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A educação solidária e a escola
A família e a escola têm o compromisso de auxiliar no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes,
oferecendo-lhes oportunidades para desnudar questões importantes no processo de construir simbolicamente
a vida adulta. No convívio humano, estabelecem-se situações nas quais as relações necessitam de espaço
de reflexão sobre a ética, contribuindo para ações mais solidárias entre as pessoas.
Ao longo dos tempos, percebemos a ênfase para as relações que empobrecem os laços sociais e não
colocam os sujeitos para mediações nas relações com suas diferenças. Essa situação potencializa-se com a
pessoa, na contemporaneidade, quando a violência conduz para sofrimentos que inviabilizam encontros
efetivos entre as pessoas, com medo de encarar os seus conflitos.
A escola, como promotora da veiculação do espaço solidário, tem consigo a possibilidade incalculável de
germinar a educação para a sensibilidade de crianças e jovens que, uma vez “tocados”, podem “enxergar”
o que para muitos ainda está invisível: a necessidade de reconhecer a si e o outro.
Na demanda educacional da escola, oferecer espaços que se constituam de interação de crianças, jovens
e adultos com o meio social é preponderante, pois a conscientização cria formas humanas e participativas. A
IENH desenvolve diversas propostas desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Cursos
Técnicos e Faculdade, voltadas a ações para a solidariedade, no seu processo educacional.
A IENH apresenta o seu currículo transversalizado pelas ações solidárias e prepara crianças, jovens e
adultos para relações pessoais, sociais e o mercado de trabalho, comprometidas com a ética e o bem comum,
diferencial que marca a escola e a sua proposta de educação.
Em cada página do Relatório Social 2007, a IENH evidencia seu compromisso com a Responsabilidade
Social, em três dimensões importantes:
- na educação das crianças, jovens e adultos com projetos sociais presentes no currículo;
- na concessão de bolsas de estudo, viabilizando o acesso à educação e ao mercado de trabalho;
- em projetos de assistência social, com foco em diversas entidades, com o apoio da IENH.
Boa leitura a todos!

Isabel Cristina Vetter Lizakoski
Coordenadora do Programa Social da IENH

Seno Leonhardt
Diretor Geral da IENH
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EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS
PROJETOS TRANSVERSAIS NA IENH
A escola, como entidade educacional, pode fazer a diferença no contexto em que está inserida. Desde cedo, as crianças, os jovens e os adultos
matriculados na IENH, por meio de atividades reflexivas, contribuem significativamente para o processo de mudanças da realidade. Essa contribuição na
formação cidadã tem importância vital e poderá transformar, a médio e longo prazo, a visão de convivência política dos seres humanos.

“Um Olhar para o Outro”
O programa envolve jovens adolescentes do Ensino Médio, que
participam de forma sistemática e continuada nas entidades
assistidas pela IENH. A elaboração e execução se dão de forma
constante, no período de três anos, incluindo a prática
desenvolvida junto às entidades e a divulgação dos projetos
para a comunidade.

Em 2007, o programa possibilitou o atendimento de 510 crianças,
adolescentes e idosos, com propostas de atividades lúdicas, de
informática, de reforços escolares, de música, entre outros, contando
com o engajamento de 135
pelo trabalho comunitário.

jovens, com propostas de 26 projetos

As atividades focaram as necessidades do entorno social, transformando,
com suas ações, a realidade de muitos/as à margem da sociedade.

“As crianças nos receberam com carinho, como se a gente fizesse parte
da vida delas”.
Isabel Cristina Feltes (Realizou atividades com crianças de 0 a 02 anos do Berçário da ABEFI)

O programa contribui com aspectos como:
Melhoria da qualidade de vida das pessoas;
Desenvolvimento infantil nos aspectos afetivos,
psicomotor cognitivo e psicossocial;
Resgate de valores;
Preparação para o mercado de trabalho;
Prevenção da gestação precoce;
Espaços com atividades que possibilitaram a expressão
da afetividade e a promoção da auto-estima dos idosos.
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Ações do programa em 2007
N° DE PESSOAS
BENEFICIADAS

ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

62 jovens
(organizados em 12 grupos)

210 crianças
(desde o berçário aos 12 anos)

Projetos de recreação, jogos, leitura de
livros, diálogo, esporte, higiene, cuidados
pessoais, inglês, dança, música e atividades
artísticas: desenho, pintura e modelagem
em argila.

CENTRO DE VIVÊNCIA REDENTORA

19 jovens
(organizados em 04 grupos)

53 crianças
(de 07 a 12 anos)

CRECHE RAIO DE SOL

08 jovens
(organizados em 02 grupos)

30 crianças
(desde o berçário aos 04 anos)

LAR DA MENINA

13 jovens
(organizados em 03 grupos)

22 meninas
(de 14 a 19 anos)

Projetos de pintura em tela, artesanato,
dança, ações ambientais com horta
vertical para hortaliças.

LAR SÃO VICENTE DE PAULA

19 jovens
(organizados em 05 grupos)

160 idosos
(de 65 anos em diante)

Projetos de recreação e lazer, jogos,
cartas, baile, canto, música, diálogo, uso
do computador.

ASSISTÊNCIA AO MENOR EM
ONCOLOGIA - AMO

04 jovens
(organizados em 01 grupo)

45 crianças
(de 0 a 14 anos)

Projeto de participação em campanhas,
digitação de notas fiscais, doação de
brinquedos e alimentos.

ENTIDADE ATENDIDA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA
FLORESTA IMPERIAL - ABEFI

N° DE ALUNOS DA
IENH ENVOLVIDOS

Projetos de recreação, esporte, arte,
teatro, horta.
Projetos de recreação e atividades
artísticas.

“Vovôs e vovós falam que o nosso grupo é a alegria deles. Nos tratam
com carinho e se referem a nós como netos e netas. Muitos deles
gostariam de estar com a família”.
Milla Cristine Acker (Realizou atividades com idosos de 65 a 95 anos do Lar
São Vicente de Paula)
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UNIDADES DE ENSINO PINDORAMA E OSWALDO CRUZ
O compromisso da Escola, enquanto organização educacional é
contribuir na busca de um mundo melhor, com base em valores
éticos e de cidadania, por meio da solidariedade e da cultura da
paz. Nesse sentido, a visão do processo de ensino-aprendizagem
se amplia, proporcionando uma compreensão mais aprofundada
dos conteúdos abordados pelos componentes curriculares, uma
vez que permite relacionar teoria e prática.

Nas Unidades de Ensino Pindorama e Oswaldo Cruz,
são desenvolvidas ações com os seguintes objetivos:

Aprender a conviver com a
diferença, a comunicar, a
interagir, a decidir em grupo,
a zelar pela saúde e valorizar o
saber social.

Criar espaços de
conscientização sobre o meio
ambiente na comunidade.
Visitar as entidades e propor
atividades (oficinas, reforço na
aprendizagem das crianças,
atividades artísticas).

Desenvolver o espírito de
responsabilidade social e
cidadania em toda a
comunidade escolar.

Confecções de
mensagens de
conscientização sobre
cuidados no trânsito
para a comunidade.

Promover e divulgar ações
sobre reciclagem do lixo.
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Contribuir com material de limpeza,
higiene, remédios, roupas de cama,
brinquedos e alimentação de acordo
com as necessidades de cada entidade.

Realizar e organizar encontros dentro da
Escola para propor atividades no espaço
físico (pátio, brinquedos, piscina, ginásio,
quadra de esportes, biblioteca) para as
entidades assistidas.

Ações desenvolvidas pela Unidade de Ensino Oswaldo Cruz
Data/ Período
Maio e Junho

Maio

Junho e Julho

Setembro
O ano todo

Ações

Pessoas envolvidas

N° de materiais arrecadados
e/ou horas trabalhadas

Campanha do agasalho

Famílias, professores/as e
alunos/as da IENH.

175 agasalhos
06 pares de calçados

Visita aos lares e organização das
atividades a serem desenvolvidas
em 2007.

Professora da IENH e as
direções das entidades.

CECRIFE* - 1h30min
ABEFI - 1h30min

Arrecadação de alimentos e
materiais de limpeza doados
para o CECRIFE*.

Famílias, professores/as e
alunos/as da IENH.

100 kg de alimentos
100 materiais de higiene

Atividade de teatro sobre o livro
“A arca de ninguém”.

Professoras e alunos/as da
1ª série do OC** e a Educação
Infantil da ABEFI***

2 horas

Atividade dirigida aos/às alunos/as e
conscientização da comunidade em
geral sobre o trânsito.

Agentes Mirins do Trânsito, com
envolvimento de todas as séries e
divulgação nas ruas da cidade.

25 horas

*CECRIFE - Centro Cristão Feminino
**OC - Oswaldo Cruz, Unidade de Ensino da IENH
***ABEFI - Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial

Ações desenvolvidas pela Unidade de Ensino Pindorama
N° de materiais arrecadados
e/ou horas trabalhadas

Data/ Período

Ações

26/04

Entrega de chocolates, arrecadados na
Campanha de Páscoa, para a Casa de
Passagem Anjo da Guarda.

Arrecadação: comunidade escolar
Entrega: alunos/as da 4ª série e professoras
Entidade beneficiada: Casa de Passagem
Anjo da Guarda (21 crianças)

29 doces

24/05 e 15/06

Arrecadação (24/05) de materiais de
higiene pessoal e fraldas no Culto da 2ª
série e entrega (15/06) destes materiais.

Arrecadação: comunidade escolar
Entrega: alunos/as da 2ª série e professoras
Entidades beneficiadas: Lar João e Maria e
Casa de Passagem Anjo da Guarda
(21 crianças)

420 fraldas
99 materiais de higiene pessoal

30/05

Visita às entidades assistidas, para
combinações sobre as atividades a serem
desenvolvidas em 2007.

Professores/as da Unidade Pindorama
e as direções dos lares.

Lar João e Maria - 1h30min
Casa de Passagem Anjo da
Guarda - 1h30min

13/07, 17/08 e 14/09

Hora do conto, com recursos diversos e
brincadeiras referentes às histórias narradas.

Professores/as da Unidade Pindorama
com atividades voltadas para 20 crianças
dos lares: João e Maria e Anjo da Guarda.

10h30min

13/07, 17/08 e 14/09

Exploração dos recursos no Laboratório
de Informática

Professores/as com atividades voltadas
para 20 crianças dos lares: João e Maria
e Anjo da Guarda.

10h30min

Junho e Julho

Campanha do agasalho

Famílias, professores/as e alunos/as
da Unidade Pindorama

330 peças de roupas
15 pares de calçados

Outubro e 01/11

Arrecadação de leite e farinha para
a Creche Raio de Sol.

Famílias, professores/as e alunos/as
da Unidade Pindorama

147 litros de leite
60 quilos de farinha
10 pacotes de leite em pó

05 e 06 de outubro

Participação no Seminário de Filosofia.

Participação de 10 crianças dos lares:
João e Maria e Anjo da Guarda

6 horas de Seminário

Pessoas envolvidas
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Centro de Educação Profissional
Em 2007, 148 alunos/as dos Cursos Técnicos em Gerência
Empresarial, Comércio Exterior, Informática e Logística
Empresarial da IENH, organizados em 34 grupos, realizaram o
atendimento de 698 crianças, adolescentes e idosos.
Alguns grupos focaram suas ações no Canil Municipal,
divulgando o trabalho da entidade, organizando campanhas
para arrecadação de materiais e adoção dos 1188 cães
e gatos que são atendidos no local.
As atividades envolveram 16 entidades da cidade, no
período de março a novembro. Os/as alunos/as da
IENH participaram de forma sistemática, dentro de
entidades de assistência social, no mínimo de 40 horas,
incluindo diagnósticos, planejamento, execução e a
divulgação dos projetos para a comunidade.
Confira as atividades que os/as alunos/as dos Cursos Técnicos realizaram
Nº de alunos/as
envolvidos/as

Entidade

Número de
beneficiados/ as

Atividades

37

Abrigo João e Maria

100

Atividades recreativas, passeio ao zoológico, entretenimento:
filme e vídeo game, instrução digital, apoio escolar.

08

Canil Municipal

1188
(cães e gatos)

Divulgação, informativo, doações, higienização.

02

ABEFI

150

Malabarismo, entretenimento, diversão.

41

Lar São Vicente de Paula

192

Entretenimento, doação, jogos, leitura, bate-papo, apoio nas
vivências do cotidiano.

01

Ministério Batista Cristã Vida

09

Dança, jogos, dinâmicas de grupo, estímulo à talentos.

07

Lar do Menino

20

Vídeos, jogos, brincadeiras.

08

CECRIFE/ Querubim

16

Filme, tratamento de pele, entretenimento.

12

Lar da Menina

28

Manutenção de equipamentos, noções de informática, capacitação,
confecção de bijuterias, teatro.

20

Casa de Passagem Anjo da Guarda

80

Filme, organização de festa, integração.

02

Lar Colméia

07

Recreação, atividades de apoio escolar, apoio e organização
nas tarefas do lar.

02

Lar Municipal Estância Velha

05

Jogos, filme.

02

Projeto Vida

12

Atividades lúdicas.

03

Lar Renascer Dois Irmãos

06

Manutenção do pátio, conversação, entretenimento, jogos.

01

E.E. Leopoldo Petry

40

Vacinação, orientação de brincadeiras.

01

Lar Idosos Renascer - Campo Bom

08

Atividades lúdicas.

03

ASBEM

25

Manutenção de computadores, noções básicas de informática.

Projeto Alfabetização de Jovens e Adultos
O Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos da IENH
atendeu 09 pessoas acima de 15 anos de idade, residentes nos
bairros Canudos, Centro, Jardim Mauá e Ideal, do município de
Novo Hamburgo, no período de março a novembro, de segunda a
quinta-feira, das 18h30min às 21 horas, seguindo as orientações
do Programa Brasil Alfabetizado e contribuiu com a erradicação
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do analfabetismo na cidade de Novo Hamburgo. As atividades
aconteceram na Unidade de Ensino Oswaldo Cruz. A
importância do trabalho desenvolvido pela Instituição
destaca-se pelo atendimento dos/as alunos/as nas diferentes
etapas do ensino regular.

Formação de Professores - Curso Normal (Pós-Médio)
A formação de professoras, que se destinam em grande parte
para suprir as necessidades do município de Novo Hamburgo e
da região, resulta em lideranças comunitárias que propiciam
iniciativas positivas nas comunidades em que atuam.
Em 2007, o Curso Normal contou com 25 alunos/as matriculados/as, na modalidade Pós-Médio (curso específico com as
disciplinas didáticas) e estagiários/as que cursaram as
disciplinas didáticas no ano anterior. Os/as alunos/as provêm
de famílias com pouca ou nenhuma condição financeira, e o
curso subsiste com bolsas de estudo.
Os/as alunos/as do Curso Normal - Pós Ensino Médio têm parte
dos valores subsidiados pela IENH e pela parceria da Prefeitura
Municipal de Novo Hamburgo, através do Programa Aprender
Fazendo - AFA. Por esse programa, os/as estudantes do curso
desenvolvem atividades de apoio pedagógico nas Escolas
Municipais da cidade e recebem, em contrapartida, o pagamento
do curso.

Faculdade IENH

As ações de responsabilidade social da Faculdade IENH estão
regulamentadas pelo MEC, para as Instituições de Ensino
Superior, com a proposta de atender aos critérios de
necessidade e responsabilidade social das instituições de
educação superior, redução de desigualdades sociais e
regionais, e ações afirmativas na promoção de igualdade de
condições com vistas à inclusão social.
Nesse aspecto, a Faculdade IENH está cadastrada como
entidade participante do Programa Universidade para Todos ProUni com vinculação de 04 alunos/as matriculados.
Com a presente ação, a IENH contribui com o compromisso do
Governo Federal de democratizar o acesso à educação superior,
representando uma política pública de ampliação de vagas,
estímulo ao processo de inclusão social e geração de trabalho e
renda aos jovens brasileiros.

Na proposta do curso, os/as alunos/as do terceiro semestre
realizam o Estágio II - Projeto Social. Essa disciplina possibilita a
atuação do/a acadêmico/a, com o planejamento de ações,
focado nas necessidades diretas ou indiretas do público das
organizações.
O Estágio II - Projeto Social tem a duração de 60 horas e conta
com observação e diagnóstico, planejamento e execução do
projeto.
Em 2007, os/as acadêmicos/as, recém ingressos/as na
Faculdade, foram desafiados/as para participar do Trote
Solidário. Essa atividade consistiu no compromisso de cada
acadêmico/a arrecadar 20 doações em dinheiro, em favor da
Associação de Assistência ao Menor em Oncologia - AMO.
Abaixo os resultados do Trote Solidário:

Número de alunos/as da IENH
envolvidos no Trote Solidário

Crianças beneficiadas

Valor arrecadado

26 alunos - cada um com 20 doações,
totalizando 520 doações

45 crianças

R$ 1.450,00
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Projeto Cultural Arte em Movimento

Idade e n° de participantes
Entidade

8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 14 anos 15 anos

Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial

5

3

2

7

1

2

2

1

Centro de Vivência Redentora

3

1

4

3

6

5

4

1

O projeto desenvolve atividades voltadas para a arte, a cultura
e o exercício da cidadania. Crianças e jovens se apropriam
de suas histórias, questionam seu papel e função social,
fortalecendo suas iniciativas por uma vida com significados
mais plenos dos direitos à cidadania.
O Projeto Arte em Movimento desenvolve as suas ações em
forma de oficinas, uma vez na semana, com a duração de 50
minutos cada. A proposta de participação consta de 50 crianças
e jovens de 08 a 13 anos, advindas de famílias em situação
de vulnerabilidade social, ocasionadas pela violência e/ou
isolamento social, de bairros carentes de Novo Hamburgo/ RS,
selecionadas por entidades de assistência que atendem essas
crianças em outros campos de necessidades: a Associação
Beneficente Evangélica da Floresta Imperial - ABEFI (Bairro
Industrial) e o Centro de Vivência Redentora (Bairro Redentora).
Em 2007, as crianças e os jovens desenvolveram em todas às
sextas-feiras, as oficinas de teatro, flauta, orquestra, coral e
artes plásticas na IENH - Unidade de Ensino Fundação
Evangélica, proponente do projeto e, para tanto, o transporte
e alimentação fizeram parte dos custos do projeto, como
também, os recursos humanos, salas e todos os demais
materiais e equipamentos próprios para desenvolver as
atividades.

Padrinho Legal
A IENH participa do programa “Padrinho Legal”, em parceira com
a Fundação Semear, beneficiando 17 crianças, no ano de 2007,
das seguintes entidades: Associação Beneficente ao Menor em
Oncologia - AMO, Associação Beneficente Nossa Senhora
Auxiliadora, Centro Medianeira, Associação Vida Nova,
Associação dos Familiares e Amigos Down 21 - AFAD 21, SOS
Pequena Criança e Associação Comunitária Tia Nelci. Cada
criança recebeu R$ 50,00 mensais, promovendo a qualidade no
atendimento das crianças e adolescentes. As contribuições
partem da ação solidária de 99 professores e funcionários, que
a cada mês determinam um valor para suprir as necessidades
das entidades que atendem as crianças e os adolescentes
apadrinhados. Em 2007, a contribuição foi de R$ 7.374,00.
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As famílias das crianças e jovens assistidos são advindas dos
bairros: São José, São Jorge, Vila Diehl, Industrial, Liberdade,
Santo Afonso, Vila Palmeira.
Entidades onde as crianças e jovens
participam no turno da tarde

Entidades onde as crianças e jovens
participam no turno da manhã

Associação Beneficente
Evangélica Floresta Imperial ABEFI - Núcleo ASEMA

Escola Municipal João Baptista Jaeger
Escola Municipal Caldas Júnior
Escola Municipal Harry Roth
Escola Municipal Marina Márcia Penz Garbarino
Escola Municipal Airton Senna
Escola Estadual Maria das Neves Petry
Escola Estadual Santo Afonso

Centro de Vivência Redentora

Escola Municipal Adolfina Josefina Meyer Diefenthäler

Escola Municipal Eugênio Nelson Ritzel
Escola Municipal Kurt Walzer
Escola Estadual Senador Alberto Pasqualine

Criança Presente
O projeto Criança Presente atende 43 crianças de berçário a 04
anos, da Creche Raio de Sol, no bairro Roselândia, em Novo
Hamburgo/ RS.
As ações propostas no projeto visam a atender os critérios de
necessidade e responsabilidade social com o objetivo principal
de redução de desigualdades sociais e regionais, bem como de
implementar ações afirmativas na promoção de igualdade de
condições com vistas à inclusão social.
Essas ações, envolvendo a Creche Raio de Sol e o projeto
Criança Presente, buscam subsidiar, financeira e tecnicamente,
iniciativas que lhes garantam meios para melhoria das condições
de subsistência com as necessidades básicas através da
alimentação. Também com os recursos na contratação de
profissionais, em favor do desenvolvimento da criança nesses
espaços da construção de dignidade e sentido de vida,
bem como das famílias do bairro Roselândia.

Em 2007, a IENH, contribui no processo educacional da Creche Raio de
Sol com a contratação da Coordenadora Pedagógica para desenvolver as
atividades com as professoras, orientar a prática pedagógica e preparar
os diversos momentos de estudo e reflexão.

Atividades desenvolvidas na área psicomotora:
criação de brinquedos de sucata;
jogos adequados à faixa etária;
estímulo do desenvolvimento motor para as crianças com dificuldades;
atividades acompanhadas nos brinquedos da pracinha, entre outras.

As atividades de narração de histórias contribuíram para:
maior participação das crianças nos momentos de diálogos;
evolução da linguagem das crianças, agregando informações e palavras
novas ao seu conhecimento;
a melhoria da fluência verbal;
oportunizar a expressão da criatividade nos desenhos e demais atividades
expressivas.

Confira as atividades do projeto!
Narração de
histórias

Atividades lúdicas e
psicomotoras

Promover a universalização dos direitos sociais, contribuindo para o desenvolvimento
do espaço criativo da criança, com a narração de histórias infantis, respeitando a sua
individualidade e o direito à infância.

4 horas semanais

Promover atividades que desenvolvam a criança no aspecto lúdico e psicomotor,
contribuindo, dessa forma, na qualidade de vida saudável e respeito às suas
potencialidades integrais.

4 horas semanais

Doação de
alimentos

Coordenação pedagógica
(a partir de junho de 2007)

Objetivos

35 kg de farinha de trigo
40 litros de leite
(mensais)

Promover as condições de atendimentos às contingências sociais, proporcionando
acesso à alimentação saudável através da nutrição adequada e essencial para o
desenvolvimento das faixas etárias, atendidas pela entidade.

4 horas

Orientar professoras na prática pedagógica.

Informações nutricionais sobre as crianças participantes do projeto
Idade

Peso/ altura
1º semestre

Cuidados específicos
1º semestre

Peso/ altura
2º semestre

Cuidados específicos
2º semestre

08

4 meses a 1 ano e
8 meses

07 crianças com peso
e altura adequados

01 criança

07 crianças com peso e
altura adequados

01 criança

14

1 ano e 9 meses a
2 anos e 9 meses

12 crianças com peso e
altura adequados

02 crianças

13 crianças com peso e
altura adequados

01 criança em
tratamento

21

2 anos e 10 meses a
3 anos e 11 meses

13 crianças com peso e
altura adequados

08 crianças

18 crianças com peso e
altura adequados

03 crianças

43

04 meses a 3 anos
e 11 meses

32 crianças

11 crianças

38 crianças

05 crianças

N° de beneficiados/as

TOTAL
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Projeto Tecla Solidária
O projeto Tecla Solidária acontece na Escola Estadual Especial
Keli Meisi, no bairro São Jorge, em Novo Hamburgo/ RS.
O projeto tem como principal objetivo favorecer o desenvolvimento do programa na área da educação digital, habilitando e
reabilitando pessoas portadoras de deficiência auditiva e
promovendo sua integração à vida comunitária.
Em 2007, as ações do projeto possibilitaram o atendimento de
90 crianças, jovens e adultos de 06 anos a 36 anos, em situação
de dificuldades inerentes às necessidades especiais dos alunos
(surdez) e, também, o acesso aos recursos tecnológicos com
ações socioeducativas na área de Educação Digital.
A IENH contribuiu com a contratação de um professor de
informática, com 18 horas semanais, que atendeu 16 turmas
e contribuiu no processo pedagógico com 17 professores/as.

PÚBLICO-ALVO
3ª série: 12 a 18 anos
4ª série: 11 a 16 anos
4ª série: 12 a 18 anos
4ª série: 12 a 19 anos
5ª série: 12 a 18 anos
5ª série: 14 a 18 anos
5ª série: 12 a 28 anos
7ª série: 16 a 36 anos
8ª série: 17 a 33 anos
Jardim B: 06 a 09 anos
1ª série: 08 a 11 anos
2ª série: 10 a 18 anos
3ª série: 10 a 13 anos
4ª série: 11 a 18 anos
5ª série: 12 a 25 anos
6ª série: 15 a 29 anos
Professores/as

TURNO

Manhã

Tarde

TOTAL

As atividades desenvolvidas nas aulas de
Informática auxiliaram em aspectos de
aprendizagem dos/as alunos/as como:
motivação para as atividades de informática e nas demais
atividades em sala de aula;
aumento do nível de atenção das crianças e jovens;
maior interação com o professor de informática;
evolução na motricidade fina;
crescimento dos resultados no rendimento escolar.

Nº DE

PARTICIPANTES

CARGA HORÁRIA

5 alunos/as
5 alunos/as
5 alunos/as
4 alunos/as
5 alunos/as
4 alunos/as
5 alunos/as
8 alunos/as
7 alunos/as
4 alunos/as
5 alunos/as
6 alunos/as
7 alunos/as
6 alunos/as
7 alunos/as
7 alunos/as
17 professores/as

4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
4 horas/mês
8 horas/mês

107 participantes

72 horas/mês

“A participação da IENH em nossa escola,
através do seu Projeto Social, foi (e continua sendo!)
de grande importância, pois é através desta parceria
que os alunos com deficiência auditiva da escola passaram
a usufruir do espaço, que já está estruturado, mas que
não era utilizado, por não contar com um profissional
responsável por sua organização e manutenção”.

Ana Paula Jung - Coordenadora Pedagógica
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Nº ALUNOS/AS

POR TURNO

48 alunos/as

42 alunos/as

90 alunos/as

Projeto Esportivo Corrida pela Cidadania
O projeto consiste no desenvolvimento da prática do atletismo
e atividades lúdicas, geradoras de motivação e promotoras de
hábitos sócio-afetivos positivos e saudáveis, para 65 crianças
e jovens, na faixa etária de 07 a 17 anos, matriculados em
escolas públicas.
As atividades são orientadas no contra-turno escolar, na IENH Unidade de Ensino Fundação Evangélica e ocorrem de março até
dezembro, com 10 horas semanais de atividades esportivas de
segunda a sexta-feira, na área do atletismo.

Escolas Municipais participantes:

N° de alunos:

EMEF Martha Wartenberg
EMEF Cecília Meireles
EMEF São Jacó
EMEF Prudente de Morais
EMEF Deodoro da Fonseca
EMEF Eugênio Nelson Ritzel
EMEF Francisco Xavier Kunst
EMEF João Brizola

"A oportunidade de participar das aulas
de Atletismo na IENH foi muita boa. Antes,
eu não praticava atletismo e quando
experimentei, gostei muito. Pretendo ser
atleta. Em 2007, ganhei 12 medalhas nas
competições de corrida, revezamento e
salto em distância".
Kauana Velho Maciel, 11 anos aluna da Escola São Jacó em 2007

25
15
3
10
3
3
3

Total de alunos
participantes:

65

3

Projeto Mulheres Voluntárias - Grupo ELLOS
O projeto iniciou com as mães e avós dos/as alunos/ as da IENH
e demais interessadas, que fazem tricô, ou mesmo aquelas que
gostariam de iniciar o aprendizado, para criação de um grupo de
voluntariado, tricotando peças de roupa, beneficiando crianças
de berçário até doze anos, das entidades assistenciais da cidade
de Novo Hamburgo/ RS. Os encontros aconteceram nas terçasfeiras, a partir das 13h30min, na Unidade de Ensino Fundação
Evangélica. O grupo visitou as entidades, conheceu a sua
realidade e necessidades locais, para então encaminhar as
doações. As lãs ou materiais foram custeados pela IENH e
doados pelas famílias dos/as alunos/as da Instituição.
Em 2007, o Grupo de Mulheres Voluntárias - Grupo ELLOS
inovou com a proposta do Curso de Corte e Costura para
mulheres do bairro Roselândia, de Novo Hamburgo/ RS. Com a
duração de 20 horas, o curso atendeu três mães. A doação de
retalhos de tecidos, linhas e máquina de costura por pessoas da
comunidade escolar, como também de participantes do próprio
grupo, supriram as necessidades do curso. A manutenção das
máquinas, os materiais para o curso, salas e demais
necessidades foram de responsabilidade da IENH.

Materiais

Lãs, agulhas, materiais de acabamento

Quantidades

390 novelos de lã
10 pares de agulhas

Investimento da
IENH

R$ 584,00

Carga horária
semanal

3 horas semanais x 15 voluntárias
no total de 45 horas semanais

Em 2007, o grupo produziu

100 peças de agasalhos (blusões,
mantas, meias, toucas) que foram
doadas para a Creche Raio de Sol,
beneficiando 100

crianças.
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Gestão com Pessoas

Treinamentos e capacitações realizadas

Em 2007, as lideranças e os colaboradores, em conjunto com o Foram realizadas internamente 35 horas de capacitações
Setor de Gestão com Pessoas, trabalharam juntos para criar, específicas, divididas entre os seguintes eventos:
fortalecer e aprimorar ações propostas pela Diretriz 07 do
1° Seminário de Auxiliares de Atividades Escolares
Plano Estratégico 2015, como: seleção de pessoal,
Objetivo: aperfeiçoar o trabalho dos profissionais da IENH
capacitações e treinamentos dos colaboradores, entre muitas
para
o atendimento das demandas da Educação Infantil.
outras.
1° Capacitação de Vigilantes e Porteiros
Perfil dos colaboradores
Objetivo: qualificar a tarefa de cuidar da segurança e
atender
às emergências na área de segurança das três
Escolaridade dos Professores
Unidades de Ensino. A IENH recebeu o apoio da empresa
Doutorado
parceira, Central de Alarmes, para essa realização.
3
Mestrado
1° Seminário de Lideranças
11
Especialização
Objetivo: oportunizar espaço de integração das lideranças,
32
Ensino Superior
autoconhecimento e desenvolvimento da equipe
28
Ensino Médio
administrativa e pedagógica. A IENH iniciou um processo
1
de construção da visão estratégica.

Faixa Etária

Acima de 60 anos

51 a 60 anos
41 a 50 anos
31 a 40 anos
21 a 30 anos
Até 20 anos

3
22
68
80
57

Treinamentos de Informática para colaboradores
Objetivo: oferecer treinamentos para o uso de aplicativos
e internet para funcionários das equipes de cozinha e
limpeza das Unidades de Ensino da IENH.

As capacitações externas totalizaram o envolvimento
de 2.573 horas e o total de investimentos em treinamento
de R$ 37.995,52.

Integração

2

O 1° Café com o Diretor envolveu a equipe de limpeza, cozinha,
lancheria e manutenção da Unidade Fundação Evangélica.
Além disso, também foram realizados 4 seminários de funcionários
e professores das três Unidades de Ensino que buscaram atender
Acima de 20 anos a demandas de integração entre as equipes e os colaboradores.

Tempo na IENH

16 a 20 anos
11 a 15 anos
7 a 10 anos
1 a 3 anos

22
30
29
43
65

Saúde dos Colaboradores
Em 2007 foi criado o primeiro indicador de saúde dos
colaboradores da IENH. Os dados começaram a ser coletados e
fornecerão informações para investimentos em saúde do
colaborador.

Processos de Seleção
Foram realizados 32 processos de seleção com a contratação de
43 novos colaboradores para os diversos setores da Instituição.
Nesses processos, 10 pessoas foram contratadas através do
Recrutamento Interno e houve Efetivação de 05 colaboradores
que se destacaram pela competência na realização de suas tarefas.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
Em 2007, foram realizadas 05 horas de treinamento com
funcionários e alunos para o uso de extintores de incêndio, além
de uma palestra sobre prevenção de incêndio.

Benefícios oferecidos pela IENH em 2007
Investimentos em vale transporte: R$ 71.109,45
Investimentos em Plano de Saúde: R$ 237.675,51
FGTS recolhido: R$ 490.111,19
Descontos nas mensalidades de
funcionários e dependentes: R$ 335.777,39
Número de colaboradores e dependentes com
desconto em mensalidade: 88 pessoas
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Base de Dados
Indicadores Administrativos

2005

2007

2006

Receita Líquida Total

8.652.848,47

8.705.675,39

9.049.181,85

Receita Líquida c/ Mensalidades Escolares

7.912.495,25

7.993.686,19

8.212.731,43

Folha de Pagamento (Salário Contribuição - inclui 13º/férias/ 1/3 férias)

5.633.631,4

5.830.044,25

6.084.430,85

Folha de Pagamento sem Encargos

4.522.038,4

4.705.886,04

5.011.671,21

52,26%

54,06%

55,38%

6.096.131,45

6.304.725,11

6.646.311,33

70,45%

72,42%

73,45%

Número de Alunos

2.025

1.904

1.952

Investimentos / Receita Líquida Total

3,51%

4,17%

2,66%

38.120,85

44.781,84

37.995,52

Saúde dos Colaboradores

225.352,34

232.996,77

237.675,51

Encargos Sociais Compulsórios (FGTS, PIS)

527.149,56

511.822,72

561.880,48

Transporte Colaboradores

44.931,9

58.631,39

71.109,45

Seguro dos Alunos - SOS Unimed

14.854,95

15.654,35

16.064,3

3.247.995,28

2.242.954,09

2.344.787,2

44.464,94

70.567,46

205.557,13

193.763,25

210.265,5

Número de Funcionários no final do ano

217

213

233

Número de Funcionários acima de 45 anos

54

44

54

Relação Folha Pagamento SEM Encargos / Receita Líquida Total
Folha de Pagamento MAIS Encargos Sociais Pagos
Relação Folha Pagamento MAIS Encargos / Receita Líquida Total

Indicadores Sociais Internos
Capacitação e Desenvolvimento Profissional

Indicadores Sociais Externos
Educação - Gratuidade (2006 = somente inclui alunos com % redução)
Projetos Sociais
Projeto Esportivo

Indicadores do Corpo Funcional

Número de Homens que trabalham na IENH

58

54

61

Número de Mulheres que trabalham na IENH

159

159

172

139.357,12

195.314,6

Indicadores de Investimentos da Instituição
Outros Investimentos em Prédios
Instalações e Equipamentos

96.386,07

108.738,41

26.063,1

Móveis e Utensílios

41.648,52

46.061,8

16.276,13

Acervo Bibliográfico

15.969,27

21.073,16

15.759,15

Material Didático

11.203,62

13.214,38

2.743,09

Laboratórios de Informática

138.871,31

34.526,7

36.991,7

304.078,79

362.971,57

241.021,57

Soma dos Investimentos
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Unidade Pindorama

Unidade Fundação Evangélica

Unidade Oswaldo Cruz

Educação Infantil (Nível 2 ao 5) e
Ensino Fundamental (1ª a 5ª série)
Escola de Tempo Integral
Currículo Bilíngüe

Ensino Fundamental (6ª a 8ª/9ª série) e
Ensino Médio - diurno e noturno

Educação Infantil (Nível 2 ao 5) e
Ensino Fundamental (1ª a 5ª série)
Currículo Bilíngüe

(51) 3594 8040 - pindorama@ienh.com.br

Centro de Educação Profissional - CEP
Curso Normal - Formação de Professores e
Cursos Técnicos em Comércio Exterior,
Gerência Empresarial, Informática,
Logística Empresarial, Marketing e Vendas.

Faculdade IENH
Bacharelado em Administração com linhas
de formação em Gestão de Varejo ou
Comércio Exterior
(51) 3594 3022 - ienh@ienh.com.br

(51) 3594 8050 - oswaldocruz@ienh.com.br

