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Há mais de 50 anos a Satc dedica grande parte de 
seus esforços em contribuições significativas para a 
assistência social. Sua própria fundação foi 
impulsionada por uma necessidade de auxiliar na 
melhoria da qualidade de vida e bem-estar das 
pessoas da região de Criciúma.

E esta história nunca parou. Ao longo do tempo as 
ações foram sendo somadas e continuadas. Uma 
cronologia de plena realização focada em atuações 
nas áreas da cultura, inclusão, interação familiar, 
educação, profissionalização, meio ambiente e saúde, 
foi construída.

O ano de 2014 não foi diferente. A Vitrine Social Satc 
apresenta esta tradição através de uma linha do 
tempo rica em dedicação e solidariedade, afinal, 
nosso comprometimento está em proporcionar a 
“cada ação uma nova história”.

A CADA AÇÃO UMA 
NOVA HISTÓRIA!

Saiba mais em:
portalsatc.com/link/vitrine



• É oferecida para os 
alunos da instituição, 
favorecendo hábitos 
alimentares saudáveis
• Representa uma 
economia significativa 
no orçamento familiar, 
uma vez que 70% dos 
alunos são oriundos de 
escola pública

MERENDA 
ESCOLAR

Na história da
Satc desde 1959

700/dia
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• Representa 
históricamente a 
instituição
• Oportuniza a apreciação 
musical e cultural dos 
alunos, desenvolvendo 
talentos e promovendo 
oportunidades, visando a 
integração com a 
sociedade

Na história da
Satc desde 1965
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BANDA 
MARCIAL
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• Melhora as condições 
de saúde bucal dos 
alunos em caráter 
preventivo
• Esclarece os cuidados 
necessários para a 
obtenção de dentes e 
gengivas mais saudáveis 

ATENDIMENTO 
ODONTO-

LÓGICO
Na história da

Satc desde 1970

410Beneficiados
em 2014



• Inserir no mercado de 
trabalho 100% dos 
alunos dos cursos 
técnicos desta instituição 
• Intermediar o processo 
de inserção no mercado 
de trabalho, cumprindo a 
missão da instituição de 
oportunizar a inclusão 
social

ESTÁGIO

Na história da
Satc desde 1971

772Beneficiados
em 2014



• Proporciona acesso e 
permanência de alunos 
matriculados na instituição, 
que apresentam grau de 
carência econômica
• Concede bolsas para a 
educação básica e técnica 
promovendo a 
aprendizagem e a 
cidadania

BOLSA EDU-
CAÇÃO BÁSICA 

E TÉCNICA
Na história da

Satc desde 1977

1329Beneficiados
em 2014



• Prestar auxílio aos 
alunos e/ou acadêmicos, 
que necessitam de 
atendimento psicológico 
ou psicopedagógico
• Orientar alunos, pais e 
colaboradores na 
resolução de conflitos 
emocionais

ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO

Na história da
Satc desde 1996

747Beneficiados
em 2014



• Atender e prestar 
primeiros-socorros à 
comunidade escolar
• Acompanhar os alunos 
aos pais ou encaminhar 
ao atendimento 
médico-hospitalar de 
emergência quando 
necessário

ATENDIMENTO 
DE 

ENFERMAGEM
Na história da

Satc desde 1999

3568Beneficiados
em 2014



• Contribuir para a 
formação continuada, 
melhorarando as 
condições de 
competitividade dos 
participantes
• Atender as necessidades 
do mercado de trabalho 
regional

FORMAÇÃO 
CONTINUADA

Na história da
Satc desde 2000

4229Beneficiados
em 2014



• Integra a família no 
ambiente escolar pela 
troca de experiência
• Contribui para o 
desenvolvimento do 
cidadão, com acesso a 
garantia de direitos e 
melhoria no processo de 
ensino aprendizagem

ESCOLA DE 
PAIS

Na história da
Satc desde 2000

279Beneficiados
em 2014



• Desenvolve ações 
pedagógicas de forma 
interdisciplinar, 
permitindo o trabalho 
em equipe
• Estimulando a 
construção dos 
princípios de 
responsabilidade com a 
natureza e adoção de 
hábitos alimentares 
saudáveis

HORTA 
ESCOLAR

Na história da
Satc desde 2001

569Beneficiados
em 2014



• Oportuniza ao aluno 
envolvido a resolução de 
dúvidas e conflitos 
vivenciados 
• Desenvolver ações que 
favoreceram o 
amadurecimento do 
jovem quanto à escolha 
profissional, através de 
orientações e 
direcionamentos

DESCOBRINDO 
TALENTOS

Na história da
Satc desde 2002

442Beneficiados
em 2014



• Estudo no local para 
conhecer as condições 
socioeconômicas dos 
alunos
• Permite compreender a 
realidade em que vivem 
• Possibilita atendimento 
apropriado nas situações 
que envolvem família e 
escola

VISITAS
 DOMICILIARES

Na história da
Satc desde 2004

41Beneficiados
em 2014



• Beneficia acadêmicos 
com carência econômica 
através dos programas 
Artigo 170; PROUNI; 
Monitoria de Disciplina e 
bolsa de Estudo Superior
• Promove a melhoria do 
desenvolvimento 
regional por meio dos 
cursos oferecidos

BOLSA DE 
ESTUDO 

GRADUAÇÃO
Na história da

Satc desde 2007

205Beneficiados
em 2014



• Promove oficina de 
cerâmica artística 
artesanal para pessoas 
portadoras de 
deficiência visual, 
vinculadas com a Advisul
• Desenvolve os sentidos, 
estimula a criatividade, 
coordenação motora e 
autoestima

CERÂMICA 
ALÉM DA 

VISÃO
Na história da

Satc desde 2008

12Beneficiados
em 2014



COLETA DE
 ÓLEO DE 
COZINHA

Na história da
Satc desde 2008

42Beneficiados
em 2014

• Promove a 
conscientização sobre a 
preservação de recursos 
naturais para melhorar a 
qualidade do meio 
ambiente local
• Os alunos do curso 
técnico em Química e 
técnico em Meio 
Ambiente produzem 
sabão a partir do resíduo



• Facilita o estudo e 
aprendizagem de um 
segundo idioma, de 
forma prática, acessível 
e de baixo custo
• Disponibiliza os cursos 
de inglês regular e para 
áreas técnicas, italiano, 
espanhol e mandarim

UNIDADE DE 
IDIOMAS

Na história da
Satc desde 2008

453Beneficiados
em 2014



• Atende 
especificamente os 
alunos bolsistas, a 
instituição custeia o 
materal didático, 
garantindo o 
desempenho destes
• Disponibiliza o 
material didático 
gratuitamente a todos os 
alunos bolsistas

APOIO AO 
ALUNO 

BOLSISTA
Na história da

Satc desde 2009

1329Beneficiados
em 2014



• Promove o acesso da 
pessoa com deficiência 
física na prática 
esportiva com ênfase na 
inclusão social
 • Permite ao 
participante, 
reabilitação nos 
domínios motores, 
cognitivo, afetivo-social 
e psicológico

HANDEBOL 
SOBRE RODAS

Na história da
Satc desde 2009

16Beneficiados
em 2014



• Consiste na fabricação 
de uma academia ao ar 
livre, com aparelhos de 
múltiplas funções para 
atender aos alunos da 
APAE do município de 
Forquilhinha, SC
• Promove a qualidade 
de vida aos deficientes, 
gerando motivação para 
os mesmos e suas 
famílias

ACESSIBILIDADE

Na história da
Satc desde 2010

68Beneficiados
em 2014



• Ensina técnicas em 
cerâmica artesanal
• Ajuda a ampliar a 
coordenação motora, 
criatividade e 
concentração bem como 
autoestima e 
socialização
• É direcionado às 
crianças e adolescentes 
que frequentam algum 
projeto social ou ONG

MODELANDO 
NOVOS

HORIZONTES
Na história da

Satc desde 2010

42Beneficiados
em 2014



• Embeleza e urbaniza as 
praças e áreas públicas 
da Cidade de Criciúma
• Feito em parceria com 
a Fundação do Meio 
Ambiente,  participando 
da programa municipal 
“Adoção de 
Logradouros” com a 
finalidade de atuar na 
proteção do meio 
ambiente

CIDADANIA E 
URBANIZAÇÃO

Na história da
Satc desde 2013



• Contribui no aprendizado 
de ferramentas e técnicas 
criativas bem como a 
prática do design social 
dos educandos da 2ª fase 
da graduação em Design
• Auxilia no 
posicionamento de 
instituições sem fins 
lucrativos socialmente 
engajadas

CRIAÇÃO DE 
IDENTIDADE 

VISUAL
Na história da

Satc desde 2013

57Beneficiados
em 2014
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