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Do zero aos seis anos: saiba como os primeiros anos de vida das crianças são valorizados e acompanhados nos  
Centros de Educação Infantil (creches) da ASA.  Página 2.

Não perca!
Reynaldo Gianecchini, Sabrina Sato, Fernanda 
Vasconcellos, Tania Kalil e muitas outras celebridades 
decidiram tirar peças de seus guarda-roupas para  
fazer o bem! 
 

Apoie a nossa  
Campanha de Natal
A sua contribuição é de grande importância para nós. 

DESTAQUE:

CADASTrE-SE pArA rECEbEr onlinE 
faleconosco@asa-santoagostinho.org.br 

Caso não tenha recebido o boleto da campanha em casa, ligue 
para (11) 3887-1112 ou mande um e-mail para faleconosco@asa-
santoagostinho.org.br e solicite.Qualquer valor tem grande valor!

Primeira infância:  
seis anos que formam a 
base social de um país 



BReCHÓ

Publicação quadrimestral - Ano 74 - Edição 03 - Dezembro 2016

Não perca o saldão de roupas, sapatos, peças infantis, cama, 
mesa e banho no Brechó ASA Santana!

Toda a renda é revertida para os projetos sociais da ASA. Espera-
mos por você! Mais infos: www.asa-santoagostinho.org.br/bre-
cho ou pelos telefones 11 2256-7352 / 2385-9821.

Começamos 2016 com novos e grandes de-
safi os e, mesmo em meio ao difícil cenário 
econômico nacional, conseguimos superar 
as nossas expectativas.

Esse avanço pode ser explicado por deci-
sões estratégicas, que se provaram acerta-
das, envolvendo desde a estrutura organiza-
cional até a diversifi cação de suas receitas.

Sempre com foco na sustentabilidade fi nan-
ceira da instituição, buscamos outras for-
mas de geração de recursos, com eventos 
que aliaram solidariedade e diversão, como 
o ASA Game Dinner e o Fashion Solidário.

Apostamos na inovação para gerar resulta-
dos consistentes e dar continuidade aos pro-
gramas institucionais que envolvem mais de 
1.400 crianças, adolescentes e idosos. 

Contamos com a qualidade dos nossos ser-
viços e de nossas equipes, que trabalham 
engajadas à causa social e focadas em 
oportunidades de transformação da vida 
de nossos atendidos.

Iniciamos a prestação de um novo serviço, 
o Centro Dia Lar Santo Alberto, que tem se 
mostrado um grande acerto, e garantimos 
a execução de novos projetos socioeducati-
vos nos CEIs e nos CCAs da ASA.

Diante dessas transformações, fortalece-
mos nossa capacidade de otimizar recur-
sos, capacitar nossos funcionários e, conse-
quentemente, agregar mais valor para os 
nossos atendimentos. 

Este ano foi especial para a ASA! O apoio 
de nossos voluntários, funcionários, parcei-
ros e colaboradores foi fundamental para 
estas conquistas. A todos vocês, o nosso 
agradecimento acompanhado de votos de 
um Feliz Natal e Excelente 2017 e o convite 
para continuarem conosco.

Celia Tilkian
Superintendente
Executiva

A construção de uma sociedade mais justa está diretamente relacio-
nada ao investimento realizado nos primeiros anos de vida das crian-
ças, desde a gestação até os seis anos de idade.

É neste período que se estabelecem as bases do desenvolvimento 
físico, intelectual e psicossocial da criança e que oferecerão as condi-
ções para que se torne um adulto capaz de conduzir com autonomia 
e prosperidade a sua vida.

Sabendo da importância dessa etapa da vida e que o desenvolvimen-
to nessa fase prossegue pela contínua transformação resultante de 
sua interação com o meio é que nos CEIS – Centros de Educação In-
fantil da ASA, os nossos profi ssionais são frequentemente capacita-
dos para oferecer atividades adequadas para esse desenvolvimento.

Animados pelo lançamento do fi lme O começo da vida, reunimos toda 
a nossa equipe das creches para assistir ao documentário e conver-
sar sobre a responsabilidade que temos ao cuidar de 840 crianças 
desta faixa etária.

Rever esses conceitos ao assistir ao fi lme também nos levou a focar 
nosso planejamento pedagógico de 2017 nesta temática tão impor-
tante para nós aqui na ASA.

Acreditamos que quanto melhores forem as condições para o de-
senvolvimento durante a Primeira Infância, maiores serão as proba-
bilidades de que a criança alcance o melhor do seu potencial. Isso é o 
que desejamos para nossos atendidos!

eDItoRIAL MAtÉRIA De CAPA

A importância da Primeira 
Infância: o papel dos CeIs 
no início da vida



eveNtos

A primeira edição do AsA 
Game Dinner foi um sucesso!

CeNtRo DIA

Dança sênior contribui 
com a qualidade de 
vida dos idosos

DIA De DoAR

Campanha  
1+1=1400 sorrisos

Natal RiHappy e PB Kids

BReCHÓ

20ª AsA  
Fair e 39°  
Bazar Mãos 
Brasileiras

www.asa-santoagostinho.org.br

Na noite de 28 de setembro, a ASA promoveu um divertido jan-
tar para mais de 500 convidados, na Casa Bisutti, que foi marcado 
pela descontração e muita solidariedade. No evento, os convidados  
concorreram a mais de 25 prêmios incríveis doados por importan-
tes parceiros como PHD Travel, RoccoForte Hotels, Avianca, Stutt-
gart Porsche, entre muitos outros, mas a maior motivação dos ami-
gos que lá estiveram era poder contribuir para a transformação da  
vida de crianças, adolescentes e idosos, em situação de vulnerabi-
lidade social.

Agradecemos a todos os parceiros, convidados, voluntários e funcio-
nários que contribuíram para a realização e sucesso deste grande 
evento. Esperamos por todos no ASA Game Dinner 2017!  

A ASA realizou, entre os dias 28 de novembro e 1 de dezembro, o tradicional Bazar ASA 
Fair®, que contou com a parceria de mais de 50 expositores dos mais diversos segmen-
tos. Na ocasião também aconteceram o 39° Bazar Mãos Brasileiras®, liderado pelas 
voluntárias da ASA, rodadas de bridge e a primeira edição da Tranca Solidária. Foram 
quatro dias de diversão e solidariedade! A ASA agradece a todos os visitantes, voluntá-
rios, expositores e parceiros que estiveram conosco no evento! 

No Centro Dia Lar Santo Alberto, os idosos participam 
regularmente das oficinas de dança sênior. Ao som de 
músicas alegres e animadas, eles resgatam a memória 
musical e também superam suas limitações físicas. 

Ao idosos do Centro Dia da ASA oferecemos diversas ofi-
cinas que resultam no resgate da autonomia e dignidade 
de nossos atendidos.

No Dia de Doar, 29 de novembro, o renomado restau-
rante Suri, Ceviche & Bar, iniciou uma ação social para 
incentivar a participação de seus clientes na Campanha 
da ASA ‘1+1=1400 sorrisos’. A partir desta data, quem foi 
ao restaurante pôde acrescer R$1,00 à sua conta final.   
A cada real doado o Suri contribuiu com igual valor, e toda 
a verba arrecadada foi destinada aos projetos sociais da 
ASA. A campanha foi um sucesso. Agradecemos ao Suri 
pela confiança em nosso trabalho e por juntar-se a nós 
na missão de construir uma sociedade melhor.

Neste Natal, mais uma vez, a parceria com as lojas da 
RiHappy e PB Kids garantiu a alegria de todos os aten-
didos dos CEIs e CCAs da ASA. As crianças receberam os 
presentes entregues pessoalmente pelo Solzinho, mas-
cote da loja RiHappy, numa tarde cheia de alegria. Agra-
decemos à RiHappy e PB Kids e a todos seus clientes e ge-
rentes que colaboraram para este momento tão especial. 
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“Palavras e ideias, textos e 
princípios nascem uns dos 
outros, refletem-se.”

A psicóloga Katia Griecco fala da importân-
cia do projeto Formação para a Vida, pa-
trocinado pela Ultragaz, que é desenvolvido 
em todos os nossos Centros para Crianças  
e Adolescentes.

 ASA: O que é o Projeto Formação para 
a Vida e qual a sua a importância para 
os educandos, familiares e professores 
da ASA?

 Katia Griecco: Trata-se de um projeto 
que busca promover condições facilitado-

ras do desenvolvimento global da criança e do adolescente, com vistas 
a uma maximização de suas potencialidades, realizando uma interven-
ção também com foco nos educadores e nas famílias. Este projeto busca 
desenvolver novas estratégias para ajudar na formação de valores e na 
solução de problemas causados pela vulnerabilidade social.

 Quais os maiores desafios para o desenvolvimento deste projeto e 
como foram superados?

 Fazer com que tanto os educandos, familiares e orientadores enten-
dam que este é um projeto de composição coletiva e para isso, a todo 
momento, é reiterado o convite para a participação efetiva de todas as 
partes. A superação destes desafios pressupõe um processo de escuta e 
abertura à pluralidade de vozes. A proposta tem que ter essa perspectiva 
de consonância entre a ASA, pais e educandos. 

 Como o seu trabalho se reflete no dia a dia dos envolvidos no projeto?
 Consigo perceber a transformação dos educandos e das famílias no 

dia a dia, com a mudança de comportamento e o diálogo aberto sobre 
todos os assuntos abordados. É possível observar na prática os valores 
que trabalhamos em sala, tais como o respeito ao próximo e a tolerância 
entre as diferenças.

 Quais são os resultados mais marcantes do projeto?
 Estudos comprovam que apenas a educação formal, em sala de aula, 

não ensina as crianças e adolescentes a se tornarem cidadãos comple-
tos, com valores fortes e presentes no dia a dia, então, o projeto permite 
que eles conheçam os princípios e valores que são primordiais para o 
desenvolvimento pessoal e social e, o mais importante, que eles possam 
vivenciar estes conceitos na prática.

 Quais serão os próximos passos do projeto?
 Pretendemos fortalecer cada vez mais o relacionamento já alcançado 

com os familiares, para que este vínculo seja um agente de reforço do 
projeto em casa. Além disso, buscamos a ampliação dos temas aborda-
dos, para que os jovens tenham, de fato, um desenvolvimento integral 
de seus valores. 


