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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.



Núcleos ASSI 



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.



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.

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



.

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 ( Julho, Agosto e Setembro), 
os coletivos do SCFV da ASSI  trabalharam 
os Temas Geradores:
- Território e Identidade;

- Multiculturalismo; 
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.

Orientadora Social: Júlia Brendel



• Artes e Leitura

• Temas Tranversais

SEGUNDA

• Temas 
Transversais  

TERÇA • Mundo do Trabalho

• Capoeira e Informática

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;



Temas Transversais

Educador: Karen Pereira 
Dias da Oficina: Segunda e Terça-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.



Mundo do Trabalho

Educador: Júlia Brendel
Dias da Oficina: Quarta-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: 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.



Informática

Educador: Sérgio Oliveira
Dias da Oficina: Quarta-feira

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



Piquinique na Praça 

Ocupar o território e defender
Políticas Públicas de preservação dos
espaços públicos faz parte do eixo temático
que estamos trabalhando no coletivo do
CEASI da ASSI no trimestre.

Desta forma realizamos um
Piquinique na Praça da Florença do bairro
Santa Isabel – Viamão.



Visita Quilombo Anástácia

Com a temática Cultura e
Identidade alguns adloescentes do
CEASI realizaram visita de campo
ao Quilombo da Anastácia, situado
em Viamão na Quinta da Estância
Grande. O Quilombo é um espaço
de resistência e de preservação da
memória. A visita foi guida pela
moradora Berenice, que nos
contou um pouco sobre a História
da Anastácia e do Quilombo, assim
como nós ofereceu um lanche. Foi
uma tarde de muita troca e de
identificação com o nosso território
e cultura brasileira.



Palestra Mulheres na História 

Em agosto, a arquiteta Olga Franco esteve na ASSI com os adolescentes do
coletivo do SCFV do CEASI realizando a palestra Mulheres na História e expondo
bonecas de mulheres que são exemplos da luta feminina por Direitos e que foram e
são invisibilizadas pela sociedade e pela História tradicional.



Palestra A chegada do 
Negro no RS 

Em 13 de julho foi realizada a Palestra A chegada do Negro no Rio
Grande do Sul, trazendo a nossa identidade afro-brasileira e a contribuição dos
Negros na cultura brasileira e gaúcha. A palestra foi realizada pelo graduando em
História Cristian Martins Pinto, com duração de 2 horas ( hora aula).



Exposição de fotos 

Durante o trimestre, os coletivos do CEASI realizaram oficinas de
fotografia e trabalharam sobre território e identidade, de forma que em
setembro foi realizado uma exposição de fotos do nosso território para que
os familiares dos adolescentes pudessem conhecer a produção de seus
filhos/ netos. Durante a exposição um grupo de adolescentes realizou uma
roda de samba para animar o evento.



Encontro de Famílias 

No dia 24 de julho foi 
realizado o Encontro de famílias 
do coletivo do CEASI do SCFV da 
ASSI. O encontro de família tem 
o objetivo de reforçar vínculos 
familiares e a segurança da 
vivência familiar. Trabalhando 
assim a dimensão multicultural, 
intergeracional, interterritoriais, 
entre outras, que devem ser 
ressaltadas na perspectiva do 
direito ao convívio.



Reuniões de Equipe

Com intuito de realizar o planejamento das oficinas sócio-educativas a equipe de
educadores do CEASI com a coordenação do CEAS e gestão da ASSI realizam uma vez por
mês a sua reunião pedagógica. As reuniões mensais realizadas em julho, agosto e setembro
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 30 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 



Escola de Aprendizagem

João Batsita 

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



Escola de Aprendizagem

João Batsita 

Turno da TardeTurno da Manhã

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



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.

Orientadora Social: Ana de Oliveira  



EAJB

• Capoeira 

SEGUNDA
• Artes e 

Leitura

TERÇA • Artes e 
Leitura 

QUARTA
• Capoeira

• Temas 
Transversais 

QUINTA



Capoeira

Educador: Sérgio Oliveira
Dias da Oficina: Segundas e Quinta-feira. 

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.



Esporte

Educador: Bernardo Gutierrez Moreno
Meses: Julho e agosto 
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.



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.



Temas
Transversais

Educador: Karen Pereira da Silva
Dias da Oficina: Quinta-feira
Objetivos:
-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 co-responsabilidade na vida social.



Palestras 

Sobre a Temática de Território e Identidade realizamos a Palestra sobre Viamão
antigo com o pesquisador Paulo Lilja.



Oficina de Leitura

O Mito de Mackandal do Haiti foi tema da oficina de leitura realizada por um
grupo de professores e estudantes da UFRGS com a gurizada da EAJB. A atividade
abordou à identidade negra e latino americana.



Oficina de Culinária 

Atividade extra desse trimestre foi com a Nutricionista Karine Viegas, sobre
alimentos saudáveis e receitas que as crianças tiveram a oportunidade de fazer com
ingredientes muito especiais como abobrinha, batata e ricota em pão de queijo e bolinho
de chocolate.



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.



II Encontro de 

Famílias
No dia 21 de Agosto, reunimos as famílias para o II Encontro de Famílias do ano

para Amostras de trabalhos desenvolvidos no trimestre referente a temática Território e
Identidade, aproveitamos apresentar a Equipe e o funcionamento do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Com o objetivo principal a integração das famílias e crianças foi realizado um
Quiz muito empolgante, pois seu representante familiar tinham que responder perguntas
sobre preferência da criança.

Após as atividades foi realizado um jantar de confraternização entre as famílias.



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



SCALABRINI 

• Capoeira

TERÇA 

• Temas Tranversais

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.



ESPORTE

Educador: Bernardo Gutierrez Moreno
Meses: Julho e Agosto 

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.



Temas transversais 

Educador: Karen 
Dias da Oficina: Quartas-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

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.;



Encontro de

Família 

Em setembro,  o Centro Social 
Scalabrini realizou o seu II encontro de 
família. O encontro foi conduzido pela 
Orientadora Social do espaço, Vera 
Bortoletti, que partilhou a caminhada do 
centro social. 

O encontro abordou a temática 
Setembro amarelo: Prevenção ao 
suícidio, através da  palestra realizada pela 
Psicóloga Tais Rodrigues. 

Durante o encontro também a 
orientadora social Vera partilhou a 
caminhada do centro social.

Após o encontro foi realizado 
um jantar. 



Musical Gaúcho 

No mês farroupilha ( setembro) o Centro Social Scalabrini realizou uma 
tarde musical, com muita música gaúcha e chimarrão.

Em uma roda de conversa as crianças conversaram sobre a cultura gaúcha e 
suas simbologias com o Educador Leandro Barbosa e o Candido Castro ( membro da 
diretoria da ASSI. O Preseidente da ASSI Pe. Valdir realizou uma oficina de chimarrão.



Oficina Musicalidade 

O Músico e também membro da Diretoria da ASSI  Cândido Castro realizou 
no Centro Social Scalabrini uma oficina de tambores. 



Palestra Lilja

Sobre a Temática de Território e Identidade realizamos a Palestra sobre 
Viamão antigo com o pesquisador Paulo Lilja.



Reuniões de Equipe

As reuniões da Equipe de Educadores acontecem uma vez no mês,
normalmente na última sexta do mês. A reunião tem o objetivo de avaliar os impactos e
monitorar os resultados, assim como planejar o mês seguinte. No turno da manhã a
reunião acontece em formato de partilha 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. 



GINCANA  ASSI 

Em julho foi realizada a tradicional GINCANCANA da ASSI com a 
participação das três equipes: EAJB, Scalabrini e CEASI. 

A gincana não foi competitiva e sim cooperativa entre as equipes.
Com a soma total dos pontos das três equipes, atingiram pontuação 

máxima. 

https://www.facebook.com/ASSISTENCIASOCIALSANTAISABEL/photos/pcb.1546436585489933/1546435992156659/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDVyx08iu6_QQFZLqb8AIPHUwsjn4PFFSpBqxFrEo90A7vsCmfGBxOBZVcRePZCODz7PZXYAS3LHQRU&__xts__[0]=68.ARC_3OXXoTTXwpB5SuyozEuttQJ4L-vAE_Hxf5GfwzpO3KC_ytrZC6nTB3awk3DzVYmeRNKrQs00CReh2duTfe6gWksuAIVAIxsNz9ctTCCjwGdAkRK0fMcvMZfWu3XxcrUUNQdUGNyWy_abzuzPd62tRICehMek0tpJbDEaVle2dZRg_Qx9GPN05InMQFkcX9eWCJlJroiTc2D0Di5N0VS24Gqdb59nN9p8q9DkAchWmYjOpQs_TeTR5y_fiQfV44NwNRD_eqtb8UE9xiRxo4bwC3G0zQ1_Tq53YwcPUiBWKwkdks1cP82GoD4eVKrQUC945KcvaPcBgJgIO7Fzlk9wKA


DIVULGAÇÃO SCFV ASSI !

Para divulgar as vagas do SCFV na sexta dia 5 de julho a equipe da Assi
marcou presença na escola Walter Jobim. Neste dia foram realizadas as atividades 
com as crianças da escola: Roda de capoeira, pintura de rosto, entrega de fôlder
nas salas de aula. Desta forma tentou-se ampliar o nº de inscritos no SCFV da ASSI. 

https://www.facebook.com/ASSISTENCIASOCIALSANTAISABEL/photos/pcb.1546436585489933/1546435992156659/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDVyx08iu6_QQFZLqb8AIPHUwsjn4PFFSpBqxFrEo90A7vsCmfGBxOBZVcRePZCODz7PZXYAS3LHQRU&__xts__[0]=68.ARC_3OXXoTTXwpB5SuyozEuttQJ4L-vAE_Hxf5GfwzpO3KC_ytrZC6nTB3awk3DzVYmeRNKrQs00CReh2duTfe6gWksuAIVAIxsNz9ctTCCjwGdAkRK0fMcvMZfWu3XxcrUUNQdUGNyWy_abzuzPd62tRICehMek0tpJbDEaVle2dZRg_Qx9GPN05InMQFkcX9eWCJlJroiTc2D0Di5N0VS24Gqdb59nN9p8q9DkAchWmYjOpQs_TeTR5y_fiQfV44NwNRD_eqtb8UE9xiRxo4bwC3G0zQ1_Tq53YwcPUiBWKwkdks1cP82GoD4eVKrQUC945KcvaPcBgJgIO7Fzlk9wKA


A Pré – Conferência Municipal de 
Assistência Social foi um espaço de 
debate, e reflexão sobre a temática da 
Conferência municipal, para uma 
preparação aos eixos da Conferência e um 
espaço de articulação da rede local. Em 
Viamão cada região do município realizou 
sua Pré-Conferência.

E na região do CRAS Monte 
Alegre a Pré – Conferência foi realizada 
aqui na ASSI, com participação de 
usuários da assistência, trabalhadores do 
SUAS e sociedade civil. 

Como a Conferência aconteceu 
na ASSI, tivemos um momento de 
partilhar nossos projetos sociais. 

Pré- Conferência de Assistência Social 

https://www.facebook.com/ASSISTENCIASOCIALSANTAISABEL/photos/pcb.1546436585489933/1546435992156659/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDVyx08iu6_QQFZLqb8AIPHUwsjn4PFFSpBqxFrEo90A7vsCmfGBxOBZVcRePZCODz7PZXYAS3LHQRU&__xts__[0]=68.ARC_3OXXoTTXwpB5SuyozEuttQJ4L-vAE_Hxf5GfwzpO3KC_ytrZC6nTB3awk3DzVYmeRNKrQs00CReh2duTfe6gWksuAIVAIxsNz9ctTCCjwGdAkRK0fMcvMZfWu3XxcrUUNQdUGNyWy_abzuzPd62tRICehMek0tpJbDEaVle2dZRg_Qx9GPN05InMQFkcX9eWCJlJroiTc2D0Di5N0VS24Gqdb59nN9p8q9DkAchWmYjOpQs_TeTR5y_fiQfV44NwNRD_eqtb8UE9xiRxo4bwC3G0zQ1_Tq53YwcPUiBWKwkdks1cP82GoD4eVKrQUC945KcvaPcBgJgIO7Fzlk9wKA


SEM LUTA NÃO 

ALCANÇAMOS 

DIREITOS!

Nos dias 18 e 19 de setembro a
ASSI foi sede da XI CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .

A Conferência foi um espaço de
debate para defesa do SUAS e dos direitos
sócio-assitenciais , tendo como tema de
debate: Assistência Social: Direito do povo
com financimento público e participação
social.

Participaram da conferência
usuários da assistência, trabalhadores do
SUAS e sociedade civil.

Como a Conferência aconteceu na
ASSI, tivemos um momento de partilhar
nossos projetos sociais.



ALMOÇO ASSI 

Como premiação da Gincana a gurizada da ASSI ganhou um Churrasco de 
almoço. O almoço foi realizado no dia 05 de setembro, sendo oferecido pela 
Diretoria da ASSI para todas as crianças e adolescentes dos espaços: CEASI, Centro 
Social Scalabrini e Escola de Aprendizagem João Batista EAJB.

https://www.facebook.com/ASSISTENCIASOCIALSANTAISABEL/photos/pcb.1546436585489933/1546435992156659/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDVyx08iu6_QQFZLqb8AIPHUwsjn4PFFSpBqxFrEo90A7vsCmfGBxOBZVcRePZCODz7PZXYAS3LHQRU&__xts__[0]=68.ARC_3OXXoTTXwpB5SuyozEuttQJ4L-vAE_Hxf5GfwzpO3KC_ytrZC6nTB3awk3DzVYmeRNKrQs00CReh2duTfe6gWksuAIVAIxsNz9ctTCCjwGdAkRK0fMcvMZfWu3XxcrUUNQdUGNyWy_abzuzPd62tRICehMek0tpJbDEaVle2dZRg_Qx9GPN05InMQFkcX9eWCJlJroiTc2D0Di5N0VS24Gqdb59nN9p8q9DkAchWmYjOpQs_TeTR5y_fiQfV44NwNRD_eqtb8UE9xiRxo4bwC3G0zQ1_Tq53YwcPUiBWKwkdks1cP82GoD4eVKrQUC945KcvaPcBgJgIO7Fzlk9wKA


Reunião Equipe 

Entre  as  funções do Educador Social, 
este profissional, elabora e planeja projetos 
educativos de acordo com o seu grupo de 
trabalho, supervisiona e avalia os objetivos 
alcançados.

Desta forma a equipe da ASSI realiza toda sexta-
feira reuniões de planejamento e avaliação. A primeira 
sexta-feira do mês, a reunião é realizada em conjunto 
com os três núcleos de atendimento da ASSI. A reunião é 
conduzida pela Gestora de Projetos Sociais da ASSI 
Renata Chimendes, e tem o intuito de elaborar 
estratégias para o alcance dos objetivos traçados, assim 
como transmitir a metodologia de trabalho da ASSI. 



Avaliação 
Trabalhar com políticas públicas de prevenção, 

deveria ser um dos objetivos centrais das políticas públicas 
no Brasil. 

Há um abismo no valor investido na prevenção 
primária e prevenção terciária. Sem contar as consequências
irreversíveis, que à exposição à riscos sociais  podem causar 
às crianças e adolescentes . 

O grande desafio é realizar projetos que 
promovam o engajamento e o protagonismo dos usuários, e 
que produzam resultados sólidos na prevenção à riscos 
sociais.

Desta forma a  realização de monitoramento e 
avaliação de projetos, são essenciais,  de modo que, 
tecnologias sociais bem-sucedidas possam ser 
sistematizadas e divulgadas para possíveis replicações. 

Desta forma realizamos na ASSI um constante 
monitoramento e avaliação dos projetos e serviços 
realizados, através da coleta de dados com os usuários, e 
equipe de educadores. 

O monitoramento é realizado através da Gestora 
de Projetos Sociais. 



Diretoria

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



GESTÃO ASSI 
Dias de atendimento: Segundas, 
Terças, Quartas e Quintas –Feiras.
Das 9h às 12h e das 14h às 17h 
Fone: 51 3446 9531 
E-mail: contatoassi@gmail.com

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 e Áurea Sanches  



Equipe 2019 

Nome: Função : Tipo de 
Contratação 

Formação:

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 Orientadora
Social 

CLT Graduação em Letras 

Sérgio Oliveira Educador Social CLT Mestre em Capoeira 

Karen Pereira da 
Silva 

Monitora 
Oficina 

Estágio Graduação em História Licenciatura 
Graduanda em História Bacharel 

Vera Bortoletti Orientadora
Social 

CLT Cursando Geografia Licenciatura 

Ana Oliveira Orientadora 
Social 

CLT Cursando Pedagogia




