEDEP prepara um espetáculo, que mobiliza
equipe e educandos. Naturalmente, esse evento é apresentado no
teatro, com a presença da plateia. Em 2020, em função da pandemia,
isso não foi possível. Como proposta alternativa, a equipe idealizou e
realizou, em parceria com a VOID Audiovisual e o Fotógrafo André
Quadros, um curta-metragem inspirado no espetáculo de 2019:
Marias das Resistências. Quem estrela o curta é a educanda da
instituição, Eduarda Cardoso, além da participação de outras
educandas, moradoras da comunidade e trabalhadoras do CEDEP.

Outras ações em 2020:

Público:  Comunidade
do Monte Cristo e
adjacências
Foco:
Empreendedorismo,
formação profissional
Parceiros: Cocreation
Lab, UFSC e SEBRAE

Cocreation Lab
Com o CoCreation Lab atende pessoas da comunidade que trabalham de forma autônoma,
possuem um negócio ou tem interesse em abrir uma empresa, ajudando. A ação procura
ajudar esses participantes através de um método próprio de desenvolvimento. São aulas
palestras, assessorias e consultoria do SEBRAE.

Curta metragem Resistência Maria

Assista em:

Resistência Maria
no Youtube e

Instagram

(aponte sua câmera do celular)

O CEDEP também atuou
realizando o cadastro de
pessoas da comunidade,
e prestando suporte
àqueles com
dificuldades no acesso
aos seus benefícios,
como o auxilio
emergencial.

Cadastro social
e suporte



Total de recursos
mobilizados pelo CEDEP

R$: 2.558.835,41
Total de Recursos
Investidos pelo CEDEP

R$: 2.458.785,04

GESTÃO DE RECURSOS



CEDEP 2020 em números
Crianças e adolescentes matriculados nos Projetos
Oficinas do Saber e Fênix, com idade de 06 a 17 anos.

4.845 Pessoas Atendidas

312

2.779

2.079 Cestas para famílias de educandos 

700 Cestas para famílias da comunidade 

Cestas Básicas



“O CEDEP é importante na minha vida, porque
além de ser um projeto, é uma ONG que ajuda

muito as pessoas da comunidade. Ajudou muito
a minha família, desde a minha infância e

adolescência, porque eu frequentei o CEDEP, e
agora as minhas filhas frequentam também. O
CEDEP acolheu minha família com muito amor,
carinho e atenção, principalmente quando eu
perdi uma das minhas filhas., pois me ajudou

muito. Eu tenho uma gratidão enorme pelo
CEDEP e seus educadores.  O CEDEP está

oferecendo vários cursos para a comunidade
com profissionais maravilhosos. É um lugar que

fica feliz de ver nossas crianças bem e eu
também fico feliz em saber que o CEDEP se
tornou mais uma família para mim.” (sic)

“O CEDEP pode me ajudar a aprender a
ler. Porque eu passei para o terceiro ano

e eu não sei ler né! E minha mãe falou
que o CEDEP vai se esforçar para as

crianças aprenderem a ler. Eu quero que
o CEDEP me ajude e me ensine a fazer as

temáticas. Porque não era para eu ter
passado, era para eu ter ficado no

segundo ano, já que eu não sei ler. E daí
eu vou levar para o CEDEP meu caderno,

para aprender e fazer as atividades,
também aprender a fazer a letra cursiva
que eu não sei. Vou com minha mochila,
levar duas máscaras e passar álcool em
gel e aí no CEDEP eu vou aprender.“ (sic)

Ana*, mãe de educanda

Isabelly, 8 anos



Faça parte do CEDEP

Muitas empresas têm optado
por executar ações de
responsabilidade social por
meio de parcerias com o IVG.
Junte suas mãos com a de
outras empresas e faça grande
mudança na vida de alguém.
Pessoas físicas também podem
investir, recebemos doações
mensais por meio de boleto ou
transferência bancária.

Faça uma doação 

Você pode ajudar o CEDEP
todo mês se inscrevendo na
opção de doações recorrentes. 

Seja doador mensal

Você pode ajudar o CEDEP
todo ano, participando do
nosso evento de captação de
recursos, a Benefest. Ajude e
celebre conosco a atividade do
CEDEP na Benefest! 

Participe da Benefest

Doe materiais

O CEDEP oferece para crianças,
adolescentes e jovens oficinas
de diversas áreas. Para a
comunidade, há ações de
formação profissional. Tudo isso
muitas vezes exige recursos
materiais dos mais diversos. 
Acompanhe o trabalho do
CEDEP e ajude a realização de
alguma atividade fornecendo os
materiais necessários para que
ela possa acontecer!



BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3174-7
CONTA CORRENTE: 600.558.6
CNPJ:80669740/0001-54

Doe através
do PicPay

Seja voluntário

O CEDEP tem uma equipe de
voluntários que se dedicam a
ajudar o próximo através de
atividades como oficinas fixas,
workshops, auxílios, mentorias... Se
você sempre quis fazer parte de
um projeto social, venha para o
CEDEP e ajude a cultivar esta
semente do bem!

Dados bancários: Doe através
do nosso site:

cedeponline.com.br

Acompanhe o trabalho da
instituição e compartilhe as ações
com amigos e familiares! Quando
mais gente conhece o CEDEP,
mais longe a gente pode chegar e
mais parcerias e suporte a
instituição pode conseguir!

Instagram.com/CEDEPFLORIPA
Facebook.com/CEDEP

Compartilhe a ideia



Parceiros



HIPEERLAB

PROCON



Acompanhe o trabalho do CEDEP!

Instagram.com/cedeponline

CEDEPONLINE.COM.BR

Facebook.com/cedep

Newsletter enviando um email
para:

comunica@cedeponline.com.br

e

Inst



O Itaú Social desenvolve, implementa e compartilha iniciativas sociais para
contribuir com a melhoria da educação pública brasileira. 

Nossa atuação envolve a formação de profissionais da educação, o
fortalecimento de organizações da sociedade civil e a realização de
pesquisas e avaliações.

Acesse itausocial.org.br e assine a newsletter para conhecer mais sobre
os nossos programas.

Polo de desenvolvimento Educacional




