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Apresentação da instituição
• A EDISCA é uma organização educativa em Arte, criada em 1991 e sediada em Fortaleza, Ceará, que
tem como objetivo central a promoção do desenvolvimento humano de crianças e adolescentes que
se encontram em situação de desvantagem social, residentes em bairros periféricos da cidade.
• A EDISCA tem consolidado a imagem de centro de formação de agentes culturais e construtora de
espetáculos que a credenciaram a receber em 2012 a Ordem do Mérito Cultural, maior comenda
concedida pelo Ministério da Cultura. A EDISCA está entre as 117 instituições representativas da
cultura brasileira a receber esta honraria, e entre as três do Ceará premiadas com a Ordem (as outras
são a Fundação Casa Grande e a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto).
• Em sua trajetória institucional, a EDISCA construiu um repertório de espetáculos de dança que
possibilitaram a divulgação de seu trabalho social e promoveram o reconhecimento do enorme
potencial de criação, produção e protagonismo de crianças e adolescentes que se encontram em
situação de vulnerabilidade social. Ao todo foram 16 produções vistas por 313.279 expectadores em
511 apresentações realizadas no Brasil e exterior. Escreva aqui uma breve descrição do objetivo da
sua instituição. Cidade em que atua, público que atende, número de pessoas ou projetos assistidos,
número de colaboradores, missão, visão e valores.

Apresentação da instituição
A EDISCA escolheu como foco de atendimento áreas de Fortaleza que
apresentam grande risco social para crianças e adolescentes, são eles:
• MUCURIPE, PRAIA DO FUTURO, CONJ. STA TEREZINHA, CASTELO
ENCANTADO E SERVILUZ (REGIONAL II);
• GRANDE BOM JARDIM (REGIONAL V);
• JANGURUSSU, CONJ. PALMEIRAS, CONJ. ALVORADA, EDSON QUEIROZ
(REGIONAL VI).
Missão da Edisca: Promover o desenvolvimento humano por meio da
educação, da Arte e práticas que contemplem o bem, o belo e o justo.

Apresentação da instituição
A proposta educacional da EDISCA é concretizada através de projetos
desenvolvidos nas áreas artística, pedagógica e social. Cada uma dessas
áreas cumpre papéis específicos, mas totalmente articulados entre si
de forma a potencializar as estratégias da organização para alcançar
seu objetivo maior: promover o desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes em circunstância de desvantagem social.
A carga horária mínima de cada educando é de 160 horas anuais e a
máxima de 300 horas, com atividades que ocupam o contraturno
escolar das crianças e adolescentes

Apresentação da instituição
Programas da Área Artística
• Primeiros Passos: formação em dança através de aulas teóricas e práticas diárias conduzidas por
equipe multidisciplicar;
• Programa Corpo de Baile e Cia de Dança: grade formativa diferenciada em Dança visando formar
bailarinos profissionais, envolvendo técnicas diversificadas, ensaios sistemáticos, criação de
espetáculos e apresentações para eventos e temporadas próprias.
Programas da Área Social
• Nossa Saúde: atendimento ambulatorial, educação para a saúde (cuidado e autocuidado),
realização de campanhas de saúde (vacinação, pediculose, etc.)
• Desenvolvimento Psicossocial e Saúde: objetiva o desenvolvimento de competências pessoais e
relacionais de crianças e adolescentes tendo como caminho o estudo e compreensão de direitos
sociais e o exercício dos mesmos, envolvendo as famílias no processo educacional.
• A Vida é Feminina: programa direcionado exclusivamente a mães dos educandos, fundamentado
em três eixos: educação para valores, capacitação profissional e produtiva; consciência cidadã.
• Nutrição: fornecimento de refeições balanceadas diariamente;

Apresentação da instituição
Programas da Área Pedagógica
• Programa de Matemática: Aulas discursivas de Matemática; Elaboração de apostilas; Realização de
avaliações bimestrais; Atividades de matemática aplicada: contextualização e aplicação no cotidiano;
Análise e resolução de questões dos principais vestibulares e do ENEM;
• Programa de Língua Portuguesa: Aulas discursivas de Língua Portuguesa; Elaboração de apostilas;
Realização de avaliações bimestrais; Leitura, interpretação de textos e escrita; Análise e resolução de
questões dos principais vestibulares e do ENEM;
• Fruição Artística: No que consiste: Visita a espaços culturais e reflexão sobre as obras apreciadas.;
• Ações de incentivo à leitura e à escrita: Projeto de Leitura; Plantão tira dúvidas; Incentivo e auxílio à
pesquisa;
• Biblioteca: Empréstimos de livros literários; Gincana literária; Painéis educativos; Indicações e
direcionamentos literários;
• Reunião de Pais: Reuniões semestrais com os pais dos educandos para a entrega de avaliações, análise da
situação familiar/escolar e alinhamento pedagógico com a família;
• Show da Família: Apresentações artísticas produzidas pela escola ou pela comunidade para a família dos
educandos;
• Palestras Educativas: Palestras educativas ministradas por convidados para a família sobre educação,
saúde e meio ambiente.

Apresentação de contas - receita
• VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR
Ano 2021
VALOR TOTAL RECEBIDO R$ 12.065,47
MÉDIA MENSAL RECEBIDA R$ 1.005,46

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR
Combustíveis.................................................. R$ 1.510,00
Energia Elétrica................................................R$ 1.976,07
Impressão Material Didático............................R$ 1.161,60
Lanches e Refeições......................................... R$ 1.412,97
Manutenção e Conservação..............................R$ 5.974,77

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR - RESUMO
TOTAL RECEBIDO R$ 12.065,47
TOTAL GASTO R$ 12.035,41
SALDO DO PERÍODO R$ 30,06

Registros e anexos
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