


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 sócio educativas, com função
preventiva, protetiva e proativa em relação aos direitos dos
usuários.



Diretoria

Izabel, Vernei, Clair, Genésio, Sandra, Pe. Valdir, Márcia, Rejane e Eniz.  



GESTÃO ASSI 

Dias de atendimento: Segundas, Terças, Quartas e Quintas –Feiras.
Das 9h às 12h e das 14h às 17h 
Fone: 51 3446 9531 

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

Renata Chimendes Áurea Viegas



Núcleos ASSI 

Os Centros Sociais 

Educacionais da ASSI, 

são espaços que 

possibilitam a 

convivência e o 

fortalecimento de 

vínculos através de 

atividades sócio 

educativas para crianças 

e adolescentes da região 

da Santa Isabel, visando 

o desenvolvimento de 

suas habilidades e seus 

potenciais.



Nos três centros sociais 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.

Serviço de Convivência

e Fortalecimento de Vínculos 







Público Alvo

Crianças em situação de vulnerabilidade social/educacional do 
bairro Santa Isabel de Viamão/ RS  - Brasil.



Público Alvo

• Crianças e adolescentes de baixa renda;

• Crianças e adolescentes pertencentes à famílias beneficiárias de programas de transferência de

renda;

• Em situação de isolamento;

• Em trabalho infantil ou dele retirado;

• Com vivência de violência e/ou negligência;

• Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos;

• Em situação de acolhimento;

• Em cumprimento de MSE em meio aberto;

• Egressos de medidas socioeducativas;

• Situação de abuso e/ou exploração sexual;

• Com medidas de proteção do ECA;

• Crianças e adolescentes em situação de rua;

• Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.



.

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. 



O primeiro trimestre de 2019, foi cheio de atividades educativas, 
culturais e recreativas. 

Como nossas crianças estavam de férias escolares, em janeiro e 
fevereiro, escolhemos trabalhar a temática cultura e lazer com os coletivos dos 
turnos manhã  e tarde dos três núcleos da ASSI: CEASI, EAJB e Scalabrini. Desta 
forma proporcionamos atividades culturais com a participação da comunidade e 
família dos usuários. Também proporcionamos jogos de verão e passeios que 
garantissem o direito de ser criança e adolescer.  Assim como de ocupar espaços 
públicos da comunidade. 

A partir do mês de março iniciamos o percurso com a Temática: 
Políticas Públicas, que se estenderá até o mês de maio de 2019. 

Com está temática queremos refletir sobre cidadania e participação 
popular na construção e implementação das políticas públicas, tendo como 
ponto de partida  a realidade e o território que nossas crianças, adolescentes e 
famílias estão inseridos.

Os percursos foram realizados a partir dos eixos temáticos:
Convivência Social; Direito de Ser e  Participação.



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.

Por meio de variadas atividades, o SCFV 
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.



• Arte e Leitura

• Temas 
Transversais 

SEGUNDA

• Esporte

• Informática

TERÇA • Mundo do Trabalho

• Capoeira

QUARTA

CEASI



Arte e Leitura
Educador: Leandro Barbosa da Silva
Dias da Oficina: Segunda- Feira
Objetivos:
-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.;
-Aperfeiçoar a expressão oral e escrita dos adolescentes; 
- Desenvolver  habilidades criativas mais elaboradas em artes visuais;



Eixo (s):
Direito de ser;
Participação;
Convivência Social.

Temáticas do Trimestre:
Cultura e Lazer; 
Políticas Públicas.

Conteúdos abordados:

Multiculturalismo (Carnavais pelo Brasil);
Soluções/Agenda de Políticas Públicas do 
Território;
Políticas Públicas;
Musicalização: marchinhas de carnaval;
Artes Visuais: grafite;
Arte de rua.
Literatura Juvenil

Arte e Leitura



Teatro

Educador: Linconl César Spezialle
Dias da Oficina: Segunda- Feira  ( Mês de Janeiro)

Objetivo: Desenvolver habilidades e reconhecer técnicas artísticas teatrais a fim de 
ampliar o universo cultural de possibilidades de experênciar e criar as diversas formas 
de arte existente no mundo e no contexto local. 



Informática
Educador: Taís de Gões
Dias da Oficina: Terça- Feira

Objetivo: Reconhecer no uso das ferramentas digitais meios de informar-se, prevenir e
interagir nas plataformas digitais de forma segura.



Informática

Eixo (s):
Direito de ser;
Participação;
Convivência Social;
Temáticas do Trimestre:
Cultura e Lazer;
Políticas Públicas.

Conteúdos  Abordados: 

Teclado alfanumérico;
Menu iniciar;
Windows I;
Pesquisa: Multiculturalismo (Carnavais 
pelo Brasil);
Pesquisa: Soluções/Agenda de Políticas 
Públicas do Território.



Mundo do Trabalho

Educador: Taís de Gões
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.



Mundo do Trabalho

Eixo (s):
Direito de ser;
Participação;
Convivência Social.
Temáticas do Trimestre:
Cultura e Lazer; 
Políticas Públicas.

Conteúdos  Abordados:

Multiculturalismo (Carnavais pelo Brasil);
Soluções/Agenda de Políticas Públicas do 
Território;
Taxas de empregabilidade no Carnaval;
Estudos de redação empresarial.
Trabalho em equipe



Esporte

Educador: Bernardo Gutierrez
Dias da Oficina: Terça- Feira

Objetivo: Adquirir capacidade para trabalhar em equipe, identificar e estabelecer hábitos
saudáveis, desenvolver a autoestima, equilíbrio, coordenação ampla e fina, capacidade
aeróbica, relaxamento e força muscular.



Esporte

Eixo (s):
Direito de ser;
Participação;
Convivência Social.
Temáticas do Trimestre:
Cultura e Lazer; 
Políticas Públicas.
Conteúdos abordados:
Multiculturalismo (Carnavais pelo Brasil);
Lazer;
Soluções/Agenda de Políticas Públicas do
Território.



Capoeira

Educador: Sérgio Oliveira
Dias da Oficina: 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.



Capoeira
Eixo (s):
Direito de ser;
Participação;
Convivência Social.
Temáticas do Trimestre:
Cultura e Lazer; 
Políticas Públicas.

Conteúdos abordados:

Multiculturalismo (Carnavais pelo Brasil);
Soluções/Agenda de Políticas Públicas do Território;
Musicalização: ritmo e músicas de roda;
Conhecimentos base dos instrumentos musicais de 
capoeira;
Movimentos de defesa.



Temas Transversais

Educador: Taís de Gões
Dias da Oficina: Quarta- Feira

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 corresponsabilidade na vida social.



Temas Transversais

Eixo (s):
Direito de ser;
Participação;
Convivência Social.
Temáticas do Trimestre
Cultura e Lazer; 
Políticas Públicas

Conteúdos abordados:

Multiculturalismo 
(Carnavais pelo Brasil);
Soluções/Agenda de 
Políticas Públicas do 
Território.
Trabalho em equipe 



Cine Comunitário

O cinema dentro do SCFV se torna importante como lazer popular e forma de
inclusão. A democratização e acesso a essa forma de lazer e entretenimento é a base para
essa proposta. Neste dia foi apresentado o curta metragem Amigos Bizarros do Ricardinho
que é estrelado por um morador da cidade e produzido parcialmente na Cidade de
Viamão. Após a exibição do filme o publicitário Paulo Lilja, realizou um bate papo com a
platéia.



Passeio Quinta da 
Estância

Conforme a temática Cultura e Lazer, em que durante os meses Janeiro e
Fevereiro a ASSI trabalhou com os usuários do SCFV, no dia 16 de janeiro, os usuários do
coletivo Ceasi puderam desfrutar de uma tarde de lazer, integração, diversão e aventura na
Quinta da Estância em Viamão. A Quinta da Estância é uma fazenda de turismo, que
oferece atividades pedagógicas e recreativas do mundo rural.



Com o intuito de promover uma atividade comunitária, em que os jovens
do coletivo do SCFV do Ceasi fossem protagonistas, foi realizado na escola
Walter Jobim uma ação de divulgação dos projetos da ASSI. Os adolescentes
foram responsáveis pela realização das atividades: Pintura de rosto, roda de
capoeira e divulgação do SCFV com os alunos da escola.

Atividade de Divulgação
Escola Walter Jobim



Reuniões de Equipe

Em seu estatuto 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; as reuniões mensais realizadas em janeiro, fevereiro e
março foram espaços destinados para organizar de forma conjunta e articulada as
demandas do SCFV dos coletivos do CEASI.



Promoção Humana 

Nas quartas-feiras à tarde das 14h às 17h no CEASI é realizado o Projeto

Promoção Humana, no qual é realizado o acolhimento de 35 famílias. Para as mães é

oferecido oficinas de artesanato: pintura em tecido, crochê e palestras. Ao final cada

família é beneficiada com uma cesta básica de alimentos.



Promoção Humana 

Entre as atividades realizadas com o grupo da

Promoção Humana, oferecemos atividades

recreativas e festas comemorativas com as

crianças filhas das mães participantes do

projeto.



Escola de Aprendizagem

João Batsita 

Rua Itaúna, 143/ Monte Castelo/ Sta Isabel – Viamão RS
Fone: 51 34934406 



Escola de Aprendizagem

João Batsita 

A Escola de Aprendizagem João Batista – EAJB oferece à crianças de 6 à 13
anos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.
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.



EAJB

• Esporte

SEGUNDA
• Artes e 

Leitura

TERÇA • Artes e 
Leitura 

QUARTA
• Capoeira

QUINTA



Capoeira

Educador: Sérgio Oliveira
Dias da Oficina: Quinta-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.



Capoeira

Eixo (s): 
Direito de Ser;
Participação.

Temáticas do Trimestre:
Cultura e Lazer;
Políticas Públicas.

Conteúdos abordados: 

Maculelê;
Dança folclórica;
Meios de comunicação;
Meios de transporte;
Brincadeiras antigas;
Pesquisa sobre instrumentos artesanais
com material reciclado;
Confecção de instrumentos de percussão 
através de materiais alternativos e reciclados;
Capoeira enquanto cultura e esporte;
Identidade;
Pertencimento ao espaço de Convivência;
Musicalidade;
Ritmo.



Esporte

Educador: Bernardo Gutierrez Moreno
Dias da Oficina: Segunda-feira

Objetivo: Adquirir capacidades para trabalhar em equipe, identificar e estabelecer
hábitos saudáveis, desenvolver a autoestima, equilíbrio, coordenação ampla e fina,
capacidade aeróbica, relaxamento e força muscular.



Esporte

Eixo (s):
Direito de ser;
Participação

Temáticas do Trimestre:

Cultura e Lazer;

Políticas Públicas.

Conteúdos abordados: 

Carnaval e sua origem; 
Cultura brasileira;
Jogos cooperativos;
Superação dos limites;
Pertencimento ao território.



Teatro

Educador: Lincoln
Dias da Oficina: Quarta-feira ( Mês de Janeiro) 

Objetivo: Desenvolver habilidades e reconhecer técnicas artísticas teatrais a fim de 
ampliar o universo cultural de possibilidades de experênciar e criar as diversas formas 
de arte existente no mundo e no contexto local. 



Teatro

As atividades foram desenvolvidas
Apenas no mês de janeiro.  
Eixo (s):
Direito de Ser 

Temáticas do Trimestre:

Cultura e Lazer;

Políticas Públicas.

Conteúdos abordados: 

Expressão corporal;
Controle Emocional;
Diversidade;
Protagonismo;
Senso crítico;
Cultura;
Comunicação.



Sala de Informática 

A sala de informática foi utilizada em todas as oficinas, como suporte de 
pesquisa para as temáticas trabalhadas nas atividades e realização de trabalhos 



Arte e Leitura

Educador: Leandro Barbosa
Dias da Oficina: Terça-feira e 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.



Arte e Leitura

Eixo (s):
Direito de ser;
Participação;
Convivência Social.

Temáticas do Trimestre:
Cultura e Lazer;
Políticas Públicas.

Conteúdos abordados: 

Convivência;
Cuidado com a vida;
Jogos;
Jogos cooperativos;
Música;
Marchinhas de Carnaval;
Dia Internacional da Mulher;
Espaços Públicos;
Arte de Rua.
Literatura Infantil 



Passeio Quinta 
da Estância

Sobre o Direito à Cultura e Lazer foi propiciado no mês de fevereiro um passeio aos
coletivos na Fazenda Ecológica Quinta da Estância, localizada na Cidade de Viamão. Os
usuários do SCFV aproveitaram uma tarde de piscina, futebol na lama, brincadeiras e
um delicioso lanche.



CONTAMAIS

No dia 16 de janeiro de 2019, quarta-feira, o coletivo do SCFV da Escola de
Aprendizagem João Batista, no período da manhã, recebeu com alegria, o
projeto Conta Mais do Museu da UFRGS. Foi um momento de muita
diversão, em que as nossas crianças puderam interagir com o mundo das
letras, das histórias, do imaginário.



Sarau de Verão ASSI / EAJB

No dia 13 de fevereiro, aconteceu no centro social Escola de Aprendizagem João
Batista, o Sarau de Verão. Uma atividade cultural proposta para possibilitar uma
integração entre a comunidade local, famílias dos usuários, crianças e equipe da ASSI.
Foi um final de tarde muito bonito, com muita música boa, poesia e diversão.



Reuniões de Equipe

As reuniões da Equipe de Educadores acontecem uma vez no mês,
normalmente na segunda semana, para combinações e definições na parte da manhã, e
a tarde é destinada para que cada educador faça o planejamento do próximo mês
seguindo os calendários comuns dos núcleos e Temáticas para elaborar as atividades.



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.



SCALABRINI 

• Capoeira

• Teatro 

TERÇA 

• Esporte

QUARTA • Arte e Leitura

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.



Oficina de Capoeira
Eixo (s):

Direito de ser; 
Convivência Social; 
Participação.

Temáticas do trimestre:

Cultura e Lazer;
Políticas públicas.

Conteúdos abordados:

Maculelê (história e prática);
Folclore;
Dança e encenação agregada a capoeira;
Musicalidade;
Roda de capoeira;
Instrumentos artesanais, alternativos e 
reciclados de carnaval;
Capoeira enquanto cultura e esporte;
Revitalização/ Cuidado do espaço através das plantas.



ESPORTE

Educador: Bernardo Gutierrez Moreno
Dias da Oficina: Quartas-Feiras

Objetivo: Adquirir capacidades para trabalhar em equipe, identificar e estabelecer
hábitos saudáveis, desenvolver a autoestima, equilíbrio, coordenação ampla e fina,
capacidade aeróbica, relaxamento e força muscular.



Oficina de Esporte

Eixo (s):
Direto de ser;
Convivência Social;
Participação.

Temáticas do Trimestre:
Cultura e Lazer;
Políticas Públicas.

Conteúdos abordados:

Carnaval e sua origem; 
Cultura brasileira;
Jogos cooperativos;
Superação dos limites;
Pertencimento ao território.



Teatro

Educador: Linconl César Spezialle
Dias da Oficina: Terça-Feira ( Mês de Janeiro)

Objetivo: Desenvolver habilidades e reconhecer técnicas artísticas teatrais a
fim de ampliar o universo cultural de possibilidades de experênciar e criar as
diversas formas de arte existente no mundo e no contexto local.



Arte e Leitura

Educador: Leandro Barbosa 
Dias da Oficina: Quintas-Feiras

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.;



Arte e Leitura

Eixo (s): 
Direto de ser;
Participação;
Convivência Social.

Temáticas do Trimestre:
Cultura e Lazer;
Políticas Públicas.

Conteúdos abordados:

Convivência;
Leitura; 
Carnaval e cultura do carnaval;
Mês da Mulher;
Espaços Públicos.



Conforme a temática Cultura e Lazer, em que durante os meses Janeiro e Fevereiro a 
ASSI trabalhou com os usuários do SCFV, no dia 30 de janeiro os usuários do coletivo 
Scalabrini puderam desfrutar de uma tarde de lazer, integração, diversão e aventura 
na Quinta da Estância em Viamão.

Passeio 
Quinta da Estância



Nos dias 7 e 14 de fevereiro, foi
realizada, no centro social Scalabrini, a
Oficina de Gesso. Uma atividade
comunitária, aberta para participação da
comunidade e usuários do SCFV.

Contamos com a parceria da
oficineira Isabel, que se dispôs a ensinar as
técnicas para lidar com o gesso, e
possibilitou a criação de lindas peças.

Oficina de Gesso



Reuniões de Equipe

As reuniões da Equipe de Educadores acontecem uma vez no mês, normalmente na
segunda semana, para combinações e definições na parte da manhã, e a tarde é
destinada para que cada educador faça o planejamento do próximo mês seguindo os
calendários comuns dos núcleos e Temáticas para elaborar as atividades.



EVENTOS ASSI  

Durante o trimestre realizamos na ASSI 
ações, atividades  e eventos que envolvessem  
as crianças, adolescentes do SCFV da ASSI, 
assim como suas famílias e comunidade local.

Todas as atividades tiveram um 
objetivo pedagógico e de garantia de acesso à 
direitos sociais. Assim como o intuito de serem 
realizados com o envolvimento dos usuários do 
SCFV, despertando e estimulando o 
protagonismo. 

As atividades e eventos foram 
acompanhadas pela Educadora Julia Brendel. 
Na qual desenvolveu atividades diretamente 
com as crianças e adolescentes, bem como 
coordenou os eventos. 



Carnaval da ASSI

No dia 27 de fevereiro, aconteceu no Ginásio Accademia da ASSI, a nossa festa
de carnaval. Todo o evento foi organizado com a ajuda das crianças e adolescentes dos
centros sociais que foram protagonistas de uma linda festa, com muita alegria, diversão e
cultura. E para abrilhantar ainda mais o nosso evento, tivemos a imensa alegria de
receber os projetos de Percussão Instrumental e o Projeto Isabelando, da Escola de
Samba Unidos de Vila Isabel.



Mulheres na História 

No dia 12 de março, realizamos na ASSI uma atividade em homenagem ao mês das mulheres. A 
arquiteta Olga Franco, grande amiga da ASSI, apresentou a palestra "Mulheres na História", 
conduzida por bonecas de artesanato confeccionadas por ela, representando figuras femininas que 
marcaram e marcam a luta das mulheres, entre elas: Maria Da Penha, Chiquinha Gonzaga, Frida 
Kahlo, Marta do Futebol, a menina Malala e Mariele Franco! Contamos com a presença das mães e 
responsáveis dos usuários do SCFV, equipe da ASSI, diretoria e voluntárias e comunidade local. Foi 
uma tarde muito simbólica, pela vida das mulheres e meninas. No final, aconteceu o sorteio de 
brindes para as mulheres e foi servido um delicioso lanche.



Mulheres na História 



Reunião Equipe 

Em janeiro, fevereiro  e março foram realizadas reuniões da equipe da ASSI para 
planejamento do ano de 2019 e monitoramento do SCFV.  O trabalho com crianças e 
adolescentes requer responsabilidade, compromisso, conhecimento do seu papel 
enquanto agente social na vida dos indivíduos. 

A equipe refletiu sobre as temáticas a serem trabalhadas no ano de 2019: Cultura e 
Lazer; Políticas Públicas, Território e Identidade; Saúde e Prevenção e Meio Ambiente. 



CAPACITAÇÃO REVISÃO  DE PRÁTICA 
Em janeiro foi realizado a formação de dois dias com a equipe da ASSI com intuito de 

proporcionar uma integração e revisão de prática como educador e no trabalho social realizado. A 
formação foi conduzida pelo o Doutor em Educação Márcio de Freitas do Amaral. A formação foi um 
momento de escuta e partilha de caminhada. 



Capacitação Direitos Humanos e

Políticas Públicas 

Em fevereiro foi realizada a capacitações sobre Direitos Humanos e
Políticas Públicas com a Especialista em Direitos Humanos e Políticas Públicas
Renata Chimendes, que é Gestora dos Projetos Sociais da ASSI. A capacitação
realizou atividades pedagógicas que possibilitaram a discussão sobre Direitos
Humanos e apresentou os Direitos civis, políticos e sociais. Assim como foi
refletido sobre conceitos a cerca da participação da sociedade civil nas
Políticas Públicas.



CAPACITAÇÃO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 
E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA JUVENIL

Em março realizamos com a equipe a capacitação sobre Políticas
Públicas de Prevenção à Violência Juvenil. A capacitação foi conduzida pela
Especialista em Direitos Humanos e Políticas Públicas Renata Chimendes. A
capacitação abordou a importância do envolvimento de adolescentes e
jovens em projetos sociais, assim como o combate a evasão escolar. Foram
apresentados fatores de risco e fatores de proteção ao envolvimento de
adolescentes e jovens em situações de violência.



CAPACITAÇÃO TERRITÓRIO E IDENTIDADE 

Em março foi a realizada a formação dos educadores da ASSI sobre a temática
"Território e Identidade" A formação foi conduzida pelo Mestre em Ensino de história
Jonas Camargo. Como o SCFV é pautado no território, a capacitação colaborou com o
planejamento de atividades pautadas a partir da demanda do território e foram
elaboradas três rotas para serem aplicadas nas atividades dos coletivos.



CAPACITAÇÃO HISTÓRIA e IDENTIDADE 

Em março foi a realizada a formação dos educadores da ASSI sobre a
temática "História e Identidade" A formação foi conduzida pelo Mestre em
Ensino de história Jonas Camargo. Na formação foi possível trabalhar com
a cultura das etnias diversas que compõe a cultura brasileira. A temática
será contemplada nos planejamentos das atividades dos coletivos do SCFV.



Resultados

Os resultados das atividades e oficinas desenvolvidas com os coletivos do SCFV, pode ser 
traduzido de diferentes maneiras. No entanto, nenhuma delas diz mais do que a observação das 
transformações pessoais pelas quais os usuários passam. Entre as mais importantes, podemos destacar 
mudanças comportamentais, como o respeito crescente com colegas e membros da equipe, além da 
postura mais responsável e autônoma diante da própria vida, assim como o desenvolvimento de uma 
criticidade perante a realidade.

O objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido na sua totalidade, através do 
atendimento continuado. O SCFV possibilitou novas experiências, socialização, convivência grupal, 
respeito às diferenças e sentimento de pertença. 

O trabalho realizado contribuiu para a prevenção e proteção dos adolescentes e crianças em 
situação de vulnerabilidade social, de risco e ou de violação de direito. Foi possível realizar a escuta das 
necessidades e demandas dos usuários e suas famílias, bem como a qualificação das situações, através 
de encontros com profissionais da rede socioassistencial. Tais encontros foram realizados com o 
objetivo de planejar as intervenções com os usuários, visando à superação das necessidades e 
demandas. 



Colaboradores e Equipe



Equipe 2019 
Nome: Função : Tipo de 

Contratação 
Formação:

Valdir Formentini Presidente CLT Graduação em Teologia e Filosofia 

Renata Chimendes Gestão ASSI CLT Especialista em Direitos Humanos e 
Políticas Públicas  
Graduação em História Licenciatura 

Áurea Viegas Gestão 
Financeira 

CLT Graduação em Letras 

Júlia Brendel Educadora 
Social 

CLT Graduação em Letras 

Bernardo Moreno Educador Social CLT Graduação em Educação Física 
Bacharel e Licenciatura. 

Vera Bortoletti Educadora 
Social 

CLT Cursando Geografia Licencaitura

Ana Oliveira Orientadora 
Social 

CLT Cursando Pedagogia



Equipe 2019 

Nome: Função Tio de 
Contratação 

Formação:

Taís de Gões Orientadora Social 
Oficineira

MEI Estudante Pedagogia 

Leandro 
Barbosa 

Oficineiro Leitura e artes RPA 
Autônomo 

Estudante Pedagogia 

Sérgio Oliveira Colaborador autônomo 
Oficineiro Capoeira 

RPA 
Autônomo 

Mestre em Capoeira 

Lenise Karasek Colaboradora autônoma
Assistente Social 

RPA 
Autônomo 

Graduação Serviço Social 
Especialista em Gestão 
do Social 



Saiba como ajudar a ASSI!

Transforme o seu imposto de renda em 
investimento social!

Você sabia que pode destinar 3% do seu 
imposto de renda devido aos Projetos da 
Assistência Social Santa Isabel - ASSI cadastrados 
no FUNCRIANÇA VIAMÃO?
Como doar? Diretamente pelo IR 2019.
Preencha as informações:
Tipo de Fundo: Municipal
UF: Rio Grande do Sul
Cidade: Viamão /RS
Valor: Digite o valor a ser doado ( o valor 
disponível para doação aparece ao lado da tela. 
O próprio sistema irá gerar uma DARF para 
pagamento.
Para destinar aos projetos da ASSI cadastrados 
no Fundo, nos envie o comprovante de 
pagamento da DARF para o e-mail: 
contatoassi@gmail.com
Todas as pessoas de qualquer localidade podem 
destinar a doação para Viamão. Participe desta 
campanha!


