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RELATÓRIO ASSI 
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Dezembro de 2020 



Em 14 de Julho de 1963, Pe. Guilherme Spann, Pe. 
Martinho Stokman e um grupo de leigos da Paróquia 

fundaram  a Assistência Social Santa Isabel – ASSI.

Fundação ASSI 



FINALIDADES 

ESTATUTÁRIAS 
Capítulo I – NATUREZA E FINALIDADE
Artigo 1º - A Assistência Social Santa Isabel – ASSI, com sede no 4º Distrito de Viamão – RS, fundada em 
14 de julho de 1963, é uma associação civil, sem fins lucrativos, de direito privado, com duração 
ilimitada, beneficente, educativa, cultural e de assistência social, com sede na Rua Jequié nº 87, Bairro 
Santa Isabel, em Viamão, Estado do Rio Grande do Sul, e se regerá por estes estatutos e pelas 
disposições legais vigentes.
Artigo 2º - A ASSI tem a finalidade específica de coordenar a execução de serviços, programas, projetos 
e benefícios sócios assistenciais de forma gratuita e de caráter continuado, permanente e planejado. 
Artigo 3º - Para preencher a sua finalidade a ASSI visa servir crianças, adolescentes, jovens e famílias 
que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, garantindo-lhes: 
- Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, em conformidade com as diretrizes do SUAS;
- Promoção da assistência social;
- Ensino e educação alternativa e complementar;
- Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
- Defesa, preservação, conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 
- Promoção do voluntariado; 
- Experimentação de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, 
emprego e crédito;
- Promoção de direitos estabelecidos;
- Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 
universais. 



Objetivo Geral  

ASSI

Desenvolver Programas, Serviços e Projetos 
Sociais/ Educacionais, através de atividades 
socioeducativas, com função preventiva, protetiva e 
proativa em relação aos direitos dos usuários.



Diretoria 

PRESIDENTE: VALDIR FORMENTINI, 
VICE-PRESIDENTE: CLAIR VIEGAS DA SILVA   
PRIMEIRO TESOUREIRO: REJANE DE SOUZA 
SEGUNDO TESOUREIRO: JONATHAN GENEROSO 
PRIMEIRO SECRETÁRIO: MÁRCIA HOFFART, 
SEGUNDO SECRETÁRIO: CÂNDIDO DE CASTRO 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
SANDRA MARIA PENTEADO
VERNEY QUEIROZ DOS ANJOS 
MARIA IZABEL ROCHA DOS ANJOS 



GESTÃO ASSI 

Contato ASSI
contatoassi@gmail.com
Telefone: 51 3446 9531 

www.assi.com.br

Áurea Sanches Renata Chimendes

about:blank
about:blank


Educadores Sociais

Orientadoras Sociais 

Educadores Sociais:
-Stefania Dalla Rosa – Oficina Artes  
-Karen Pereira – Estagiária Oficina Temas 
Transversais e Bem-Me-Quer 
-Sérgio Oliveira  - Oficina Capoeira e  
Esporte 

Orientadoras Sociais
-Júlia Brendel – CEASI 
-Ana Alice Oliveira  - EAJB 
-Vera Fontella – Scalabrini



Núcleos e Projetos 

ASSI 



Núcleos de atendimento 

ASSI 

EAJB Centro Social Scalabrini

CEASI 



Nos núcleos CEASI e Scalabrini da ASSI é oferecido o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Por meio de variadas atividades,
os coletivos do SCFV da ASSI têm o objetivo de propiciar entre os usuários
oportunidades para a escuta, a valorização e o reconhecimento do outro, a produção
coletiva, o exercício de escolhas, a tomada de decisões sobre a própria vida e do
grupo, o diálogo para a resolução de conflitos e divergências, o reconhecimento dos
limites e possibilidades das situações vividas, as experiências de escolha e decisão
coletivas, entre outras.

Objetivo geral 
Complementar o trabalho social com famílias, prevenindo

a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a
convivência familiar e comunitária.



.

Eixos Estruturantes

Eixo Convivência Social
Trata dos aspectos ligados aos espaços de convivência e seu potencial de viabilização da 
superação das vulnerabilidades sociais mediante um processo de construção e fortalecimento 
dos vínculos relacionais e de pertencimento que promovam a proteção e a garantia de direitos. 
Eixo Direito de Ser
Estimula o exercício da infância e da adolescência, de forma que o SCFV deve promover 
experiências que potencializem a vivência desses ciclos etários em toda sua pluralidade. Tem 
como subeixos: direito a aprender e experimentar; direito de brincar; direito de ser protagonista; 
direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de pertencer; direito de ser diverso; 
direito à comunicação.
Eixo Participação
Tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a participação dos 
usuários nas diversas esferas da vida pública, a começar pelo Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, passando pela família, comunidade e escola, tendo em mente o seu 
desenvolvimento como sujeito de direitos e cidadão. O eixo “participação” tem como subeixos: 
participação no serviço; participação no território; participação como cidadão. O eixo 
Participação tem caráter democrático e descentralizador, e reconhece a criança e o adolescente 
como sujeitos de direito em formação e com efetiva participação no mundo público. 



No núcleo EAJB da ASSI é realizado o
PROJETO BEM-ME-QUER Por meio de variadas
atividades:

Oficina Bem-Me-Quer
Oficina de Capoeira
Oficina de Esportes
Oficina de Artes

Objetivo geral 
Incluir socialmente crianças promovendo o desenvolvimento

de ações com função preventiva, protetiva e proativa em relação à
garantia de direitos.

PROJETO 

BEM-ME-QUER 



CORONAVÍRUS ASSI 



ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ASSI

A equipe pedagógica da ASSI 
articulou estratégicas para que 
pudéssemos manter o vínculo com os 
nossos usuários, dando continuidade aos 
nossos serviços, mas prezando pelos 
cuidados e orientações que devemos 
seguir devido a pandemia, sem causar 
aglomerações. De modo a executarmos 
ações do SCFV à população, que vive em 
meio a vulnerabilidades sociais.



ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

*ESTRATÉGIAS:
- Cada criança do SCFV recebeu um kit 
pedagógico, contendo caderno, lápis de 
escrever, borracha, lápis de cor, giz de 
cera, cola e tesoura;
- Entrega quinzenal de material impresso 
das Oficinas do SCFV e do Projeto Bem-
me-quer: Artes; Temas Transversais e 
Capoeira.
-Postagem semanal de conteúdo on-line 
nos grupos de WhatsApp e nas redes 
sociais da ASSI;



ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

*A produção dos conteúdos do SCFV e 
do Projeto Bem-me-quer é realizada 
pelos Educadores Sociais de forma 
remota e acompanhada pelas 
Orientadoras Sociais dos Núcleos da 
ASSI: EAJB, CEASI E SCALABRINI e 
supervisionadas pela Gestão da ASSI.

O trabalho da equipe está sendo 
realizado remotamente, mas em 
sintonia através de reuniões virtuais. 



Confecção KITS 

PEDAGÓGICOS 



Distribuição de

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS



Distribuição de

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS



Distribuição de

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS



Distribuição de

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS



Reunião

Equipe ASSI 

A equipe da ASSI reuniu-se de forma virtual e presencial para o 
planejamento das atividades pedagógicas que estamos 
distribuindo de forma impressa e on-line para as crianças e 
adolescentes do SCFV e Projeto Bem-me-quer.



Mãos Solidárias

CESTAS BÁSICAS   

• Nos meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro a ASSI 
distribuiu 200 cestas mensais para 
famílias dos projetos da ASSI: 
SCFV, Bem-me-quer, Promoção 
Humana e comunidade local.

• As cestas de alimentos, higiene e 
materiais de limpeza foram 
preparadas pela equipe da 
Assi com a doação de recursos 
financeiros recebidos e doações 
locais.



Mãos Solidárias

CESTAS BÁSICAS   



Mãos Solidárias

CESTAS BÁSICAS   



Doações CESTAS  

CEASI/EAJB/SCALABRINI 



Doações CESTAS 

CEASI/EAJB/SCALABRINI  



Doações CESTAS  

CEASI/EAJB/SCALABRINI 



Doações CESTAS

CEASI/EAJB/SCALABRINI 



Doações CESTAS

CEASI/EAJB/SCALABRINI 



Doações CESTAS

CEASI/EAJB/SCALABRINI   



Promoção Humana

CESTAS SOLIDÁRIAS  



Promoção Humana

CESTAS SOLIDÁRIAS  



Doações de alimentos 

e produtos de higiene

Recebemos uma doação de amigos 
do Principado de Mônaco para 
a compra de alimentos, materiais de 
limpeza e higiene, assim como 
doações locais.
Agradecemos os amigos de longe e 
de perto....
Amigos Principado de Mônaco, 
Multison, Empresa Ambientus, 
Grupo Maiora , Cáritas
Arquidiocesana de Porto Alegre, 
Assentamento de Viamão do MST  e 
Estética Planeta Hair.  



Vivência da Equipe na 

Quinta da Estância

Em Outubro fizemos uma vivência da Equipe na Quinta da Estância, primeiro local 
de eventos a receber selo Nacional e Internacional de prevenção ao Covid 19. Com 
o projeto reencontros seguros, proporcionam atividades ao ar livre, seguindo mais 
de 120 protocolos de segurança e prevenção tornando a fazenda uma área segura.



Sexta dia 13 de novembro, assinamos o 

termo de referência entre a Assi e Prefeitura 

de Viamão, referente ao recurso da Emenda 

Parlamentar para execução do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos -

SCFV no valor de R$ 100.000 MIL REAIS, 

recurso encaminhado pelo Deputado 

Marcon do Partido dos Trabalhadores. 

Parceria realizada com o apoio do 

Deputado Estadual Edegar Pretto e 

Vereador Adão Pretto. O recurso será 

destinado nas atividades do SCFV realizado 

com 60 crianças e adolescentes dos centros 

sociais da ASSI.

Entrega do Recurso



Sarau da Consciência Negra

No dia 26 de novembro realizamos nosso Sarau da Consciência Negra Online com os 

jovens do CEASI.  



Sarau da Consciência Negra

No dia 26 de novembro realizamos nosso Sarau da Consciência Negra Online com os 

jovens do CEASI.  



Entrega de Certificados 

SCFV - Scalabrini

Na quarta dia 16 de dezembro foi realizada a entrega de certificados do SCFV 

do Centro Social Scalabrini da ASSI. A entrega foi realizada em grupos de 10 

crianças, seguindo todas as orientações de distanciamento e higienização do 

espaço. As atividades do SCFV estão aconteendo de forma remota, com 

entrega de atividades impressas e encontros virtuais. 



Entrega de 

Certificados SCFV Scalabrini



Entrega de Certificados 

SCFV Scalabrini



Entrega de Certificados 

Bem-me-quer EAJB
Na quinta dia 17 de dezembro foi realizada a entrega de certificados do Projeto Bem-Me-

Quer da EAJB da ASSI. A entrega foi realizada em grupos de 10 crianças, seguindo todas as 

orientações de distanciamento e higienização do espaço. As atividades do projeto estão 

acontecendo de forma remota, com entrega de atividades impressas e encontros virtuais. 
Agradecemos todas as mãos solidárias que possibilitaram chegarmos até aqui.



Entrega de Certificados Bem-me-quer 

EAJB



Entrega de Certificados Bem-me-quer 

EAJB



Entrega de Certificados Bem-me-quer 

CEASI

Na última sexta, dia 18 de dezembro, foi realizada a entrega de certificados do 

SCFV do CEASI da ASSI. A entrega foi realizada em grupos de 15 adolescentes, 

seguindo todas as orientações de distanciamento e higienização do espaço. As 

atividades do SCFV estão acontecendo de forma remota, com entrega de atividades 

impressas e encontros virtuais. Agradecemos todas as mãos solidárias que 

possibilitaram chegarmos até aqui.



Entrega de Certificados Bem-me-quer 

CEASI



Entrega de Certificados Bem-me-quer 

CEASI



Cestas solidárias para o grupo 

das Vós



Confraternização de final de ano

Equipe ASSI

No dia 22 de Dezembro fizemos a confraternização de final de ano da Equipe ASSI e 

fizemos uma homenagem a colaboradora Áurea Sanchez que deixa a Assi para sonhar 

novos projetos! Nossa gratidão por toda dedicação, competência e generosidade no 

trabalho realizado nestes anos aqui na Assi!



Dados atualizados em 30 de Dezembro de 2020. 



amanhã vai 

ser outro dia....


