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Fundada em agosto de 1960, pela Sociedade Metodista de Mulheres, a SOMAIC –
Sociedade Metodista de Amparo à Infância Carazinhense - foi a primeira pioneira no
município no atendimento às crianças cujas mães necessitavam trabalhar fora para
ajudar no orçamento familiar.
Gradualmente, seus objetivos foram sendo expandidos, e hoje, além de cuidar da
criança, a instituição se propõe também a oferecer uma educação de qualidade e com
os princípios cristãos.
Nesta intenção, o Centro de Educação Infantil – SOMAIC visa oferecer uma educação
que priorize o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual, social e espiritual, comtemplando a ação da
família e da comunidade, segundo a missão de Jesus Cristo. A comunidade ligada a
instituição constitui-se de corpo docente, corpo discente, famílias das crianças,
Conselho Diretor, Sociedade Metodista de Mulheres e demais pessoas ligadas à Igreja
Metodista.
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Estas pessoas são provenientes de diversos bairros e de diferentes classes sociais, sendo
a maioria, pais de baixo poder aquisitivo. O atendimento às crianças é de em turno
integral, onde os alunos além da alimentação participam de oficinas pedagógicas que
envolvem atividades diversas com o objetivo de desenvolver uma aprendizagem
saudável e significativa.
A instituição procura estabelecer condições adequadas para as interações, tanto nas
questões emocionais e afetivas quanto nas cognitivas. Na Escola SOMAIC são atendidas
90 crianças, que participam de atividades recreativas, lúdicas e pedagógicas de acordo
com a sua faixa etária ministradas pelas próprias professoras da instituição.
A SOMAIC, consciente do seu papel de coparticipante na construção de uma sociedade
mais justa e igualitária, desenvolve várias atividades que visam a promoção do
desenvolvimento integral das crianças que frequentam este espaço.
É uma escola onde todos convivem em harmonia, pais e educadores possuem um
diálogo aberto sempre que necessário, fazendo com que todos/as gostem de estar
aqui, transmitindo também segurança em especial às crianças.
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