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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 

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



Equipe ASSI 

Educadores Sociais:
Stefania da La Rosa 
Sérgio Oliveira 
Karen Pereira 

Presidente ASSI: Valdir Formentini
Gestão ASSI : Renata Chimendes
Orientadoras Sociais:
-Júlia Brendel – CEASI 
-Ana Alice Oliveira - EAJB 
-Vera Fontella – Scalabrini



Equipe ASSI 



Núcleos de atendimento 

ASSI 

EAJB Centro Social Scalabrini

CEASI 



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

Objetivo geral 
Complementar o trabalho social com famílias, prevenindo

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



.

Eixos Estruturantes

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



Núcleos e Projetos ASSI 



CORONAVÍRUS ASSI 



ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ASSI

A equipe pedagógica da 
ASSI articulou estratégicas para 
que pudéssemos manter o 
vínculo com os nossos usuários, 
dando continuidade aos nossos 
serviços. De modo a executarmos 
ações do SCFV à população, que 
vive em meio a vulnerabilidades 
sociais.



ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

A produção dos conteúdos do SCFV e
do Projeto Bem-me-quer é realizada pela
equipe ASSI.

Os usuários recebem as atividades
quinzenalmente juntamente com um kit
pedagógico e as realizam em casa,
conforme imagem ao lado de um educando
da EAJB que realizou a atividade proposta.



Distribuição de

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
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Distribuição de
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Distribuição de

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS



Distribuição de

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS



Mãos Solidárias

CESTAS BÁSICAS   

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

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



Doações CESTAS 

CEASI/EAJB/SCALABRINI  



Doações CESTAS

CEASI/EAJB/SCALABRINI 



Doações CESTAS

CEASI/EAJB/SCALABRINI   



Promoção Humana

CESTAS SOLIDÁRIAS  



Promoção Humana

CESTAS SOLIDÁRIAS  



Dia Internacional da 

Mulher ASSI 2021



Formação Equipe ASSI 

Um dos pilares dos Projetos Sociais da 
ASSI: SCFV e Projeto Bem-me-quer é a 
formação continuada da equipe.
No meses de janeiro, fevereiro e 
março foram realizados encontros de 
formação e capacitação., com revisão 
de prática e Direitos Humanos.  



Formação Equipe ASSI 



Reuniões  Equipe ASSI 

Para planejamento e avaliação dos 
projetos a equipe ASSI realiza 
reuniões semanalmente. 
Com intuito de alinhar o 
planejamento nos percursos do 
SCFV e temáticas do Projeto Bem-
me-quer. 



Montagem Kits 

BRINQUEDOS E JOGOS  

Montagem de Kits com jogos e 
brinquedos, os quais foram 
distribuídos para  a criançada e 
adolescentes dos projetos da ASSI. 



Divulgação Projetos 





Amanhã vai 

ser outro dia....

“Sabemos que a travessia é 
desafiadora, a 
oportunidade de 
reconstrução da sociedade 
brasileira é única e a 
esperança é a luz que nos 
guiará rumo a um novo 
tempo.”

Carta do Pacto pelo Brasil .


