
Assistência Social Santa Isabel  
CNPJ: 98.760.572/0001-73 
E-MAIL: contatoassi@gmail.com  
ENDEREÇO: Rua Jequié, 87/ Santa Isabel 
MUNICÍPIO/UF: Viamão /RS  
CEP: 94490-160 
Fone: 51 3446-9531  

www.assi.com.br  
 

RELATÓRIO ASSI  

Janeiro, Fevereiro,  

Março e Abril 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  
 
 
Principais Atividades:  
-Elaboração, implementação, 
planejamento, monitoramento e 
avaliação de Projetos Sociais; 
-Acompanhamento Pedagógico; 
-Recrutamento, seleção e contratação 
de RH, supervisão e treinamento do 
RH da ASSI; 
-Gerenciamento e prestação de 
contas de recursos financeiros;  
-Organizar os balancetes mensais de 
receita e despesa e balanço anual; 
-Coordenação e assessoria de 
capacitações de educadores;  
-Desenvolvimento de relatórios. 
 
 

 

Áurea Sanches e Renata Chimendes 
Telefone  (51) 3446-9531  

E-mail: aurea.viegas@hotmail.com 
renatachimendes@hotmail.com  

 
 



Equipe ASSI 2020 



      Núcleos e Projetos  ASSI  



 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.  
  
 



 Nos núcleos CEASI e 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  



CEASI  

Rua Jequié, 87/ Aparecida/ Sta Isabel – Viamão RS 
Fone: 51 3446 9531 



CEASI  

 
O Centro de Educação Alternativa Santa 
Isabel oferece à adolescentes de 13 a 17 

anos o Serviço de convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV e o 

Projeto BEM-ME-QUER  
Por meio de variadas atividades, os 

projetos têm o objetivo de propiciar entre 
os adolescentes 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. 

Orientadora Social: Julia Brendel  



CEASI  

Turno da Tarde 

Turno da Manhã 
 



• Capoeira 
• Bem-Me-Quer 

Temas Tranversais   

SEGUNDA 

• Artes 

• Mundo do Trabalho    

TERÇA  

• Capoeira e Esporte  

QUARTA 

CEASI 



Artes 

Educadora: Stefania Dala Rosa 
Dias da Oficina: Terça-feira 
Objetivos:   
Criar  oportunidades para que todos os usuários descubram o prazer de ler e que este 
prazer torne-se ferramenta em seu desenvolvimento pessoal, educacional, e 
consequentemente, social. Aperfeiçoar a expressão e comunicação oral e escrita dos 
adolescentes. Desenvolver  habilidades criativas mais elaboradas em artes visuais. 

 
 

 
 



Temas Transversais 

BEM-ME-QUER  

Educador:  Karen Pereira  
Dias da Oficina: Segunda-feira 
 
Objetivo: Trabalhar as temáticas sociais que tem como princípios orientadores a educação para 
cidadania, dignidade humana, igualdade de direitos, participação e corresponsabilidade na vida 
social.   



Mundo do Trabalho 

Educador:  Julia Brendel  
Dias da Oficina: Terça-Feira  
 
Objetivo: Desenvolver uma postura proativa, crítica e reflexiva com intuito de 
desenvolver as competências primordiais comportamentais e emocionais para o 
primeiro emprego.  



Capoeira 

Educador:  Sérgio Oliveira 
Dias da Oficina: Segunda e 
Quarta- Feira 
 
Objetivo: Conhecer a história e 
evolução da capoeira e sua relação 
com a sociedade, identificar os 
fundamentos e rituais da copeira 
regional, discutir a cultura da 
capoeira, vivenciar práticas e teorias 
da capoeira e outras manifestações 
folclóricas que influenciam a 
capoeira, assim como a aplicação das 

qualidades físicas.  



Passeio  

  
No dia 11 de março,  a galera do Ceasi, nos turnos manhã e tarde, foram ao parque 
aquático Paraíso Park para curtir um momento de diversão e alegria. Proporcionar 
espaços de lazer também é compromisso de uma associação que cuida da vida e que 
pensa na qualidade de vida dos nossos adolescentes.  



Reuniões de Equipe 

 Com intuito de realizar o planejamento das oficinas socioeducativas, a 
equipe de educadores do CEASI, a Orientadora Social  do CEASI e gestão da ASSI, 
realiza uma vez por mês a sua reunião pedagógica. No turno da manhã são 
avaliados os percursos, atividades e eventos, assim como partilhada a caminhada. 
No turno da tarde os Educadores Sociais realizam planejamento das oficinas sócio-educativas 
do percurso do próximo mês. O planejamento é realizado com orientação da Orientadora 
Social Júlia Brendel  e Gestora de Projetos Renata Chimendes.  
  
 



Escola de Aprendizagem 

João Batista  

Rua Itaúna, 143/ Monte Castelo/ Sta Isabel – 
Viamão RS 

Fone: 51 34934406  



Escola de Aprendizagem 

João Batista  

 A Escola de Aprendizagem João 
Batista – EAJB oferece à crianças de 6 à 
13 anos o Projeto Bem Me Quer. 
 O Projeto têm o objetivo de 
incluir socialmente crianças promovendo 
o desenvolvimento de ações preventiva, 
protetiva e proativa em relação à garantia 
de direitos, através de variadas 
atividades. 

Orientadora Social: Ana de Oliveira   



Escola de Aprendizagem 

João Batsita  

Turno da Tarde Turno da Manhã 
 



EAJB 

• Artes 

SEGUNDA • Oficina 
Bem-Me-
Quer 

TERÇA 
 

• Oficina 
Bem-
Me-
Quer 

QUARTA  

• Capoeira 

QUINTA 



Capoeira 

Educador: Sérgio Oliveira 
Dias da Oficina: Quintas-feiras.  
 
Objetivo: Conhecer a história e evolução da capoeira e sua relação com a sociedade, 
identificar os fundamentos e rituais da capoeira regional, discutir a cultura da capoeira, 
vivenciar práticas e teorias da capoeira e outras manifestações folclóricas que 
influenciam a capoeira, assim como a aplicação das qualidades físicas. 

  



Artes  

Educador: Stefania Della Rosa 
Dias da Oficina: Segunda-feira 
Objetivos:  
-Desenvolver habilidades e reconhecer técnicas artísticas visuais, gráficas, teatrais e 
musicais, a fim de ampliar o universo cultural de possibilidades de experimentar e criar 
as diversas formas de arte existente no mundo e no contexto local. 
-Criar a oportunidade para que todos os usuários descubram o prazer de ler e que este 
prazer torne-se ferramenta em seu desenvolvimento pessoal, educacional, e 
consequentemente, social.  

 



BEM-ME-QUER  

Educador: Karen Pereira da Silva 
Dias da Oficina: Terça-feira e Quarta-feira 

 
Objetivo: Trabalhar as temáticas sociais que tem como princípios 

orientadores a educação para cidadania, dignidade humana, igualdade de 
direitos, participação e corresponsabilidade na vida social.  



Café de Acolhida  

No dia 28 de Janeiro realizamos o Café da Manhã de Acolhida para receber as 
crianças, seus pais e responsáveis, dando início ao Projeto Bem-Me-Quer, 
contamos com a presença da Gestora de Projetos Renata Chimendes 
apresentando os objetivos do novo projeto e a Orientadora Social Ana Alice 
Oliveira que  também apresentou a Equipe de trabalho para 2020.                                                              



Espaço ecológico 

No dia 20 de Fevereiro levamos os coletivos para conhecer o Espaço Ecológico 
da ASSI, localizado em um terreno anexo ao Ginásio Accademia, foi um 
momento especial e agradável no qual tivemos a oportunidade de fazer  um 
piquenique, uma roda de Capoeira e brincadeiras livres no Ginásio.                                                           



Reuniões de Equipe 

As reuniões da Equipe de Educadores acontecem uma vez no mês, 
normalmente na segunda semana, para combinações, avaliação e partilha da 
caminhada na parte da manhã. No turno da tarde os Educadores Sociais 
realizam planejamento das oficinas sócio-educativas do percurso do próximo 
mês. O planejamento é realizado com orientação da Orientadora Social Ana de 
Oliveira e Gestora de Projetos Renata Chimendes.  
  



Scalabrini   

Rua Costa e Silva, 419 / Vila 
Luciana / Sta Isabel – Viamão RS 

Fone: 51 34343099  



Scalabrini   

 O Centro Social Scalabrini oferece à 
crianças de 6 a 13 anos o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  
Por meio de variadas atividades, o SCFV têm 
o objetivo de propiciar entre as crianças 
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. 

Orientadora Social: 
 Vera Mello Bortoletti  



Centro Social Scalabrini  



SCALABRINI  

• Capoeira 

 

TERÇA  

• Artes  

QUARTA  
• Temas 

Tranversais  

QUINTA  



CAPOEIRA 

Educador: Sérgio 
Dias da Oficina: Terças-feiras 
 
Objetivo: Conhecer a história e evolução da capoeira e sua relação com a sociedade, 
identificar os fundamentos e rituais da copeira regional, discutir a cultura da capoeira, 
vivenciar práticas e teorias da capoeira e outras manifestações folclóricas que 
influenciam a capoeira, assim como a aplicação das qualidades físicas. 

 
  
  



Artes   

Educador:  Stefania Dalla Rosa 
Dias da Oficina:  Quarta-feira 
 
Objetivos:  
-Desenvolver habilidades e reconhecer técnicas artísticas visuais, gráficas, teatrais e musicais, a fim 
de ampliar o universo cultural de possibilidades de experimentar e criar as diversas formas de arte 
existente no mundo e no contexto local. 
-Criar a oportunidade para que todos os usuários descubram o prazer de ler e que este prazer 
torne-se ferramenta em seu desenvolvimento pessoal, educacional, e consequentemente, social.  



Temas transversais  

Educador: Karen Pereira 
Dias da Oficina:  Quinta-feira 
 
Objetivos:  
Objetivo: Trabalhar as temáticas do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 
que tem como princípios orientadores a educação para cidadania, dignidade 
humana, igualdade de direitos, participação e co-responsabilidade na vida 
social.   



ACOLHIDA 2020  

  

Em Janeiro foi realizado o 
acolhimento dos usuários 
do SCFV do Centro Social da 
ASSI, juntamente com seus 
pais e/ou responsáveis. 



PASSEIO QUINTA  

DA ESTÂNCIA  

O SCFV  Scalabrini realizou no 
dia 13/02/2020  um passeio 
com seus usuários na Fazenda 
Quinta da Estância, visando 
proporcionar lazer, contato 
com a natureza  e integração 
entre as crianças. 



CARNAVAL  

Foi realizado dia 19/02 o 
Carnaval de água, visando 
a cultura, lazer e arte. 



Reuniões de Equipe 

As reuniões da Equipe de Educadores acontecem uma vez no mês, para 
planejamento do SCFV, avaliação e organização do calendário.  
No turno da tarde os Educadores Sociais realizam planejamento das oficinas 
sócio-educativas do percurso do próximo mês. O planejamento é realizado com 
orientação da Orientadora Social Vera e Gestora de Projetos Renata Chimendes.  
  



VIVÊNCIA ASSI  
  

 Imersos nos dias 27 e 
28 de fevereiro  a equipe da 
Assi e diretoria, participou de 
uma vivência e convivência 
com a assessoria do Dr. em 
Educação Márcio Amaral, 
que conduziu uma reflexão 
sobre compaixão, cuidado 
empatia.  



Assembleia ASSI  

• Realizamos no dia 06 de março a  ASSEMBLEIA ASSI, com o objetivo de avaliarmos 
e planejarmos o ano de 2020. Pela manhã fomos convidados a embarcar na 
Ciranda da Roda Viva e refletirmos sobre direitos humanos, democracia e 
participação popular. Em seguida foi realizada uma capacitação sobre o SUAS e a 
Proteção Social Básica, com a assessora Marlene Oliveira Fiorotti. No turno da 
tarde foram apresentados os Projetos da Assi 2020 do SCF, Projeto Bem me quer e 
Promoção Humana. Também conversamos sobre os festejos de 57 anos da Assi e 
elencamos desafios e possibilidades.  



Assembleia ASSI  



Dia Internacional da 

MULHER  

• 08 de março é um marco histórico na luta das mulheres. Aqui na ASSI 
realizamos dia 06 de março um ensaio fotográfico e uma confraternização 
com a mulherada da ASSI .  



  Reunião Equipe ASSI  

   A equipe da ASSI reuni-se nos meses de Janeiro, 
Fevereiro e Março, com o objetivo de planejar, avaliar as atividades e 
realizar capacitação com os temas propostos para os percursos 
pedagógicos do SCFV e Projeto BEM-ME-QUER.  



CORONAVÍRUS 

VIAMÃO  

Dados atualizados em 27 de abril: 
 
População o Município de Viamão: 270 mil habitantes.   
Viamão possuí 21 casos confirmados de Coronavírus. 
 
• 145 suspeitos de  COVID -19/ Coronavírus, 
•  90 com resultado não detectável para SARS-Cov-2 
•  13 pacientes aguardando resultados  
• 9 inconclusivos  
• 12 pacientes recuperados. 
• Não há registro de óbitos. 
 

A cidade possui 15 leitos de UTI para uso geral da população. 
Não se sabe, destes, quantos estão ocupados.  

•  
 



CORONAVÍRUS ASSI  



CORONAVÍRUS ASSI  



CORONAVÍRUS ASSI  



Mãos Solidárias  

•      Incansavelmente nossa 
equipe da Assi realizou no dia 
20 de março  a montagem e 
entrega de 120 cestas básicas 
com produtos de alimentação, 
limpeza e higiene para as 
famílias dos projetos sociais 
desenvolvidos pela Assi. 
Também distribuímos 2000 
unidades de fôlder educativo 
para tentarmos combatermos 
a transmissão em massa do 
novo Coronavírus. 



Mãos Solidárias  



Páscoa  Solidária  

• No sábado 11 de Abril que 
antecedeu a Páscoa a equipe 
da ASSI realizou a confecção de 
100 cestas de alimentos, 
materiais de limpeza, higiene 
e chocolates para adoçar a 
Páscoa de nossas crianças. 
Agradecemos aos 
colaboradores da Assi e 
amigos. Em especial a Lacta 
que através da Secretária 
Municipal de Cidadania e 
Assistência Social – SMCAS  
doou 120 ovos de Páscoa. 



Páscoa  Solidária  



Promoção Humana  

 O Projeto Promoção Humana,  acolhe 

35 famílias, através de atividades voltadas para 

mães. Nos dias 26 de março e 28 de abril foram 

montadas e entregues 50 cestas com alimentos e 

produtos de limpeza para o Projeto Promoção 

Humana. Os alimentos foram doados pela ASSI,  

Empresa Ambientuus, arroz da Cáritas  

Arquidiocesa , massa da Multisom,  frango do 

Espetão na Brasa, verduras orgânicas do 

Assentamento de Viamão do MST – 

Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra e 

doações de amigos da ASSI.  

 

 



Cestas Promoção 

Humana  



Cestas Promoção 

Humana  





Logo voltaremos! 

 


