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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. 
 



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  



      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 transparência 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.  
  
 



 

 

No trimestre ( Outubro, Novembro e Dezembro), os coletivos do SCFV da ASSI  
trabalharam os Temas Geradores: 
 - Saúde e Prevenção; 
 - Cultura e Lazer. 
Os percursos foram realizados a partir dos eixos temáticos: Convivência Social; 
Direito de Ser e  Participação. 

As atividades realizadas tiveram o  objetivo de propiciar 
vivências para o alcance da autonomia e protagonismo. 



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 

• Esporte 

SEGUNDA 

• Temas 
Transversais  

• Informática 

• Capoeira 

TERÇA • Mundo do Trabalho 

• Teatro 

QUARTA 

CEASI 



Temas Transversais 

Educador: Taís  de Gões e Julia Brendel 
Dias da Oficina: Terças – Feiras 
Objetivo: Atividade temática 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 Direito de Ser e Participação 

Temas abordados:  

• Diversidade 
• Cultura 
• Convivência 
• Vida em Sociedade 
• Saúde 
• Cuidado de si  
• Cuidado do outro 
• Círculo Familiar 
 

 
 
 



Esporte 

Educador: Lennon 
Dias da Oficina: Segundas – 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. 
  



Esporte 

Eixo Direito de Ser e Participação 

Temas abordados:   

• Participação 
• Saúde 
• Lazer 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



Arte e Leitura  

Educador: Leandro Barbosa da Silva 
Dias da Oficina: Segundas – Feiras 
Objetivo: Desenvolver habilidades e reconhecer técnicas artísticas visuais, 
gráficas, teatrais e musicais, a fim de ampliar o universo cultural de 
possibilidades de experiências  e criar as diversas formas de arte existente 
no mundo e no contexto local.  
  



Arte e Leitura 

Eixo Direito de Ser e Participação 

Temas abordados: 

• Jornalismo 
• Imprensa Digital 
• Edição de texto 
• Leitura através de comunicação Escrita 
• Saúde 
• Lazer 
 

 

 
 
 
 



Informática  

Monitor de Informática:  Samuel Comte/ Taís de Gões 
Dias da Oficina: Terças e Quartas-feiras 
Objetivo: Reconhecer no uso das ferramentas digitais meios de informar-
se, prevenir e interagir nas plataformas digitais de forma segura. 
 
 



Informática  

Eixo Direito de Ser e Participação 

Temas abordados:  

• Pacote Office (Word, Excel) 
• Saúde 
• Lógica de programação 
• Lazer 

  

 

 



Mundo do Trabalho  

Educadora Social : Taís Pereira Gões / Julia Brendel 
Dias da Oficina: Quartas – Feiras 
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 Direito de Ser e Participação 

Temas abordados: 

• Saúde 
• Lazer 
• Currículo 
• Projeto de Vida 
• Escrita administrativa 
 

  

 
 
 
 



Capoeira 

Educador Social : Sérgio 
Dias da Oficina: Quartas – Feiras (manhã) 
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 Direito de Ser e Participação 

Temas abordados: 

• Multiculturalismo 
• Cultura 
• Capoeira a arte 
• Capoeira a Luta 
• Saúde 
• Lazer 
 

  

 
 
 
 



Teatro 

Educador Social : Linconl Spezialli 
Dias da Oficina: Quartas – Feiras 
Objetivo: resgatar através da arte da autoestima e criatividade. Vai ao 
encontro dos talentos trabalhando potenciais inserindo os usuários e suas 
famílias em uma nova postura frente à arte e ao social e humano. 
  



Teatro 

Eixo Direito de Ser e Participação 

Temas abordados: 

• Saúde 
• Lazer 
• Multiformas tetrais 
• Teatro experimental negro 
• Processos de criação corpo em cena 
• Técnicas teatrais 
 

  

 
 
 
 



Atividades extras 

Atividades com os adolescentes 
Objetivo: desenvolvimento de potencialidades e aquisições, fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, garantia de direitos sociais e melhoria de qualidade de vida. 
“Os jovens representam para o País uma grande oportunidade de transformação nas relações, nas 
atitudes, na cultura, na educação, na vida e nas dinâmicas sociais. Apesar disso, muitas vezes o 
preconceito faz com que esse grupo populacional seja visto como problema, criando barreiras para o 
desenvolvimento pleno de seu potencial. Entender o universo da adolescência ajuda a perceber que ela é, 
acima de tudo, uma chance singular para quem está vivendo esta fase da vida. É também uma 
oportunidade para a implementação de políticas públicas, com a adoção de estratégias inovadoras, 
capazes de enxergar os adolescentes como atores de sua própria história. “ 
 
 
 
 
 
 



Roda de conversa 

A adolescência está associada à transitoriedade: um sujeito que está construindo sua entrada 
no "mundo adulto". Reconhecendo a pluralidade de adolescentes que o CEASI atende, no dia 
31 de outubro a Professora de Letras e Educadora Social Julia Brendel de Campos, que 
coordenava juntamente a equipe da ASSI o programa Jovens de Responsa, uma iniciativa da 
AMBEV na prevenção do consumo de bebidas alcoólicas na adolescência, fez uma palestra 
com intervenções lúdicas, transmitindo informações científicas que aumentam a percepção do 
adolescente sobre si e sobre esse assunto que tem múltiplos fatores nessa etapa da vida.  
 



Passeio pedagógico 

Os coletivos do SCFV manhã e tarde foram a Praça da Florença em Viamão para realizar as 
oficinas de arte e esporte em um espaço público. A equipe do SCFV propôs esse momento a 
fim de ser um incentivo às relações sociais de companheirismo, bem como, as relações com os 
espaços urbanos disponíveis na comunidade para lazer. As práticas de esporte e arte são 
pautadas em entretenimento, diversão, participação, bem estar e qualidade de vida. Podemos 
avaliar com esse passeio as questões de planejamento urbano e de políticas públicas voltadas 
ao bem estar social e qualidade de vida. 
 



Atividades com famílias 
Objetivo : Proporcionar uma experiência de convívio familiar que venha a produzir resultados práticos no 
fortalecimento de vínculos afetivos e troca de experiências de vida. 
"A convivência familiar é chave para o fortalecimento dos vínculos afetivos e troca de experiências, mas 
pode ser muito melhor aproveitada se tiver em si objetivos concretos a serem atingidos. Nenhuma família 
está pronta, é um ato contínuo e mutante, está inserida em um contexto de luta pela sobrevivência, estar 
unida é ponto fundamental para o enfrentamento de qualquer realidade". 
 
 
 
 
 
 

Atividades extras 



A ASSI incluiu as famílias nas propostas socioeducativas, pois só assim estes dois contextos 
trabalham em conjunto para um mesmo objetivo. A roda de conversa foi ministrada pela 
Assistente Social Lenise Karasek, juntamente com a Orientadora Social Taís de Gões. A 
diretoria da ASSI estava representada pelo Padre Valdir Formentini. No decorrer da conversa 
pudemos perceber o envolvimento dos pais, que foram participativos e abertos. Entenderam 
e tiraram dúvidas em relação ao SCFV e sua efetiva parceria com a família e outros setores 
das políticas públicas. Após o término da conversa formamos grupos para discutir o impacto 
do SCFV nas casas, foram discussões produtivas, os pais interagiram sobre a mensagem que 
foi passada.  
 

Encontro de Famílias 



Encontro de Famílias e Entrega de 
Certificados 

Com muita alegria, celebramos no dia 20 de dezembro o último Encontro de Famílias do ano de 2018 
com as famílias e adolescentes do CEASI e Entrega dos Certificados de participação aos jovens.   
Contamos com a presença do coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Henrique, da Regina presidente do COVIDICA, familiares dos adolescentes e parceiros da ASSI. 
Ao longo do ano de 2018, tivemos como objetivo central, através das oficinas de Teatro, Leitura e Arte, 
Temas Transversais, Esporte, Capoeira, Informática e Mundo do Trabalho, propiciar um espaço de 
fortalecimento de vínculos através do exercício da cidadania na coletividade. 

 
As oficinas trabalharam em rede perpetuando e consolidando os conceitos de escolhas saudáveis, 
protagonismo juvenil e autonomia na comunidade, através dos jovens e suas famílias. 



Na primeira sexta-feira de cada mês a Equipe do CEASI se reuni para realizar avaliação 
e planejamento do SCFV com toda a equipe de educadores e equipe técnica da ASSI.  
 

Reuniões de Equipe 



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. Para as crianças é oferecido 

recreação; Ao final cada família é beneficiada com uma cesta básica de alimentos. 

 



Promoção Humana  



Confraternização Promoção 

Humana 
 No dia 15 de dezembro, o Serviço de Promoção Humana, realizado na ASSI todas as 
quartas-feiras, proporcionou às mães e crianças que frequentam o serviço uma Festa de finalização 
do ano de 2018. Foi uma tarde linda e animada para as famílias, com brinquedos, brincadeiras, e um 
delicioso lanche!! Além da ilustre presença do Papai Noel que alegrou ainda mais a tarde das 
crianças! 



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 

• Informática 

• Teatro 

SEGUNDA 
• Apoio 

Pedagógico 

• Esporte 

 

TERÇA 
 

• Esporte 

• Leitura e 
Artes 

QUARTA 
• Esporte 

• Temas 
Transversais 

• Capoeira 

QUINTA 



Teatro  

Educador: Lincoln Spezialli 
Dias da Oficina: Segundas-feiras 
Objetivo: resgatar através da arte da autoestima e criatividade. Vai ao encontro 
dos talentos trabalhando potenciais inserindo os usuários e suas famílias em 
uma nova postura frente à arte e ao social e humano. 



Teatro  

Temas abordados: 
 

• Interação, desinibição e 
improvisação 

• Teatro e suas multiformas 
• O teatro como ferramenta de 

expressão para minorias 
• Diversidade e controle emocional 
• Expressão corporal 
• Simbologia do teatro através de 

máscaras 
 
 
 
 

 

 

 

Eixo Direito de Ser / Participação 



Apoio Pedagógico  

Educadora: Izabel 
Dias da Oficina: Terças  
Objetivo: Oportunizar um espaço de análise, reflexão e compreensão dos 
processos de construção identitária e cidadã desenvolvendo as potencialidades 
relacionadas à linguagem falada, escrita, ao exercício do raciocínio lógico 
orientadas pelos eixos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
  



Apoio Pedagógico  

Eixo Participação 
 
Temas abordados: 
• Interpretação de textos 
• Saúde e prevenção 
• Conjuntos numéricos; 
• Multiplicação e prova real; 
• Alfabeto; 
• Vogais 
• Sílabas 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 



Informatica 

Educador: Samuel Antunes Conte 
Dias da Oficina: Segundas-Feiras e quartas-feiras 
Objetivo: reconhecer no uso das ferramentas digitais meios de informar-se, 
prevenir e interagir nas plataformas digitais de forma segura. 
 



Informática 

 
 

Eixo Participação 
Temas abordados:  
 

• Pacote Office 
• Hardware 
• Lógica do Computador 
• Formas  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



Esporte 

Educador: Lennon Antunes    
Dias da Oficina: Terças-Feiras e Quintas-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. 
  
 



Esporte 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Participação 

Temas abordados: 

• Saúde 
• Lazer 
• Beisebol adaptado 
 

   

 



Leitura e Artes  

Educador: Leandro Barbosa 
Dias da Oficina: Quartas-Feiras e Quintas-Feiras 
Objetivo: 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. Através da leitura desenvolver a compreensão e 
assimilação das ideias em textos, imaginação, concentração, vocabulário, dicção 
e desinibição. 



Leitura e Artes 
 
 

Eixo Convivência Social 
  
Temas abordados:   
 

• Resolução de conflitos 
• Participação e criatividade 
• Percepção de palavras 
• Leitura como hábitos saudáveis 
• Saúde emocional 
• Convivência Social 
• Arte – conhecendo grandes 

pintores   
• Literatura de Cordel 
• História de vida de “Frida Kahlo” 

 

 

 



Capoeira 

Educador: Sérgio Oliveira 
Dias da Oficina: Quintas-Feiras 
Objetivo: desenvolver e aprimorar diversas condutas psicomotoras, destacando-se 
dentre elas a coordenação motora geral, a lateralidade, e a organização espaço-
temporal; assim como valências físicas (resistência, flexibilidade, agilidade, 
destreza, expressão corporal); 
Fomentar o sentido de comunidade, estimulando o convívio com outras pessoas, 
praticando a cooperação, a lealdade, a cortesia, e o respeito mútuo, além de 
requerer constantemente a disciplina, favorecendo a socialização. 



Capoeira 

 

Eixo Convivência Social  
Temas abordados:   
 

• Integração 
• Benefícios da capoeira para 
saúde 
• Consciência Negra 
• Multiculturalismo 
• Capoeira enquanto luta, arte cultura e 

inclusão 
• História e curiosidades da capoeira 
• Ritmo e musicalidade 
• Maculelê enquanto arte, cultura, 

folclore e dança 
 

 



Reunião Pedagógica  

 Na segunda sexta-feira de cada mês a Equipe da EAJB se reuni para realizar avaliação e 

planejamento do SCFV com toda a equipe de educadores e equipe técnica da ASSI.  

 



Atividades extras 

Atividades com os adolescentes 
Objetivo: desenvolvimento de potencialidades e aquisições, fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, garantia de direitos sociais e melhoria de qualidade de vida. 
“Os jovens representam para o País uma grande oportunidade de transformação nas relações, nas 
atitudes, na cultura, na educação, na vida e nas dinâmicas sociais. Apesar disso, muitas vezes o 
preconceito faz com que esse grupo populacional seja visto como problema, criando barreiras para o 
desenvolvimento pleno de seu potencial. Entender o universo da adolescência ajuda a perceber que ela é, 
acima de tudo, uma chance singular para quem está vivendo esta fase da vida. É também uma 
oportunidade para a implementação de políticas públicas, com a adoção de estratégias inovadoras, 
capazes de enxergar os adolescentes como atores de sua própria história. “ 
 
 
 
 
 
 



   Premiação da Gincana 

de Aniversário da ASSI /  

Dia das Crianças  
 
 

 

 

 
 

 
 
 

A Escola de Aprendizagem João Batista ganhou o 2º Lugar no turno da 
Manhã na Gincana de Aniversário da ASSI que ocorreu em Julho, o Prêmio 
era um Piquenique, porém em comemoração ao Dia das Crianças foi 
proporcionado aos dois coletivos um passeio e Piquenique na Praça da 
Florença em Viamão. 



Evento Cultural 

no EAJB  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

No dia 26 de novembro, realizamos o Evento Cultural do núcleo Escola de Aprendizagem 
João Batista, nos turnos manhã e tarde. Foi um dia de compartilhar conhecimento, 
cultura, diversão e alegria com as nossas crianças e adolescentes.  
Pela manhã contamos com a ilustre presença do grupo Ilhas de Encanto, coordenado pela 
professora Karina Petry, que realizou apresentações de danças culturais brasileiras e uma 
mini oficina de dança com as crianças do núcleo. 
À tarde, tivemos um Show de Talentos com apresentações das crianças, que cantaram, 
dançaram e mostraram o seu talento!!!  
 



   Festa de Natal 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

No dia 19 de dezembro, realizamos no centro Escola de Aprendizagem João Batista 
a Festa de Natal e finalização do ano de 2018 com as crianças. Foi um dia de muita 
diversão, confraternização e alegria com as crianças e equipe de trabalho. Além 
disso, as crianças puderam desfrutar de um delicioso almoço.  



Atividades com famílias 
Objetivo : Proporcionar uma experiência de convívio familiar que venha a produzir resultados práticos no 
fortalecimento de vínculos afetivos e troca de experiências de vida. 
"A convivência familiar é chave para o fortalecimento dos vínculos afetivos e troca de experiências, mas 
pode ser muito melhor aproveitada se tiver em si objetivos concretos a serem atingidos. Nenhuma família 
está pronta, é um ato contínuo e mutante, está inserida em um contexto de luta pela sobrevivência, estar 
unida é ponto fundamental para o enfrentamento de qualquer realidade". 
 
 
 
 
 
 

Atividades extras 



   Encontro de Família 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

No dia 13 de dezembro, realizamos o último Encontro de Famílias do ano de 2018. O 
objetivo deste encontro é o fortalecimento de vínculos do grupo familiar dos usuários. Foi 
um momento de avaliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por 
parte dos responsáveis das crianças que frequentam de segunda à quinta-feira o 
espaço.  Também tivemos um momento de confraternização entre as famílias, equipe da 
ASSI e as crianças, que ajudaram os educadores e a Orientadora Social Ana Alice a preparar 
a decoração do espaço e os "mimos" que foram entregues aos responsáveis e a equipe. 
Além disso, tivemos um momento que marcou a transição de 4 adolescentes que a partir 
de 2019 irão frequentar o Ceasi, pois já atingiram 14 anos. 



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. 



SCLABRINI  

• Esporte 

• Artes, Leitura e 
Musica 

TERÇA  

• Esporte 

• Arte, Leitura e Musica  

QUARTA  • Apoio Pedagógico  

• Informática 

QUINTA  



Monitor de esporte: Lennon Antunes Rocha  
Dias de oficina:  Quarta 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 



Esporte 
 

Eixo Convivência social 
Temas abordados: 

 

• Participação 

• Saúde 

• Lazer  

 

      

 

     

 

 



Temas Transversais  e 

Apoio Pedagógico 

Educadora: Tais Gões 
Dias da Oficina: Quintas-Feiras 
Objetivo: Oportunizar um espaço de análise, reflexão e compreensão dos processos de 
construção identitária e cidadã desenvolvendo as potencialidades relacionadas à 
linguagem falada, escrita, ao exercício do raciocínio lógico orientadas pelos eixos do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Trabalhar o Tema Transversal 
enquanto  atividade temática 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 Convivência Social  

Temas abordados:  

 

• Cooperação  

• Ecologia 

• Saúde 

• Cultura 

• Lazer 

 



Educador: Leandro Barbosa 

Dias da oficina: Terças e quartas-feiras 

Objetivo: 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. Através da leitura desenvolver a compreensão 
e assimilação das ideias em textos, imaginação, concentração, vocabulário, 
dicção e desinibição. 

 

 

Arte e Leitura  



Arte e Leitura   

Eixo Convivência Social 
Temas abordados: 
 
• Literatura de cordel 
• História de vida de “Frida Kahlo” 
• Saúde  
• Meio ambiente 
• Música 
• Expressão através da arte 
  



Informática  

Educador: Samuel Antunes 
Dias da Oficina: Quintas – feiras 
Objetivo: : reconhecer no uso das ferramentas digitais meios de informar-se, 
prevenir e interagir nas plataformas digitais de forma segura. 
  

  



Informática  

Eixo Convivência Social  
Temas abordados: 
 
Preservação do meio ambiente 
Conhecendo a parte física do computador 
Conhecendo a parte lógica do computador 
Software 
Pacote Office 
História de vida de “Frida Khalo”   
Pintores brasileiros 
Locais de lazer em Viamão e região metropolitana 
Cultura brasileira 
 

 



Teatro 

Educador: Lincoln Camargo  
Dias da Oficina:  Terças-feiras 
Objetivo: oportunizar um espaço  para desenvolver a arte corporal,  assim 
reconhecer e nomear emoções ,admirar as diferenças, os limites e possibilidades, 
exercitar as escolhas desenvolvendo as potencialidades relacionadas à linguagem 
falada, escrita, protagonismo ao exercício do raciocínio lógico orientadas pelos 
eixos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  
 



Teatro 

Eixo Convivência social 
Temas abordados: 
   
• Interação, desinibição e improvisação 
• Teatro e suas multiformas 
• O teatro como ferramenta de expressão 

para minorias 
• Diversidade e controle emocional 
• Expressão corporal 
• Simbologia do teatro através de máscaras 
 
 

 
 

 
 



Capoeira  

 
 

Educador: Sérgio 
Dia da oficina: Terças-feira 
Objetivo: desenvolver e aprimorar diversas condutas psicomotoras, destacando-se 
dentre elas a coordenação motora geral, a lateralidade, e a organização espaço-
temporal; assim como valências físicas (resistência, flexibilidade, agilidade, destreza, 
expressão corporal); 
Fomentar o sentido de comunidade, estimulando o convívio com outras pessoas, 
praticando a cooperação, a lealdade, a cortesia, e o respeito mútuo, além de requerer 
constantemente a disciplina, favorecendo a socialização. 
 



   
 

Capoeira 

Eixo Convivência Social 
Temas abordados: 
 
• Integração 
• Benefícios da capoeira para 
saúde 
• Consciência Negra 
• Multiculturalismo 
• Capoeira enquanto luta, arte cultura e inclusão 
• História e curiosidades da capoeira 
• Ritmo e musicalidade 
• Maculelê enquanto arte, cultura, folclore e dança 
 



Atividades extras 

Atividades com os adolescentes 
Objetivo: desenvolvimento de potencialidades e aquisições, fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, garantia de direitos sociais e melhoria de qualidade de vida. 
“Os jovens representam para o País uma grande oportunidade de transformação nas relações, nas 
atitudes, na cultura, na educação, na vida e nas dinâmicas sociais. Apesar disso, muitas vezes o 
preconceito faz com que esse grupo populacional seja visto como problema, criando barreiras para o 
desenvolvimento pleno de seu potencial. Entender o universo da adolescência ajuda a perceber que ela é, 
acima de tudo, uma chance singular para quem está vivendo esta fase da vida. É também uma 
oportunidade para a implementação de políticas públicas, com a adoção de estratégias inovadoras, 
capazes de enxergar os adolescentes como atores de sua própria história. “ 
 
 
 
 
 
 



Festa da Primavera 

No mês de outubro as atividades do centro social foram pautadas através da temática 
Ecologia, para a construção da relação das crianças com o Meio ambiente. No dia 23 de 
outubro aconteceu a Festa da Primavera, com a finalização da gincana do SCFV , e  
confraternização. 



Festa de Natal 

No dia 20 de dezembro, no Centro Social Scalabrini, aconteceu a festa de Natal e encerramento 
do ano de 2018. Pensando nos direitos das crianças a cultura, lazer e ser criança, realizamos 
uma festa com muitas brincadeiras e diversão. Tivemos também o “Amigo Secreto” onde a 
comunidade se mobilizou para dar os presentes e os usuários confeccionaram o artesanato 
reciclável para troca de presente com seu amigo secreto.  



Confecção de 

Artesanato  

No dia 13 de dezembro, os usuários confeccionaram o artesanato reciclável para o seu amigo 
secreto! 



Atividades com famílias 
Objetivo : Proporcionar uma experiência de convívio familiar que venha a produzir resultados práticos no 
fortalecimento de vínculos afetivos e troca de experiências de vida. 
"A convivência familiar é chave para o fortalecimento dos vínculos afetivos e troca de experiências, mas 
pode ser muito melhor aproveitada se tiver em si objetivos concretos a serem atingidos. Nenhuma família 
está pronta, é um ato contínuo e mutante, está inserida em um contexto de luta pela sobrevivência, estar 
unida é ponto fundamental para o enfrentamento de qualquer realidade". 
 
 
 
 
 
 

Atividades extras 



Encontro de Famílias 

 No dia 18 de dezembro foi realizado o III Encontro de famílias do SCFV  do Centro 
Social Scalabrini. O objetivo deste encontro é o fortalecimento de vínculos do grupo 
familiar dos usuários. Inicialmente foi realizada uma apresentação de todos os 
familiares e responsáveis das crianças. Em seguida foi realizada uma reflexão sobre o 
espírito natalino conduzida pelo presidente da ASSI Pe. Valdir Formentini. 
Posteriormente a técnica de referência da ASSI, Lenise Karasek, realizou uma avaliação 
da caminhada de 2018. No final as crianças realizaram uma apresentação artística e foi 
oferecido  um jantar para as famílias. 

 



Ações Conjuntas  

 



Sarau Musical 

 A comunidade é o entorno social e cultural em que os usuários transitam no 
seu cotidiano e tecem suas redes de relações sociais que conferem identidade, sentido de 
pertencimento e de inclusão social pelos costumes, tradições e linguagens próprias. O 
SARAU Literário e Musical que aconteceu no dia 22 de novembro, feito pela equipe do 
Scalabrini, foi um momento de participação e protagonismo com incentivo permanente à 
construção da autonomia qualificando e ampliando as experiências individuais e 
coletivas. Adolescentes e crianças de 6 a 17 anos apresentaram música, teatro, pintura e 
projetos reciclados. Neste ano o Sarau contou com a presença dos 3 núcleos ASSI, visando 
o mutuo aprendizado e respeito desenvolvido com as trocas de vivencias. 



X Conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente 

 A ASSI sediou no dia 30 de novembro de 2018 a X CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. O tema central da Conferência foi: 
Proteção integral, diversidade, e enfrentamentos das violências. A Conferência tem por 
objetivo avaliar e propor ações de implementação de políticas públicas de direitos das 
crianças e adolescentes. É um espaço amplo e democrático de reflexão, discussão, e 
articulação coletivas em torno de propostas e estratégias que apontam diretrizes para as 
várias políticas setoriais. 



Assembleia ASSI 

 No dia 07 de dezembro, realizamos a Assembleia da ASSI, que contou com a participação 
da equipe de trabalho da ASSI, da Diretoria da associação e dos voluntários.  
Refletimos sobre a caminhada que trilhamos em 2018 enquanto instituição e apresentamos um 
resumo das ações e projetos desenvolvidos. Este foi um ano de muitos desafios e também de muitas 
alegrias para a nossa associação. Propomos um momento de reflexão com a equipe para que 
possamos compartilhar as angústias, desafios e também comemorar os bons momentos vividos na 
ASSI. A tarde, contamos com um momento de formação, com a presença da amiga Marlene Oliveira 
Fiorotti, Assistente Social, que palestrou sobre o SUAS e sanou as dúvidas da equipe sobre o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).  



Capacitação da Equipe 

 Na manhã do dia 14 de dezembro, a equipe da ASSI participou de uma capacitação com a 
Nutricionista Karine Viegas sobre o Direito Humano a Alimentação – DHAA. Foi possível, através da 
capacitação discutir as práticas dos nossos centros sociais em relação ao ache oferecido aos usuários 
e também a identificação de atividades que podem ser planejadas para as oficinas. A tarde, a equipe 
se reuniu para planejar a caminhada de 2019.  



Capacitação da Equipe 

 No dia 21 de dezembro, a equipe da ASSI participou de uma capacitação com o Doutor em 
Educação Márcio de Freitas do Amaral sobre Realidade Juvenil. Os momentos de formação são 
essenciais para que a qualificação da equipe de trabalho. Assim, cada vez mais aprendemos as 
diversas formas de interpretar, dialogar e auxiliar as crianças e adolescentes que frequentam os 
nossos centros sociais. 



Almoço de 

Confraternização 
 No dia 19 de dezembro, as crianças e adolescentes dos Centros Sociais EAJB e Ceasi 
compartilharam de um delicioso almoço organizado pela diretoria da ASSI e equipe de trabalho!  



Boas Notícias!! 

 
 Em outubro deste ano a ASSI recebeu o recurso de R$100.000,00 (cem mil) reais, 
através de Emenda Parlamentar em parceria com a Prefeitura Municipal de Viamão. A 
emenda foi diretamente viabilizada pelo gabinete do Deputado Federal Dionilson Marcon 
por intermédio da relação da ASSI com o vereador Adão Pretto Filho e o Deputado Estadual 
Edegar Pretto. 
 O objetivo da parceria é a realização de serviços da Proteção Social Básica, através 
da qualificação da Execução indireta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV), nas modalidades e condições estabelecidas no Termo de Referência 
155/2018. O intuito deste projeto é qualificar as oficinas oferecidas semanalmente 
(segundas, terças, quartas e quintas-feiras). Os usuários participam do projeto no turno 
inverso da escola: manhã ou tarde. As oficinas oferecidas são: Informática, Esporte, Artes e 
Leitura, Apoio Pedagógico, Temas Transversais e Mundo do Trabalho, para 120 crianças e 
adolescentes. 



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 



Diretoria 

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



Equipe técnica ASSI  

Pe. Valdir  

Presidente ASSI  

Renata  

Gestão ASSI  

  
Assistente Social  

Lenise  



Presidente ASSI  

Pe. Valdir Formentini   
 
  

 

Formação Academica  

- 1985 – Cursou Filosofia/ Bacharel – PUCRS  

- 1989 - Graduação em Teologia / Bacharel /Licenciatura – PUCRS 
 

Principais Atividades: 
-Presidir às reuniões e trabalhos da ASSI; 
-Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria; 
-Representar ativa e passivamente, judicial e extra-judicial a ASSI; 
 

-Dias de atividades: 
-Segundas, Terças, Quartas,  Quintas e Sextas- Feiras das 9h às 
12h e das 14h às 18h. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fone:  55 51 3444 - 1003 
E-mail: pvformentini@ig.com.br 
contatoassi@gmail.com 
Site: www.assi.com.br  



Gestão Projetos ASSI  

Carga Horária Semanal:  
Segundas, Terças, Quartas, Quintas, 
Sextas -Feiras 
Horário: 9h às 12h e das 14h às 17h  
Fone:  55 51 3446 9531  
E-mail: contatoassi@gmail.com 
renatachimendes@hotmail.com 
Site: www.assi.com.br  

Formação  Acadêmica  

2017/2018 – Cursando: Especialização em Direitos Humanos e Políticas Públicas, 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS   
 2015 – Graduação em História - Licenciatura, Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos – UNISINOS  
2007- Diploma de Habilitação Curso Normal - Habilitação para Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos / EJA -  Instituto de 
Educação Marista Graças. 
Cursos e Eventos  
2016 – 1º Curso de Coordenador de Projetos, Secretariado de Ação Social da 
Arquidiocese de Porto Alegre – Cáritas Arquidiocesana – 20h   
2006 – Capacitações para animadores de grupos de adolescentes e jovens, 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS – 80 h 
 
Principais Atividades:  

-Elaboração, implementação, planejamento, monitoramento e 
avaliação de Projetos Sociais;  
-Gerenciamento e prestação de contas de recursos financeiros;  
-Organizar os balancetes mensais da receita e despesa, e balanço 
anual; 
-Operacionalização de eventos, cursos e palestras;  
-Coordenação e assessoria de capacitações de educadores;  
-Desenvolvimento de relatórios. 
 

 

  

Renata Chimendes 



Assistente Social 

Técnica Referência  

Carga Horária Semanal  
Segundas, Terças, Quartas e Quintas-
Feiras 
Horário: 9h às 12h  
Fone:  55 51 3446 9531  
E-mail: lekarasek@hotmail.com 
 

Formação  

2012- Pós Graduação – Gestão do Social – Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos – UNISINOS 
2008 – Graduação Serviço Social – PUC RS  
  
Principais Atividades:  

-Referência aos grupos do SCFV, é responsável junto a Gestão e 
Orientadores de  cada Núcleo  em acompanhar o planejamento, 
execução, monitoramento e avaliação do Serviço; 
-- Acompanha os usuários e suas famílias, quando necessário 
encaminha para acesso a direitos sociais ou inserção em outras 
políticas públicas; 
- Responsável pela alimentação do SISC junto à Prefeitura de 
Viamão;  
- Responsável pela atualização da ficha cadastro dos usuários;  
- Responsável pelo diagnóstico de vulnerabilidade dos Usuários;  
 

  

 

Lenise Karasek  



Gestão Administrativa 

Carga Horária Semanal  
Segundas (tarde), Terças, Quartas e 
Quintas-Feiras, Sextas-Feiras (manhã) 
Horário: 9h às 12h e das 14h às 17h 
Fone:  55 51 3446 9531  
E-mail: administrativo@assi.com.br 
 

Formação Acadêmica 

2007 - Graduação – Licenciatura Plena em Letras – Língua 
Portuguesa e Literatura – FAPA 
 
Cursos 
Coordenador de Projetos Sociais 
Rotinas Administrativas (RH, DP, Contabilidade, Secretariado). 
Como Administrar seus Recursos Humanos. 
Pacote Office. 
ISO 9001:2000, Programa 5S. 
Controles Internos. 
 
Principais Atividades:  
- Contabilidade dos projetos específicos da ASSI; 
- Orçamentos e compras de alimentação, pedagógico e etc; 
- RH (pagamentos).  
 

  

 

Áurea Viegas 



Gestão (Comunicação e 

Pedagógico) 

Carga Horária Semanal  
Terças, Quartas, Quintas e Sextas-Feiras  
Horário: 9h às 12h e das 14h às 17h 
Fone:  55 51 3446 9531  
E-mail: julia.brendel26@hotmail.com 
 

Formação Acadêmica 

2018 - Graduação – Licenciatura Plena em Letras – Língua 
Portuguesa e Literatura – FAPA 
 
Principais Atividades:  
 

- Publicações Facebook e Site da ASSI; 
- Acompanhamento/auxílio das orientadoras na organização dos 
eventos; 
- Relatório Trimestral; 
- Acompanhamento mensal da frequência dos usuários; 
- Divulgação dos projetos; 
- Acompanhamento dos planejamentos junto a Gestão; 
- Planejamento de capacitações da equipe. 

  

 

Julia Brendel  



Equipe de Trabalho Centros Sociais   

Nome: Função:  Carga 
Horária 

Semanal  

Taís Pereira de 
Gões  

Orientadora Social – CEASI  Educadora Social – CEASI/ Scalabrini  30h  

Vera Bortoletti Orientadora Social  - Scalabrini  / Administrativo / Auxílio Predial –Scalabrini  30h 

Ana  Orientadora Social - Administrativo/ Auxílio Predial -  EAJB  30h  

Leandro 
Barbosa  

Educador Social – Leitura e artes  30h 

Izabel dos Anjos  Educadora Social Voluntária  6h  

Samuel  Estagiário Informática  30h 

Lennon Antunes  Estagiário Esporte - CEASI/ Scalabrini/ EAJB 30h 



Equipe de Trabalho Centros Sociais   

Nome: Função:  Carga 
Horária 

Semanal  

Lincoln 
Camargo 
Speziali 

Monitor de Teatro 24h 

Sérgio Oliveira Monitor de Capoeira 3h 

Julia Brendel de 
Campos 

Gestão (Comunicação e Pedagógico) 24h  

Áurea Viegas Gestão Administrativa - ASSI 24h 



Orientadora Social CEASI e  

Educadora Social CEASI e Scalabrini  

Carga Horária Semanal:  
30h 
Horário: 9h às 12h e das 14h às 17h  
Fone:  55 51 3446 9531  
E-mail: ceasiassi@gmail.com 
tais.dallasta@gmail.com 
Site: www.assi.com.br  

Formação  Academica 

2018 – Cursando: Pedagogia 5º SEMESTRE – Licenciatura – FAEL  
Cursos e Eventos  
2016 – 1º Curso de Coordenador de Projetos, Secretariado de 
Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre – Cáritas 
Arquidiocesana – 20 h 
2013 – Agente de Gestão do Terceiro Setor – Fundação Escola 
Aberta do Terceiro Setor  
2012- Curso de Educador Social – UMBRASIL 
2007 – Garoto Vivo (preparação para mundo do trabalho) – ASSI 
e Telefônica  
 
Principais Atividades:  

-Coordenação/Orientação do SCFV CEASI; 
- Realização Oficinas Sócio Educativas: Mundo do Trabalho no 
CEASI  e Apoio Pedagógico no Scalabrini; 
-Orientação e monitoramento de equipe de educadores e 
usuários junto a equipe técnica; 
-Cadastramento, atendimento pessoal e telefônico; 
-  Elaboração de relatórios trimestrais; 
-Registros e organização e eventos socioeducativos no SCFV;  

  

 

Taís de Gões 



Orientador Social Scalabrini 

Carga Horária Semanal:  
 30h 
Horário: 9h às 12h e das 14h às 17h  
Fone:  55 51 34343099 
E-mail: scscalabriniassi@gmail.com 
m.bortoletti@hotmail.com 
Site: www.assi.com.br  

Formação  Academica  

2016 – Cursando: Licenciatura em geografia, Universidade 
Federal  do Rio Grande do Sul – UFRGS  
 2016– Diploma de habilitação no curso Técnico em 
Administração - SENAC 
 1986- Diploma de Habilitação Curso Técnico em contabilidade -  
E.E. Isabel da Espanha 
 
Principais Atividades:  

-Coordenação/Orientação do SCFV Scalabrini; 
-Orientação e monitoramento de equipe de educadores e 
usuários junto a equipe técnica; 
-Cadastramento, atendimento pessoal e telefônico; 
-  Elaboração de relatórios trimestrais; 
-Registros e organização e eventos socioeducativos no SCFV;  
- Realização do lanche; 
-Auxílio Predial.  
 

  

 

Vera Lúcia Mello 

Bortoletti 



Orientadora Social EAJB 

Carga Horária Semanal:  
30h 
Horário: 9h às 12h e das 14h às 
17h  
Fone:  55 5134934403 
E-mail: 
eajoaobatista1404@gmail.com 
anajoliveira1978@gmail.com 
Site: www.assi.com.br  

Formação  Academica 

2018 - Cursando Ensino Superior Pedagogia/ Faculdade Futura 
Cursos e Eventos  
2017 – 1º Curso de Coordenador de Projetos, Secretariado de 
Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre – Cáritas 
Arquidiocesana – 20h.   
 
 
Principais Atividades:  
- Serviço administrativo; 

-Atendimento pessoal e Telefônico;  
-Cadastro de usuários e controle de fichas; 
-Elaboração de Relatórios, planilhas e diversos textos 
administrativos; 
-Controle de freqüência dos Estagiários;  
-Compras; 
-Preparo do Lanche; 
-Limpeza das dependências;  
 

  

 

Ana Alice J. de Oliveira 



Monitor de Esporte  

Carga Horária Semanal:  
30h 
Horário: 9h às 12h e das 14h às 17h  
Fone:  51 996885073 
E-mail:lennon.antunes50@gmail.com  
Site: www.assi.com.br  

Formação  Acadêmica  

-2018 - Cursando terceiro 3º de Educação Física -  PUCRS 
Cursos e Eventos  
-2013 - Informática básica e Inglês intermediário na CEIRS 
   
 
Principais Atividades:  

-Planejar e realizar oficinas  sócio educativas de Esporte CEASI/ 
Scalabrini / EAJB;  
-Participação em atividades de planejamento, sistematização e 
avaliação do Serviço, juntamente com a equipe de trabalho; 
- Participação de atividades de capacitação da equipe de 
trabalho; 
  
  
 

  

 

Lennon Antunes Rocha 



Educador de Artes,  

Leitura e Música  

Carga Horária Semanal:  
30h 
Horário: 9h às 12h e das 14h às 17h  
Fone:  (51)985832960 
E-mail:barbosa.s.leandro@gmail.com  
Site: www.assi.com.br  

Formação acadêmica: 
2018 - Acadêmico Pedagogia, na Universidade Católica Dom Bosco – Primeiro 
Semestre.  

Cursos e eventos: 
2018 - IFRS- RESTINGA Curso de extensão Educação Popular: trabalho e 
formação de Educadoras/es Populares de Porto Alegre . 
2018 – EAD Curso Básico de Contação de Histórias . 
2014 - Percussão popular Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. 
 

Principais atividades:  
- Planejar e realizar oficinas  sócio educativas de Artes, Leitura e Música do 
Projeto Ciranda Cultural no SCFV da ASSI;  
- Participação em atividades de planejamento, sistematização e avaliação do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, juntamente com a equipe 
de trabalho; 
- Participação de atividades de capacitação da equipe de trabalho; 
- Auxiliar em apresentações culturais das equipes do centros sociais. 

  
  
 

  

 

Leandro Barbosa 



Monitor de Informática 

Formação Acadêmica 
-2018 / Cursando 2° Semestre no Técnico em 
Informática – QI 
 

Principais Atividades 
-Planejar e realizar oficinas sócio educativas de 
Informática no SCFV; 
 

-Participação em atividades de planejamento, 
sistematização e avaliação do Serviço, juntamente 
com a equipe de trabalho; 
 

- Participação de atividades de capacitação da equipe 
de trabalho. 

Samuel Antunes Conte 

Carga Horária Semanal: 
30h semanais  
Horário: 9h às 12h e das 14h às 17h 
Telefone: (51) 9 9412.8139 
E-mail: samuel.conte8@gmail.com 



Educador de Teatro  

Carga Horária Semanal:  
Segundas, Terças, Quartas e Sextas -
Feiras 
Horário: 9h às 12h e das 14h às 17h  
Fone:  51 998545215 
E-mail:lincolnspeziali@gmail.com  
Site: www.assi.com.br  

Formação  Acadêmica  

-2014 – História Licenciatura – PUCRS (estudante) 
-2016/2017 – Cinema – Instituto de Comunicação e Artes de Belo 
Horizonte 
 
Cursos: 
-2011 – Teatro – Casa de Teatro de Porto Alegre 
 

Principais Atividades:  
-Planejar e realizar oficinas  sócio educativas de Teatro CEASI/ 
Scalabrini / EAJB;  
-Participação em atividades de planejamento, sistematização e 
avaliação do Serviço, juntamente com a equipe de trabalho; 
- Participação de atividades de capacitação da equipe de trabalho. 
  
  
 

  

 

Lincoln Camargo 

Speziali 



Educador de Capoeira  

Carga Horária Semanal:  
Terças, Quartas , Quintas –Feiras 
(manhã) 
Horário: 9h10 às 10h10  
Fone:  51 991385232 
E-mail:soliveira.info@gmail.com 
Site: www.assi.com.br  

Formação  Acadêmica  

- Ensino Médio  
-2007/2009 - Curso Técnico de Informática – QI 
- 2015 – Curso de Formação de Professores (Capoeira) – Curitiba  
 
Principais Atividades:  

-Planejar e realizar oficinas  sócio educativas de Capoeira CEASI/ 
Scalabrini / EAJB;  
-Participação em atividades de planejamento, sistematização e 
avaliação do Serviço, juntamente com a equipe de trabalho; 
- Participação de atividades de capacitação da equipe de trabalho. 
  
  
 

  

 

Sérgio Oliveira 




