ASA Central
Rua Conselheiro Zacarias, 97
Jardim Paulista - São Paulo
Tel.: 3887 8161 - 3887 1112
www.asa-santoagostinho.org.br
a.santoagostinho@asa-santoagostinho.org.br
www.facebook.com/AssociacaoSantoAgostinho

balanço

2011

balanço 2011

69 anos contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa.

www.asa-santoagostinho.org.br

palavra da presidente
Tenho o imenso prazer de compartilhar com os leitores deste exemplar o trabalho da ASA desenvolvido ao
longo do ano de 2011.
Este foi o primeiro ano que a ASA desenvolveu um projeto nos cinco Recantos patrocinado por uma Lei
de Incentivo /PROAC – “ Projeto Identidade Cultural”. Conseguimos captar duas empresas de grande porte:
AES Eletropaulo e a NETSHOES . Isto possibilitou às crianças e jovens acesso a Museus, Exposições, Teatros,
oficinas de computação gráfica, fotos, filmes, grafite, enfim... inúmeras experiências incríveis.
Outro projeto aprovado pelo FUMCAD / Fundo Municipal da Criança e do Adolescente possibilitou a reforma/
adequação da Padaria “Pão da C’ASA ® que funciona no CCI Odyra Moreira Ferreira, além da realização de
atividades de preparação para o trabalho.
Nas creches, optamos por capacitar os profissionais na área da leitura mediada. Fizemos uma parceria com
a Ong Trapézio/Grupo de Apoio à Escolarização e desenvolvemos o projeto de um ano iniciado em agosto
de 2011. Além disto, mantivemos o Programa de Bolsa Auxílio e o Programa Bolsa Cultura, sob supervisão
metodológica do Instituto Girassol de Educação Infantil aos profissionais das Creches.
Já no Lar Santo Alberto, com o foco na profissionalização, contratamos bons profissionais e avançamos muito
na qualidade do atendimento aos idosos. Oferecemos atividades de lazer, como passeios a teatro, parques e
cinema.
A gestão profissional financeira/administrativa transparente foi consolidada e demonstrada através de
procedimentos efetivos e austeros.
Cada vez mais a ASA está no caminho da profissionalização, seguindo o que o mundo de hoje exige, mas sem
perder o espírito de manter a chama acesa da solidariedade.
Agradeço aos voluntários que se doaram à missão da ASA, aos parceiros que participaram financeiramente
ou como pro-bono da Entidade, aos apoiadores que compartilharam o ideal e aos profissionais que fizeram
com que a ASA pudesse dar o salto desejado na qualidade dos projetos e como consequência atingir a
excelência no atendimento da comunidade.
Muito obrigada.
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a instituição

história

1990 - CEI Sta. Helena, CCA Recanto Pássaros e São José e Padaria...

1942 - Fundação da Asa

1991 - CEI São Francisco e CCA Recanto Primavera

Um grupo de voluntárias, ex-alunas do Colégio das Cônegas de Santo Agostinho,
se organiza e funda a Associação Santo Agostinho – ASA

1999 - Inicio da sistematização do projeto pedagógico das CEIs – “ Cuidar/Educar
Crianças Pequenas nas Creches da ASA”

1962 - Título de Utilidade Pública Municipal | Celebração de convênios com a
prefeitura de São Paulo para atendimento das creches

2007 - Descredenciamento das CEIS Jabaquara e Santo Amaro por mudança no
atendimento da faixa etária da Prefeitura

1967 - CEI Jabaquara | Celebração de convênios com a Prefeitura de São Paulo
para atendimento das creches

2010 - Parceria com a Secretaria Municipal de Participação e Parceria para
realização de projeto Padaria PÃO DA C’ASA® com recursos captados por meio do

1969 - Titulo de Utilidade Pública Federal

FUMCAD

1972 - CEI Sto. Amaro

2011 - Parceria com a Secretaria Estadual da Cultura para a realização do projeto
“Identidade Cultural” com recursos captados por meio do ProAC/ICMS

1974 - CEI Bela Vista
1978 - CEI Lar Infantil e CCA Recanto Gaetano e Carmela
1980 - Brechó
1983 - Casa do Vovô
1984 - CCA Recanto Sta. Monica
1987 - CEI Sto. Agostinho | Reinauguração da Casa do Vovô como Lar Santo Alberto
08

09

valores e princípios
• Profissionalismo, transparência, seriedade, dedicação e qualidade nos serviços
prestados à comunidade
• Empreendedorismo e superação de desafios
• Respeito à diversidade e valorização da identidade do público atendido
• Responsabilidade, justiça e ética nas relações humanas
• Estímulo à cooperação, participação e comprometimento de parceiros e colaboradores

Missão: “Ensinar as crianças, educar os jovens e cuidar dos idosos”
Lema: “Mantenha a chama acesa.”
Compromisso: aperfeiçoamento contínuo da proposta pedagógica e a
excelência ao proporcionar bem-estar aos beneficiários, sem distinção de
gênero, raça, cor, etnia, credo político ou religioso.

Propósito: sustentabilidade das ações, captando, administrando, multiplicando
e diversificando fontes de recursos e atividades de geração de renda.

11

abrangência
A ASA atende em diversas regiões do município de São Paulo, com programas gratuitos
direcionados a todas as idades.
CCA - Recanto Santa Monica
Rua Oscar Pinheiro Coelho, 266
Caxingui - Tel.: 3721 4164
CEI - Creche Lar Infatil
Rua Oscar Pinheiro Coelho, 309
Caxingui - Tel.: 2386 8750

Lausane Paulista

CCA - Recanto dos Pássaros
R. Mariana Belizária Conceição, 85 - R.
Tavares Km 15 - Jd. Ester - Tel.: 2387 1141

Bela Vista
Caxingui
Bosque da Saúde

Jd. Ester

Pinheiros
Paraisópolis
Jd. Paulista

CEI - Creche São Francisco
Rua João Milan, 132 - R. Tavares
Km 15 - Jardim Ester - Tel.: 3476 4167

CEI - Creche Santa Helena
Rua Prof. Dorival Dias Minhoto, 115
Lausane Paulista - Tel.: 2256 7997

CCA - Recanto Gaetano e Carmela
Rua Visconde de Inhaúma, 284
Bosque da Saúde - Tel.: 2387 7276

ILPI - Lar Santo Alberto
Rua Prof. Dorival Dias Minhoto, 231
Lausane Paulista - Tel.: 2236 1418

CEI - Creche Santo Agostinho
Rua Clementine Brenne, 412
Paraisópolis - Tel.: 2386 4067

CCA - Recanto São José
Rua Joaquim José de Matos, 157
Lausane Paulista - Tel.: 2236 8464

CCA - Recanto Primavera
Rua Dona Vitú Giorgi, 130
Paraisópolis - Tel.: 3743 9703

Padaria Pão da C’ASA®
Rua Prof. Dorival Dias Minhoto, 231
Lausane Paulista - Tel.: 2256 7352

Espaço Cultural
Rua Dona Vitú Giorgi, 130
Paraisópolis - Tel.: 3739 2241

CCI Odyra Moreira Ferreira: composto
pelo Lar Santo Alberto, o CEI - Santa
Helena e o CCA Recanto São José
CEI - Creche Bela Vista
Rua Humaitá, 500
Bela Vista - Tel.: 2339 7177

ASA Pinheiros - Brechó
Rua Maria Carolina, 692
Pinheiros - Tel.: 2385 9821
ASA Central
Rua Conselheiro Zacarias, 97
Jd. Paulista - Tel.: 3887 1112 | 3887 5341
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projetos de
Atendimento
à comunidade

Objetivo: promover o bem-estar, o crescimento e o desenvolvimento infantil, garantindo o
direito das crianças ao atendimento em período integral.
Metodologia:
- fundamentação baseada no “Cuidar/Educar Crianças Pequenas nas Creches da ASA”,
trabalho educacional desenvolvido durante 10 anos (1999 a 2009) com o apoio do
Instituto Girassol de Educação Infantil e Pesquisa.
Atividades relevantes:
- visitas às exposições “Água na Oca” e “Rio São Francisco”;
- visitas ao Barracão da Escola de Samba VAI-VAI, Parque da Água Branca (espaço para
Ler), Parque das Hortências, Boboletário (Osasco), Parque da Previdência;
- atividades na Biblioteca Narbal Fontes, 1º festival da música popular brasileira no
CEI Bela Vista, Recreação na quadra do EMF Celso Leite e contação de história pelos
funcionários da C&A;
- apresentação das crianças na Faculdade Anhaguera, Maracatu na ASA Central e nas
Feiras Culturais;
- integração nos Centros de Atenção Psicossocial /CAPS, entre CEIs, CCAs, CCI e com
os compositores da Escola de Samba VAI-VAI
resultados
5 Creches | CEI Bela Vista: 37 anos | CEI Lar Infantil: 33 anos | CEI Santo Agostinho: 24 anos |
CEI Santa Helena: 21 anos | CEI São Francisco: 20 anos | Beneficiários diretos: 924 |
Beneficiários indiretos: 3.696 | Custo médio por beneficiário: 425,83 | Meses de
atendimento: 11 | Numero de atendimentos: 203.280 | Faixa etária: 0 a 06 anos |
Funcionários: 178 | Voluntários: 4 | Parceiros e apoiadores: 7

Apoio:
17

desenvolvimento infantil garantia de direitos cuidagar
antia de direitos cuidado desenvolvimento infantil gar

Creches – Centros de Educação Infantil/CEIs

Objetivo: desenvolver atividades sócio-educativas com crianças e adolescentes no período
que não estão na escola pública.
Metodologia:
- oficinas de interesse da faixa etária, como: informática, inglês, esportes, música, teatro,
dança, arte, percussão, capoeira, desafios lógicos.
- uso de espaços alternativos, como: biblioteca, ludoteca e brinquedoteca.
Atividades relevantes:
- visita às exposições e mostras culturais: “Sob o peso dos meus amores” e “Cibernética”
no Itaú Cultural “De Paraisópolis à Consolação” na PUC, Espaço Minas Gerais, “Um
passeio pela História” no Espaço Cultural Banco do Brasil e “Capoeira” na Caixa Cultural e
Mostra Cultural do Circo Escola;
- passeios aos Parques Villa Lobos, Ibirapuera, Raposo, Luz, Água Branca (Espaço para
Ler e exposição Inezita Barroso), Horto Florestal e Wet´n Wild;
- apreciação de teatro e shows “Novinha em folha”no Centro Cultural São Paulo, “Julietas”
no CEU Jaguaré, “Coppelias” no Centro Cultural São Paulo e “Musical da Orquestra
Experimental de Brincadeiras” no Centro Cultural São Paulo
resultados
5 CCAs | CCA Recanto Gaetano e Carmela: 33 anos | CCA Recanto Santa Monica:
27 anos | CCA Recanto dos Pássaros: 21 anos | CCA Recanto São José: 21 anos |
CCA Recanto Primavera: 20 anos | Beneficiários diretos: 567 | Beneficiários indiretos:
2.268 | Custo médio por beneficiário: 334,45 | Meses de atendimento: 11 | Numero de
atendimentos: 124.740 | Faixa etária: 06 a 14 anos e 11 meses | Funcionários: 50 |
Voluntários: 43 | Parceiros e apoiadores: 16

Apoio:
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compartilhamento vivência cidadania compartilhamen
to vivência cidadania compartilhamento vivência cidada

Recantos – Centros da Criança e do Adolescente/CCAs

Projeto realizado com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da
Cultura, Programa de Ação Cultural de 2011.
Objetivo: promover a inclusão sócio cultural de crianças e adolescentes dos CCAs, por
meio da fruição da produção de artistas, em especial os ligados às artes visuais.
Metodologia:
- oficinas: cultura digital, artes visuais, grafite, percussão e expressão corporal/teatro
- ação cultural: visita a museus e exposições
- festivais: Festival da Diversidade Cultural e intercambio cultural entre os cinco Recantos
para conhecerem e compartilharem saberes, por meio de exposições, apresentações
artísticas e atividades lúdicas/ arte educativas
Atividades relevantes: pesquisa, mapeamento e estudo do Estado de origem dos
educandos e familiares/responsáveis - Pernambuco. Os conteúdos históricos, sociais e
culturais foram vivenciados de maneira interdisciplinar nas oficinas e visitas culturais:
- Museu da Pinacoteca de São Paulo
- Museu do Futebol
- Paço das Artes/Fundação Bienal – exposição “Em Nome dos Artistas”
- Oficina com ritmos Pernambucanos no Instituto Brincante
- Os festivais envolveram diferentes linguagens artísticas e proporcionaram a vivência
das principais manifestações da cultura pernambucana - Coco, Cavalo Marinho, Ciranda,
Frevo e Xote; Festa do Milho, Festa do Morango e culinária típica.
resultados

05 CCAs | Beneficiários diretos: 567 crianças e adolescentes/ano | Beneficiários
indiretos: 2.268 familiares e responsáveis | Faixa etária: 6 a 14 anos e 11 meses |
Custo médio por beneficiário: R$58,75/mês | Meses de atendimento: 6 | Numero de
atendimentos: 17.010 | Funcionários: 50 | Parceiros e apoiadores: 3

Apoio:
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diversidade identidade fruição diversidade identidade
fruição diversidade identidade fruição diversidade

Identidade Cultural

Objetivo: incentivar o protagonismo de jovens ex-alunos dos Recantos

Metodologia:
- Bolsa auxilio/condução para os jovens como incentivo ao aprendizado
- Oficinas de formação: ludoteca, biblioteca, palavra, números, desafios, artes,
informática, esportes, projeto de vida e grupo de orientação, cidadania, desenho,
recreação e jogos, criatividade e expressão
- Atividades culturais

resultados
01 CCA Recanto Pássaros | Beneficiários diretos: 10 | Beneficiários indiretos: 40
familiares e responsáveis | Faixa etária: 15 a 25 anos | Custo médio por beneficiário:
R$292,80/mês | Meses de atendimento: 11 | Numero de atendimentos: 2.200/ano |
Parceiros e apoiadores: 1
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multiplicadores protagonismo competência multiplicadores protagonismo competência multiplicadores pro-

Preparação para o Trabalho /
Jovem Protagonista

Objetivo: oferecer cursos profissionalizantes para ex-alunos e comunidade entorno.
Atende adolescentes, jovens e adultos, preparando-os para atuarem em empresas
relacionadas ou como micro-empresários.
Metodologia:
- aulas práticas e teóricas, envolvendo conteúdos, orientações e cuidados com
materiais, equipamentos, segurança no trabalho, princípios de qualidade e preservação
ambiental e vendas, com foco no mercado de trabalho.

resultados
1 Padaria | Padaria PÃO DA C’ASA®: 21 anos | Beneficiários diretos: 77 | Beneficiários
indiretos: 308 | Custo médio por beneficiário: R$72,23 | Numero de atendimentos: 3.388
| Funcionários: 2 | Voluntários: 1 | Parceiros e apoiadores: 4

Apoio:
25

multiplicadores protagonismo competência multiplicadores protagonismo competência multiplicadores pro-

preparação para o trabalho /
Padaria Pão da C’ASA® - Formação

Realizado por meio de parceria com a Secretaria de Participação e parceria do
Município de São Paulo – Edital do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente/FUMCAD.
Objetivo: adquirir equipamentos modernos para melhorar a qualidade do produto das
aulas de panificação que são ministradas no local.
Atividades relevantes:
- compra dos equipamentos
- adaptação e manutenção das instalações elétricas

resultados
Beneficiários diretos: 77/ano | Beneficiários indiretos: 308 familiares e responsáveis |
Equipamentos adquiridos: 1 Dosador 50l, 1 Câmara de Fermentação Controlada, 1 Forno
Vipinho a gás e elétrico e 1 Forno Millenium, todos da marca Perfecta; 2 Freezers da
marca Metalfrio; 3 Mesas de Aço Carbono 1,70m x1, 70 da marca Inovar

Apoio:
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multiplicadores protagonismo competência multiplicadores protagonismo competência multiplicadores pro-

preparação para o trabalho /
Padaria Pão da C’ASA® - Equipamentos

Objetivo: promover a qualidade de vida, garantindo as necessidades básicas e promovendo
atendimento 24 horas aos idosos residentes.
Metodologia:
- atendimento médico, odontológico, psicológico, terapia ocupacional, alimentação e
fisioterapia
- atividades de lazer: jogos, músicas, artesanatos, festas de aniversários e quermesses.
Atividades relevantes:
- passeios ao Horto Florestal e ao Planetário no Parque do Ibirapuera com os alunos do
curso de panificação e confeitaria da Padaria PÃO DA C’ASA®;
- visita cultural ao Museu do Futebol, Circo dos Sonhos e Teatro Municipal;
- atividades com a comunidade: almoço italiano e festa de natal
- integração: baile de carnaval em integração com o CEI Santa Helena, festa junina em
integração no CCI;
- apreciação de apresentações musicais e teatro: cantores Paula Zamp e Gabriel, Coral
Vozes do Caminho e grupo de Teatro Alegrart

resultados
Lar Santo Alberto: 28 anos | Beneficiários diretos: 56 | Beneficiários indiretos: 224 | Custo
médio por beneficiário: 2.502,23 | Numero de atendimentos: 20.440| Funcionários: 54 |
Voluntários: 18 | Parceiros e apoiadores: 15

Apoio:

Pessoas Físicas que contribuiram
para a Campanha “ADOTE UM IDOSO”
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Estatuto do Idoso valorização dedicação Estatuto do
Idoso valorização dedicação Estatuto do Idoso valori

Instituição de longa permanência para
idosos/ILPI – Lar Santo Alberto

Objetivo: promover a formação continuada dos educadores e equipe que atuam
nas unidades da ASA, fortalecendo a atuação educativa como mediadores das
aprendizagens dos alunos, adequados às diversas faixas etárias
Metodologia:
- reuniões de módulo
- supervisão psico-pedagógica
- encontros pedagógicos e administrativos
Atividades relevantes: Projeto Trapézio - leitura mediada nas creches; Instituto
Girassol: Formação Cultural, Programa Bolsa Cultura e Programa de Bolsa Auxilio

resultados
Reuniões de módulo: 22 | Supervisão psico-pedagógica: 11 | Encontros pedagógicos e
administrativos: 11 | Equipe: 93 educadores, 5 Coordenadora pedagógica, 5 diretoras, 5
cozinheiras, 14 auxiliares de cozinha, 14 auxiliares de limpeza | Faixa etária: a partir de 18 anos
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mediação compromisso vocação mediação compromisso
vocação mediação compromisso vocação mediação com-

formação continuada de educadores e equipe

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTEGRADO ODYRA MOREIRA FERREIRA/CCI
Objetivo: integração de gerações e experiências em espaço e atividades de convívio
entre crianças, jovens e idosos.
Metodologia:
- oficinas
- eventos e comemorações
ENCONTRO DE PAIS E RESPONSÁVEIS COM A EQUIPE DE PSICO-PEDAGOGAS DA ASA
Objetivo: discutir temas de interesse dos participantes, sob a coordenação de
Psicólogo(a) ou especialista da área.
Metodologia:
- reuniões
- vivencias
OFICINAS
Objetivo: desenvolver habilidades e adquirir novos conhecimentos.
Metodologia:
- oficinas de trabalhos manuais, culinária, material de limpeza e procedimentos
administrativos.
OFICINAS/GERAÇÃO DE RENDA/COSTURA
Objetivo: gerar renda em beneficio das próprias famílias.
Metodologia:
- encontros com o grupo de mães do Recanto Pássaros.
33

relacionamento coexistência trocas relacionamento
coexistência trocas relacionamento coexistência tro-

Convivência e Relacionamento
com a Comunidade

sustentabilidade

brechó - ASA Pinheiros
Objetivo: gerar recursos para a manutenção dos projetos e estrutura institucional
Metodologia:
- doações de associados, colaboradores e simpatizantes.
- os artigos são selecionados e higienizados, antes de serem vendidos.
- composição: móveis, objetos de decoração, roupas, acessórios, brinquedos,
eletroeletrônicos, com qualidade e preços justos.

resultados
31 anos | Responsável por 4% da receita da ASA | Crescimento na participação da receita
de 2% em relação ao ano anterior | Funcionários: 4 | Voluntários: 2
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Projeto Nota Fiscal Paulista
Nota Fiscal Paulista é um programa do Governo do Estado que possibilita receber de
volta uma porcentagem do ICMS que incidiu sobre qualquer produto comprado ou
serviço contratado em São Paulo.
A ASA faz campanhas para que pessoas físicas e jurídicas doem notas fiscais sem o
número de CPF ou CNPJ, para serem cadastradas e depois resgatadas em nome da
entidade. Também foram distribuídos caixas para arrecadação de notas em diversas
lojas, confeccionados folhetos informativos sobre o projeto e divulgação no “Informativo
ASA” (publicação quadrimestral).
Objetivo: arrecadar recursos para a manutenção dos projetos e estrutura institucional

resultados
Número de empresas parceiras: 19 | Número médio de NF cadastradas: 5.500/mês |
Valores a serem resgatados em 2012

Apoio:
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eventos
Objetivo: gerar recursos para a manutenção dos projetos e estrutura institucional
Metodologia:
- bazares: envolvem a equipe de voluntários e prestadores de serviço terceirizados,
oferecendo artesanato, alimentação, roupas, acessórios de moda e outros.
- campanhas: arrecadação de roupas, brinquedos para os Natal e Dia das Crianças dos
CEIs e CCAs e de produtos de higiene pessoal e limpeza para o Lar Santo Alberto.
- rifas: realizada com a doação de camisetas autografadas de quatro times de futebol
(São Paulo Futebol Clube, Sport Clube Corinthians Paulista, Sociedade Esportiva
Palmeiras e Santos Futebol Clube).

resultados
Numero de eventos (Bazares): 3 | Responsável por 10% do orçamento da ASA | Número
de expositores do Bazar Dia das Mães: 61 | Duração do Bazar Dia das Mães: 3 dias |
Número de expositores do Bazar ASA Fair®: 85 | Duração do Bazar ASA Fair®: 5 dias
| Número de expositores do Bazar Mãos Brasileiras: 68 | Duração do Bazar Mãos
Brasileiras: 2 dias | Voluntários: 60 | Público visitante: 2.000 pessoas
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Comunicação, Visibilidade e Sustentabilidade
Institucional
Em continuidade às atividades iniciadas no ano anterior, renovou a contratação
de consultorias especializadas – comunicação, visibilidade e sustentabilidade, as
quais possibilitaram o aprimoramento na gestão de projetos, pessoas e recursos;
o monitoramento e avaliação de projetos e atividades; a fidelização de parceiros,
apoiadores e colaboradores e o fortalecimento da marca
• A diversificação de fontes de recursos por meio de Leis de Incentivo foi contemplada
com a formatação de projetos:
– Edital do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/FUMCAD –
Secretaria Municipal de Participação e Parceria: projetos “Pão da C‘ ASA” e “Educação
para a vida: o valor dos alimentos” (em captação)
- Programa de ação Cultural da Secretaria estadual da Cultura - ProAC/ICMS: projeto
“identidade Cultural” (em andamento)
- Ministério da Cultura/lei Rouanet: projeto “Voando com as asas do Jogo” (em
aprovação)
O sistema de relacionamento com os Associados Contribuintes foi modernizado com a
informatização e atualização periódica de mailing. São duas as categorias de associados:
contribuintes regulares e doadores pontuais de valores, bens e serviços
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Origem e aplicação de recursos
2011, 2010 e 2009

A ASA deu continuidade aos esforços para o fortalecimento da captação e geração de
recursos, visando a sustentabilidade financeira da instituição, conforme observa-se nos
gráficos a seguir.

A Asa é auditada por:
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Origem de recursos - % Receitas 2011

Origem de recursos - % Receitas 2010 e 2009

2010
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2011
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4
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2
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Aplicação dos recursos - % Despesas 2011

Aplicação dos recursos - % Despesas 2010

2011

2010
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%
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Creches
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resultados,
parcerias
e equipe

resultados
Programas de atendimento à comunidade
beneficiários diretos/ano: 1.634 crianças, adolescentes, jovens e idosos
atendimentos/ano (número de atividades x número de pessoas): 371.058
beneficiários indiretos/ano: 6.536 entre familiares e responsáveis
média de dias de atendimento/ano: 365
Infra estrutura
espaços próprios: 14

Equipe
voluntários: 138
funcionários: 299
Parcerias institucionais e organizações parceiras: 32
Consultorias e Assessorias Técnicas Pro Bono: 7
Parceiros, apoiadores e colaboradores – pessoas físicas e jurídicas: 68
Sócios contribuintes: 923
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depoimentos

casa da praia em Santos, das minhas amiguinhas de infância correndo e descendo
aquela rampa lateral que parecia ser imensa quando crianças, onde pintei e bordei
no bom sentido. (...) Da festa de coral de natal no Jóquei Clube e da formatura do
presinho onde chorei de emoção por estar cantando para minha mãe e me despedindo
daquele cantinho onde aproveitei bastante, mas porém sabendo que eu não ia sair da
instituição e sim ia poder frequentar o tão famoso Recanto Sta. Monica no qual meus
irmão também estudavam.

“Quando eu entrei no Recanto Santa Mônica eu tinha apenas sete anos e estava na
1ºsérie na Escola Marechal Deodoro da Fonseca e de todos esses anos que passei
no Recanto aprendi diversas atividades junto com as educadoras como, por exemplo:
artesanato, montagem de mosaico, informática, desenhos e etc.
Tudo foi muito importante, cada experiência e momento vivenciado. Quando eu tive que
sair do Recanto, nossa eu fiquei muito chateada não sabia nem imaginava o que eu
ficaria fazendo em casa, realmente me senti sem direção.
Mas para a minha surpresa fui convidada a participar do programa no inicio do ano
de 2011, de educando passei a ser Jovem Protagonista, uma satisfação muito
grande, fiquei com os grupos G1 e G2 nas aulas de informática, fiquei muito satisfeita
em poder passar um pouco da minha experiência para com as com as crianças e
educadoras.
Jamais eu irei esquecer na minha vida tudo o que passei dentro do Recanto Santa
Mônica, levarei para a minha vida uma ótima experiência.“
Polyana Souza da Silva, 15 anos

Quando entrei no Recanto me sentia meio perdida por ter várias crianças de
diferentes idades da minha. Lá também aprendi muito, com a ajuda dos educadores
aprendia a fazer diferentes coisas como artesanato, confecção de brinquedos de
sucata, afazeres escolares, oficinas de dança, desafios de raciocínio lógico, atividades
física, aula de catequese em horários intercalados durante a semana na igreja do
bairro, entre outras coisas. Tive a oportunidade de aprender diferentes coisas, de
crescer profissionalmente, de me relacionar com diferentes pessoas e de me tornar
uma pessoa melhor. Depois que sai do Recanto com quatorze anos fui trabalhar em
uma escolinha infantil particular. Terminei meus estudos, me formei em Pedagogia e
há quatro anos voltei para a Asa. E hoje sou uma funcionária desta instituição onde
cresci e passei um longo período da minha infância e adolescência. Agradeço muito a
este lugar e as pessoas que por ele estiveram e me ajudaram durante a minha vida.”
Anay Oliveira da Silva - Educadora do Recanto Santa Mônica

“O Recanto Santa Mônica me ajudou bastante. Desde que eu era pequeno até agora
na idade que estou, abrindo portas, possibilidades, caminhos, etc.

“O que dizer da Asa-Associação Santo Agostinho da qual passei a maior parte da
infância e um pedaço da minha adolescência? Onde cresci e amadureci, aprendi
diversas coisas como falar, andar, escrever e a conviver com diferentes pessoas.
Desde que eu tinha uns cinco para seis meses entrei no Lar Infantil (creche), adorava
este lugar, pois foi lá que dei meus primeiros passinhos, brincava com várias crianças,
tive um carinho e um aconchego como se estivesse na minha casa. Lembro-me de
poucas coisas mais que nunca vão sair da minha memória, dos passeios e férias na
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Grande parte de tudo que sei hoje, aprendi graças ao Recanto que começou sendo um
lugar apenas para que eu ficasse quando pequeno e futuramente sendo a escola da
qual mais me ensinou em todos esses anos.
Atividades, esportes, lugares até mesmo que se eu não tivesse estudado no Recanto
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eu não teria conhecido trazendo e ampliando conhecimentos e oportunidades que
todos deveriam ter acesso.
(...) agradeço a todos esses anos que o Recanto me acolheu e tudo que me ofereceu.
O Recanto foi como um segundo lar para mim. (…)” Bertil Gonçalves Soares

que tinha tanta gente e eu não conhecia ninguém e morria de vergonha. Com o passar
dos dias acabei conhecendo outras crianças e me envolvi aqui e ali e foram dias
maravilhosos, eu era da turma dos pequenos e adorava brincar com os brinquedos
que nós tínhamos. Adorava as brincadeiras que tínhamos na quadra, queimada de
duas pontas, queimou e abaixou e esconde, entre outras mais.

“ (...) Buscando alternativas para melhoria da nossa qualidade de vida, minha avó
procurou o Recanto e foi falar com a diretora e pediu vaga para nós. (...) nossa vida
melhorou, pois almoçávamos melhor, lanchávamos, brincávamos, tínhamos muito
espaço, fazíamos lições, tínhamos atividades de pintura,costura,bordado e crochê.
(...) Havia ainda passeios. As tias, sabendo da nossa situação,eram muito amorosas
conosco, conseguiam roupas de inverno, pois tínhamos poucas.

O que mais eu amava mesmo era estar ali na peça de fim de ano, no primeiro ano
em que eu estava aqui eu quase participei, mas acabou não dando muito certo, mas
me envolvia em todas as outras festas que tinham no Recanto , mas em 2001 meu
sonho se realizou quando apresentei a peça de fim de ano do Recanto. Os anos foram
passando e muitas outras coisas foram mudando.

O tempo passou (...), casei-me e tive 2 filhos. (...) Precisei trabalhar, matriculei a
Beatriz na creche mas meu filho Pedro estava acima da idade. Mesmo assim fui
trabalhar como diarista levando-o comigo e as vezes deixando sozinho.
Fiz a inscrição no Recanto e, esperei um pouco para ser chamada e quando aconteceu
foi uma festa. Isso significava trabalhar em paz pois, meu filho tinha alimentação,
lazer e cuidados de adultos responsáveis.
O Recanto estava novamente na hora difícil da minha vida, dando-me nova chance.
Hoje meus dois filhos frequentam o Recanto e eles adoram. (...) Voltei a estudar,
terminei o ensino médio que era meu desejo pessoal, pretendo continuar estudando
assim que possível. Agradeço a Deus por encontrar no meu caminho pessoas
generosas como as que encontrei no Recanto. Agradeço ainda a todos que fazem
parte do Recanto por de alguma forma terem participado de minha vida. “ Ana
Claudia de Oliveira, mãe

(...) Eu aprendi a me conhecer mais, saber quem eu era e enfrentar os problemas
e os dilemas que todo adolescente tem. O Recanto foi meu refugio, tinha muitos
problemas em casa e aqui me davam valor pelo o que eu era e sempre me
incentivavam a ser uma pessoa melhor, aprendi a conviver com as pessoas e com os
problemas. A mudança que o Recanto provocou em mim foi essa visão de um mundo
em que todos somos diferentes que viemos de lugares diferentes e que precisamos
respeitar isso. Eu sei que eu tinha mania de abraçar o mundo com as duas mãos, mas
entendi que não eram bem assim as coisas. E muito do que sou hoje devo ao Recanto
e as pessoas aqui envolvidas na Instituição. Aprendi a dar valor pelas coisas que temos
e também a dar valor pela pessoa que sou. Sinto falta da época em que fui aluno de
tudo que me aconteceu e de como eu era ali. Hoje como educador espero que eles
aprendam o que eu aprendi e quero passar tudo que eu tenho de conhecimento até
hoje e no Recanto e ensina-los a serem pessoas melhores lá fora.” Rodrigo Menezes
de Lima, educador

“Eu lembro o primeiro dia em que eu entrei no Recanto foi em 1998 eu tinha apenas 7
anos, lembro que quando cheguei a Tia Dora veio falar comigo e entrei naquele salão
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Reconhecimento e certificações

agradecimentos

- Premio Bem Eficiente 2001 da Fundaçao Kanitz
- Rede nossas Crianças ABRINQ
- Selo organização parceiras - Centro de voluntariado de SP
- Título de Utilidade Pública Federal - Decreto nº 65.315 de 09/10/1969
- Título de Utilidade Pública Estadual - Lei 6.819 de 04/07/1962
- Título de Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 8.952 de 26/08/1970
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
- Registro no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – 25.027/64
- Registro no Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) – nº 0445/SP/2001
- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) – nº 267/2008
- Reg. no Cons. Mun. de Defesa dos Dir. da Criança e do Adolesc. - nº Reg. 0191/94
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Parcerias institucionais

Novas Midias

e organizações parceiras

- Instituto Embelleze Vila Nova Cachoeirinha

- Associaçao Tia Anita

- Instituto Girassol de Educaçao Infantil e

- Banco de Alimentos da Cidade de São Paulo

Pesquisa

- CEAPAS – Centro Estadual de Apoio

- Instituto Holcim

Profissional ao Adolescente

- Juvenal de Fraga e Karmann

- CEFEA/Comunidade Evangélica Fé

- Paróquia Santo Antonio

Esperança e Amor

- Prefeitura do Município de São Paulo/

- Colégio Madre Alix

Secretaria da Educação

- Comunidade Cristã da Família

- Prefeitura do Município de São Paulo/

- Deputado Federal Duarte Nogueira

Secretaria de Assistencia Social e

- Faculdade São Camilo/Curso de Nutrição

Desenvolvimento

- Fundação Abrinq

- Prefeitura do Município de São Paulo/

- Fundaçao Itau Social

Secretaria de Participação e Parceria,

- Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do

CMDCA e FUMCAD

Ipiranga

- SENAI

- Fundação Prada

- SESC SP/Mesa Brasil

- Fundação Crespi Prado

- Universidade Cruzeiro do Sul

- Governo do Estado de São Paulo/

- Universidade de São Paulo/USP – Curso

Secretaria da Cultura

de Gerontologia

- Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

- Universidade Paulista/UNIP

- Instituto Accor

- Universidade Presbiteriana Mackenzie

- Instituto C&A

Consultoria Juridica Pro Bono

- Instituto Criar de TV, Cinema, Video e

- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
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Quiroga Advogados

- Casa Manon

PROJETOS

- Moreira Ferreira Advogados

- Catavento Brinquedos

- A.C. Agro Mercantil Ltda.

PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

- Ramacciotti Paula Eduardo Advogados

- Construmari

- AES - Eletropaulo

- Antonio Grisi Neto

Associados

- Empório Santa Carolina

- Clara Helena Cusco Ferraz de Oliveira

- ADJR

- Sylvia Regina de Carvalho Emydio Pereira

- Fine House

- Elizabeth Blanch

- Banco Bradesco

- La Cucina di Casa Restaurante

- English for All/EFALL

- Black Tie

Consultoria Financeira Pro Bono

- Mulata Brasil

- ILPI: Joaquim Bravo, Beatriz Pupo, Rhina

- Bombril

- Luis Alvaro Moreira Ferreira Filho

- Loja Paperchase

M. F. de Melo, Vitor Moraes Amaral Filho,

- C&A SHOPPING Santana Plaza

- Loja Pijamania

Camila Fleury, M Elisa Araujo, Sonia Bracher,

- Cinthia Rolnik

CONSULTORIA EM RH PRO BONO

- Restaurante Rasgueera Express

Jose Carlos Torres Ceridono, Marta Azevedo

- Clinica Toselo

- Fernando Pinto Lima

- Loja Reciclamundo

Prestes Motta, Gilda de Souza Aranha,

- Estação das Águas

- Restaurante Ping Pong

Rosana Tchalian, Cecilia Ferreira da Rosa,

- G. Comércio de Roupas Ltda

Consultoria de Engenharia e

- Social Tintas

Nora Cabral De O. Machado, Maria de

- Guilherme Procópio Grisi

Edificações Pro Bono

- Restaurante Suri Ceviche Bar

Lourdes M. Campos Da S. Ramos e Instituto

- Immaginare Design

- Apoio Assessoria e Projetos de Fundação

- The Fries

Nossa Senhora Auxiliar do Ipiranga

- Indaiá Empreendimentos e Participações

- Irmãos Gomes Terraplanagem Ltda

S/C Ltda

Administração Imobiliária Pro Bono

EVENTOS

- Joaquim de Alcantara Machado D’ Oliveira

- Inso Informatica e Serviços ltda

- RMF Onia – Carlos Eduardo Moreira

- A.C. Agro Mercantil Ltda.

- Mariaca Associados

- Lemontech

Ferreira Filho e José Luiz Ramalho

- Acessorize Brasil Limitada

- MCAA Arquitetos Associados

- Marcelo Procópio Grisi

- Brasvending Comercial S/A

- Moinho Santa Clara

- Parmalat/ divisão de biscoitos

Parceiros, apoiadores e

- Pão de Queijo - Thomaz Ribeiro Leite

- Netshoes

- Regina Célia Procópio Grisi

colaboradores

- Cia Cacique de Café Solúvel

- Roberto Wagner Colitti

- Sidônio Porto Arquitetos Associados

NOTA FISCAL PAULISTA

- Espaço Gardens de Eventos

- SERASA Experian/ Serasa Social

- Trefilação União de Metais S.A.

- Amoreira

- Familia Harutin Tchalian

- Silvia Eduardo Arquitetura de Exteriores

- Votorantim S.A

- Attualità Semi-Jóias

- Fred Frank Gastronomia

- Supermercado Bergamais

- Yvelise Fonseca

- Cacau Show

- Jockey Club de Sao Paulo

- Ultragáz S. A

- Casa Canela

- Rogério Figueiredo

- Vera Pasqualin/SOCIOETAL Cultura &

Todos associados Contribuintes

Sociedade
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equipe
Diretoria Executiva

Maria Lucilla Assumpção Ortemblad

Stella Torres, Lelia Martins de Carvalho

Presidente: Maria Inês de Paula Eduardo

Maria Teresa Moreira Ferreira

Padaria PÃO DA C’ASA®: Glaucia M.

Vice-Presidente:

Nelly Conde Rickevicius

Ribeiro Machado
Projetos: Maria Cristina Prestes Motta,

Maria Cristina Prestes Motta

Maria Tereza Moreira Ferreira e Heloisa

A ASA agradece a todos os

Tesoureiras

Conselho Fiscal

de Campos Pupo

funcionários e colaboradores que, de

Fernanda Murray Sandt

Augusto Conde

Promoções e Eventos: Maria Fernanda

forma competente e profissional, não

Vera Regina de Carvalho Levy

Francisco Assumpção Santoro

Flores Levy, Fernanda Martins Leser

medem esforços para a realização das

Maria Cecília Monteiro de Barros

Sede: Glaucia M. Ribeiro Machado e

atividades.

Secretárias

Otavio Uchoa da Veiga Filho

Marilena Pinheiro Lobo

Maria Christina Figueiredo de Freitas

Silvio M. Crespi

Um agradecimento especial a todos
ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E

os voluntários sem os quais a ASA

Departamentos

VISIBILIDADE

não se manteria ativa por todos os

Conselho de Administração:

ASA Brechó / ASA Vintage: Beth Conde

Carla Lamberte

69 anos de existência.

Alda Ruth Pereira Vidigal

e Dirce Conde

Camila Fleury

Associados : Vera Lucia Valim Vidal

ASSESSORIA DE SUSTENTABILIDADE E

Dirce Conde

Comunicação e Marketing: Diretoria

PROJETOS

Fernanda Martins Leser

Executiva

Manacá Cultural: Andrezza Medeiros e

Todas as imagens são de arquivo próprio e

Helena Elisabeth Assumpção

Captação de recursos: Diretoria

Sonia A. S. Teixeira

constituem-se de atividades e trabalhos realizados

Maria Cristina de Carvalho Ferraz

Executiva

Maria Cecilia Pereira Leite

Oficinas realizadas na sede: Beatriz Paula

Criação e Design

Maria Fernanda Flores Levy

Santos de Araujo Silva

Julia Teixeira

Vera Queiroz Ferreira Martins

Maria Iracema V. de Andrade Gianella
Maria Lyon

nos programas e projetos da ASA.

Bazar Mãos Brasileiras: Vera Levy, Dirce
Conde, Lucia de Castro Bittencourt,
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