relatório de
atividades 2015

Missão
Criar condições de transformação ao educar e
cuidar de crianças e adolescentes, e acolher e
promover o bem-estar de idosos, garantindo a
todos dignidade, respeito e oportunidades de
desenvolvimento pessoal.

Visão
Ser reconhecida pela sociedade como uma
instituição de referência na prestação de serviços
para pessoas em situação de vulnerabilidade e
risco social, nas diferentes etapas da vida.

Valores
• Excelência nos serviços prestados
• Compromisso com a transformação
do ser humano
• Interação com as famílias
• Capacitação contínua das equipes
• Transparência nas ações
• Respeito ao ser humano, cultivando atitudes de
igualdade, honestidade, responsabilidade, justiça
e ética nas relações humanas
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Mensagem da Presidente do Conselho de Administração
Caros leitores,
É com satisfação que apresento-lhes o Relatório de Atividades 2015 da ASA – Associação Santo Agostinho.
Ao longo de sua trajetória, desde 1942, a ASA exerce uma ação viabilizadora entre a sociedade e
a população de baixa renda. Sempre com ideias inovadoras, cria condições para que haja uma
transformação/crescimento na vida dos indivíduos que frequentam as unidades e de seus familiares.
No ano que passou, os membros do Conselho de Administração participaram de inúmeras reuniões,
tomaram decisões objetivas, difíceis e corajosas, como foi a troca do tipo de atendimento aos idosos.
Participaram, também, da elaboração do planejamento estratégico para a área de captação de
recursos e do plano de comunicação para os próximos anos.
Ao ler esse relatório, você poderá constatar todas as ações que fizeram de 2015 mais um ano de
trabalho produtivo e de muito aprendizado para todos.
Convido todas as pessoas, físicas ou jurídicas, a visitarem qualquer uma das unidades de atendimento
para observarem o trabalho desenvolvido.
Agradeço e conto com o apoio de todos; voluntários e conselheiros, parceiros e profissionais, que
fizeram e fazem parte da história da ASA.
Aproveito ainda para deixar uma mensagem que durante muitos anos foi o lema desta entidade:
“Não deixe que a chama se apague”!
Um forte abraço,

Maria Inês de Paula Eduardo | Presidente do Conselho de Administração
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NOVOS OLHARES,
NOVOS CAMINHOS
Para Celia Tilkian, Superintendente Executiva, 2015 foi um ano desafiador, de
intenso trabalho no cumprimento das metas institucionais e também um período de
avaliação, planejamento, estruturação e muito aprendizado para enfrentar as grandes
dificuldades que o cenário brasileiro impõe a todos.
ASA: Quais foram as principais ações estratégicas em 2015?
Celia Tilkian: Contratamos consultores especializados em planejamento estratégico e comunicação para avaliarmos as ações atuais e criarmos
novas. Tivemos encontros importantes com esses
profissionais, nos quais enxergamos nossas estratégias com novos olhares e percebemos quais
ajustes precisávamos fazer para que os programas
ganhassem mais fôlego e sustentabilidade para
os próximos anos. A capacitação dos profissionais
também foi um destaque. Esse sempre foi um diferencial da ASA, mas geralmente buscávamos mais
essa formação na área pedagógica e cultural. Em
2015, fomos além, trabalhando no autoconhecimento e no fortalecimento pessoal dos profissionais, o que teve reflexo positivo imediato no olhar
que dedicam aos atendidos e no relacionamento
entre eles. Tivemos, também, que fazer uma modificação importante na prestação de serviço. O
atendimento que dávamos aos idosos vinha saindo
da nossa área de atuação, voltada para a educação
e a assistência social. Os idosos que atendíamos
em regime de residência permanente passaram a
depender de um atendimento de profissionais da
saúde. Durante muitos anos essa assistência foi
prestada pela ASA, mas em 2015 tivemos de transferir esses idosos para outras instituições especializadas em saúde. Em 2016, para continuarmos
com a missão de contribuir para a qualidade de vida

na terceira idade, estamos abrindo um Centro Dia.
No local serão oferecidas atividades que potencializam as relações sociais, a participação familiar, a
autonomia e o fortalecimento físico e cognitivo. Os
idosos podem permanecer no Centro o dia todo,
retornando ao aconchego de suas casas e famílias
à noite.
Qual foi o foco do trabalho com as crianças e
adolescentes?
Temos sempre a preocupação de dar aos atendidos o que mais necessitam para o seu desenvolvimento em suas respectivas faixas etárias. Sabendo
da importância da primeira infância na formação
do ser humano, nos CEIs criamos oportunidades
de desenvolvimento saudável e integral, sempre
respeitando a criança como sujeito de direitos. No
caso dos mais velhos, que frequentam os CCAs,
promovemos, por meio das atividades socioeducativas, a autonomia, o protagonismo e a cidadania.
Quais as perspectivas para 2016?
Com certeza será um ano de muito trabalho
para podermos implementar as novas ações estratégicas planejadas para o fortalecimento da organização e para sua sustentabilidade financeira. Assim como 2015, será um ano desafiador, mas nos
conforta saber que podemos contar com o comprometimento dos profissionais e o inestimável
apoio dos voluntários e parceiros nesse processo.
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A ASA HOJE
A ASA – Associação Santo Agostinho é uma organização da
sociedade civil, laica e sem fins lucrativos, criada em 1942.
Atende 1.400 crianças, adolescentes e idosos em situação de
vulnerabilidade social em 11 unidades: cinco Centros de Educação
Infantil (CEIs), cinco Centros para Crianças e Adolescentes (CCAs) e
um Lar para Idosos – todos na capital paulista.
Atualmente, 840 crianças de 0 a 5 anos são atendidas em período
integral nos CEIs, onde recebem todos os cuidados exigidos nesta
faixa etária, participam de atividades artísticas e culturais e, acima
de tudo, brincam. É por meio da brincadeira que ampliam seus
conhecimentos, interagem e adquirem autonomia.
Os CCAs são frequentados por 560 crianças e adolescentes de 6 a
15 anos no contraturno escolar. Com atividades lúdicas, culturais
e esportivas, a ASA busca estimular a conquista da autonomia, o
protagonismo e a cidadania.
A organização promove ainda a qualidade de vida na terceira idade,
tendo oferecido, até dezembro de 2015, residência permanente,
atendimento humanizado, atividades socioeducativas e
acompanhamento multidisciplinar a 42 idosos no Lar Santo Alberto.
Para desenvolver suas atividades, a ASA conta com convênios com a
Prefeitura de São Paulo, desenvolve projetos com empresas e entidades
parceiras, mantém dois brechós e realiza diversas campanhas e ações
de captação de recursos com pessoas físicas e jurídicas.

1.400
crianças,
adolescentes
e idosos
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73
Anos de
trabalho sério
e comprometido

CEI – Creche Bela Vista

CEI – Creche Santa Helena
CCA – Recanto São José
CCI – Lar Santo Alberto

CEI – Creche Lar Infantil
CCA – Recanto Santa Mônica

MAIS de

100
voluntários

CEI – Creche São Francisco
CCA – Recanto dos Pássaros
CCA – Recanto Gaetano e Carmela
CEI – Creche Santo Agostinho
CCA – Recanto Primavera

250
funcionários

11

2

1

UNIDADES
DE ATENDIMENTO

BRECHÓS
permanentes

SEDE
ADMINISTRATIVA
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MOBILIZAÇÃO
DE RECURSOS
Visando a sustentabilidade financeira, a ASA
desenvolveu diversas ações e colheu significativos
resultados em 2015, tendo obtido uma receita
total 6% maior do que em 2014. Foi um ano
no qual tivemos a consolidação da área de
Desenvolvimento Institucional, com ótimos
avanços na captação de recursos por meio de
projetos e na fidelização de parceiros. Outras
fontes de renda que apresentaram crescimento
foram os brechós, ampliados em 2014 e
revigorados desde então, e o sistema de doação
da Nota Fiscal Paulista. A ação dos voluntários
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para a captação de recursos, em iniciativas
como Bazar do Dia das Mães, ASA FAIR®, Mãos
Brasileiras® e eventos de terceiros, contribuiu
para a performance do ano.
A ASA conta também com uma rede de doadores
individuais e de empresas que aportaram
recursos mensais e em diferentes campanhas
pontuais ao longo do ano. Por fim, os convênios
com a Prefeitura de São Paulo, como sempre,
foram a base financeira para as atividades
essenciais desenvolvidas nos CEIs, CCAs e Lar.

AUMENTA QUANTIDADE de
projetos apoiados
Em 2015, a ASA concebeu e elaborou 26 propostas,
encaminhadas a organizações financiadoras,
empresas, fundações e institutos. O número de
iniciativas aprovadas foi 18% maior que em 2014.
De acordo com Lourdinha Freire Maia,
Coordenadora de Desenvolvimento Institucional,
este ótimo resultado deve-se ao compromisso
de todos os que planejam, elaboram e revisam os
projetos aliado à excelência do trabalho realizado
com as crianças, adolescentes e idosos.
Segundo a coordenadora, houve também um
avanço nos relatórios de atividades enviados aos
parceiros e no relacionamento entre as instituições
apoiadoras e a ASA. “Como consequência, tivemos
várias parcerias renovadas, inclusive com o Criança
Esperança/UNESCO, em que fomos, pelo segundo
ano consecutivo, a única organização da cidade de
SP selecionada”, comenta.

Além disso, a ASA atuou na busca de recursos
com incentivo fiscal, nos quais os doadores
destinam parte do Imposto de Renda para
projetos aprovados em Conselhos dos Direitos
das Crianças e Adolescentes. Em 2015, os
projetos aprovados no Conselho Municipal
(CMDCA) receberam doações de pessoas e
empresas e também aportes do próprio Fundo
Municipal (FUMCAD), o que possibilitará a
execução de dois projetos em 2016.
Um novo projeto foi elaborado e aprovado para
captação em processo de seleção do Conselho
Estadual (CONDECA) e algumas importantes
doações já foram realizadas no mês de dezembro.
Vale destacar ainda a importante doação de
equipamentos, mobiliário e materiais realizada
pela Pró-Vida a todas as unidades da ASA.

PROJETOS CAPTADOS COM EMPRESAS E FUNDAÇÕES EM 2015
Projetos

Unidades

Financiador

Implementação

Apoio ao Programa Socioeducativo ASA

Todos os CCAs

Fundação Itaú Social

2015

Desenvolva-se: saúde sexual e reprodutiva
de crianças e adolescentes

Todos os CCAs

Fundação Abrinq

2015 / 2016

Multiplicidade: ampliação das atividades
socioeducativas nos CCAs ASA

Todos os CCAs

Fundação Crespi-Prado

2015 / 2016

Apoio ao Lar Santo Alberto

Lar Santo Alberto

Instituto Azzi

2015

Expressão e Movimento

Todos os CCAs

Criança Esperança

2015 / 2016

Ação e Formação

Todos os CCAs

Fundação Prada

2015 / 2016

Música e Movimento

Lar Santo Alberto

Tecnisa

2015

Apoio a todas as unidades ASA

Todas unidades ASA

Pró-Vida

2015

Formação para a Vida

Todos os CCAs

Ultragaz

2015 / 2016

Iniciative Plus II

Lar Santo Alberto

Deutsche Bank

2016

Apoio ao Lar Santo Alberto

Lar Santo Alberto

Fundafresp

2015

FotoRealidade

CCA – Recanto São José

Fundação Arymax

2015 / 2016

Histórias sem Fim

Lar Santo Alberto

Financiamento coletivo e LIVO

2016
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Crescimento
dos brechós
e da NFP
A ampliação do Brechó Pinheiros e a abertura
do Brechó Santana, atividades realizadas em
2014, renderam mais frutos em 2015. Com isso,
os brechós responderam por 26% do total de
recursos arrecadados. No ano anterior, essa
participação já havia apresentado um crescimento
significativo em relação a 2013, mostrando que
esta estratégia deve ser cada vez mais estimulada.
Uma outra fonte de arrecadação considerável
para a ASA foi o sistema de Nota Fiscal Paulista.
Ao longo do ano, mais de 450 mil cupons sem
CPF foram depositados nas urnas da instituição
distribuídas em 102 estabelecimentos
comerciais parceiros. A quantidade de notas
cresceu 111% em relação a 2014 e o valor
arrecadado aumentou 17%. Além das lojas,
muitos cupons foram entregues na própria ASA
e alguns valores foram transferidos diretamente
pelos doadores pelo sistema eletrônico da NFP.

Bazares
reúnem
milhares de
visitantes
Tradição da ASA, os bazares continuaram sendo
uma fonte essencial de captação de recursos e
promoção da organização. No total, os eventos –
Bazar do Dia das Mães, 19ª ASA FAIR® e 38º Mãos
Brasileiras® – receberam a visita de 4 mil pessoas
e contaram com 101 expositores. Os bazares
tiveram novas linhas de produtos pessoais e para
a casa, entre peças de cerâmica, tapetes persas,
bijuterias, artigos de decoração, moda infantil e
adulto, artigos de cama, mesa e banho e peças
do brechó, além dos trabalhos manuais feitos ao
longo do ano pelas voluntárias da ASA. O sucesso
dos eventos só foi possível graças ao trabalho
incansável de cerca de 60 voluntárias que
colaboraram para a realização de cada bazar.
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eventos em
prol da ASA
Ações de captação de recursos promovidas
por parceiros, voluntários e amigos da ASA
representam uma ótima contribuição financeira
para a organização e uma eficaz ferramenta
de divulgação do trabalho institucional.
Em outubro, a ASA foi a entidade beneficiada com
a renda obtida no torneio de tranca realizado
na Sociedade Harmonia de Tênis, que reuniu

200 participantes. No mesmo mês, a Galeria
Pintura Brasileira promoveu a exposição FOTO /
FORMATO V2 e reverteu para a ASA parte do valor
arrecadado com a venda das obras. Outras ações
lideradas por apoiadores incluem o Natal Solidário
do Shopping Iguatemi e a parceria com a Ri Happy
e a Livraria Cultura, que beneficiaram as crianças
com presentes de Natal.
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Voluntariado
Além do comprometimento dos funcionários
e o apoio dos parceiros, a dedicação da
extensa rede de voluntários é um dos pilares
fundamentais para o desenvolvimento da ASA.
A instituição nasceu do trabalho de um grupo de
voluntárias e hoje dezenas de pessoas, sozinhas
ou organizadas em grupos de empresas, escolas
e entidades religiosas, doam parte de seu
tempo e de sua energia para tornar possível
a missão institucional de cuidar e educar.
Os voluntários estão presentes em todas as
áreas da organização, desenvolvendo as mais
diversas atividades: gestão e administração
nos Conselhos; organização de eventos de
mobilização de recursos; apoio à captação,
organização e digitação dos cupons da Nota
Fiscal Paulista; produção de artesanatos para
os bazares; visitas e auxílio a idosos; apoio
pedagógico; e capacitação das equipes, entre
muitas outras.
É o caso da psicológa Diva Maria de Moura
D’Angelo. Uma vez por semana, ela escuta,
acolhe, orienta, estimula e propõe soluções
para educadores e assistentes técnicos dos CEIs,
colaborando não só para o desenvolvimento
profissional, mas para a qualidade de vida
da equipe. Já a psicopedagoga Maria Tereza
Mariutti, além do trabalho com os profissionais,
10

também apoia as crianças e adolescentes dos
CCAs. Ela acompanha os cadernos escolares de
todos e colabora com as lições de casa – duas
escolas já notaram a melhora do desempenho
dos alunos atendidos.
Há quatro anos, o voluntário Mestre Nelson
Aguiar desenvolve um projeto especial com as
crianças do CEI – Creche Bela Vista, oferecendo
aulas de capoeira diariamente. No final de cada
ano é realizado o batizado no espaço da Escola
de Samba VAI-VAI, com a presença de familiares
e padrinhos escolhidos pelas crianças.
Vale destacar também o incansável trabalho das
cerca de 50 mulheres que há décadas se reúnem
na ASA semanalmente para produzirem peças de
tricô, crochê e artesanato para serem vendidas
– com o valor revertido para a organização – no
Bazar Mãos Brasileiras®. Como sempre gosta
de afirmar a Sra. Dirce Conde, voluntária e
ex-presidente da ASA, o maior beneficiário do
trabalho voluntário é quem o pratica.
Diva, Maria Tereza, Mestre Nelson e o grupo
de 50 voluntárias são apenas alguns exemplos
do comprometimento de todos os que
generosamente se dedicam para que crianças,
adolescentes e idosos tenham um presente e
um futuro melhor.

Parceiros pelo bem comum
A ação voluntária não inclui apenas o trabalho
individual. A ASA conta também com o apoio de
instituições parceiras que se dedicam ao voluntariado
corporativo, a ações voltadas à saúde das equipes, dos
atendidos e de suas famílias, e ao desenvolvimento de
projetos específicos nas unidades.
Deutsche Bank: um grande grupo de
profissionais da empresa e seus familiares
participaram de um dia de muita atividade nas
unidades da ASA em Santana. A dedicação dos
voluntários e o apoio do banco beneficiaram o
CEI – Creche Santa Helena, o CCA – Recanto São
José e o Lar Santo Alberto com melhorias na
estrutura física e muito carinho aos idosos.
EFALL – English for All: a atuação voluntária desta
instituição se dá junto aos adolescentes dos CCAs
dentro do projeto educacional destas unidades
(leia mais na página 17).

Instituto Girassol: Educação Infantil e Pesquisa:
desenvolve voluntariamente dois programas
voltados para a capacitação de profissionais dos
CEIs (leia mais nas páginas 12 e 13).
Instituto Horas da Vida: formado por
profissionais de saúde, permite que crianças,
adolescentes, funcionários e suas famílias
sejam atendidos por médicos em consultórios
particulares e laboratórios de análises clínicas e
de imagens, com hora marcada. É tudo gratuito
e permite o atendimento mais rápido que aquele
oferecido pelo SUS.
Tecnisa: ao longo do ano, vários grupos
de funcionários da empresa exerceram o
voluntariado no Lar Santo Alberto, oferecendo
oportunidades que levaram mais bem-estar aos
idosos, além de um convívio agradável e caloroso
para todos.
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aprender
para formar
Para aprimorar continuamente a qualidade
do serviço que oferece à sociedade, a ASA
desenvolve um programa de formação e
capacitação com suas equipes. Em 2015
foram 12 iniciativas que tiveram como foco o
fortalecimento pessoal, pedagógico e cultural.
“O investimento feito no profissional traz um

benefício direto para as crianças e adolescentes”,
avalia Celia Tilkian, Superintendente Executiva
da ASA. “A qualidade do trabalho se amplia e até
mesmo os laços afetivos com os atendidos ficam
mais fortalecidos”, complementa.
Conheça todas as iniciativas realizadas.

CEIs
Com o apoio do Fundo Itaú de Excelência Social, a ASA desenvolveu um projeto voltado para a
capacitação dos profissionais dos CEIs em duas áreas:
Avaliação e
Monitoramento
de Projetos

Coordenada pela CASA7, esta ação proporcionou aos participantes as ferramentas necessárias para avaliar
a eficácia do trabalho desenvolvido nos CEIs. O resultado foi sentido logo no final do ano, com a melhora do
processo de avaliação regular das crianças, elaborado com muito mais profundidade e segurança.

Música

Liderada pelo professor Marcos Azambuja, essa capacitação ofereceu aos profissionais base teórica e vivência
prática sobre a música no universo da primeira infância. As atividades com as crianças foram bastante
enriquecidas, uma vez que o planejamento de atividades feito pela equipe já incorporou os aprendizados.

A participação pro-bono do Instituto Girassol: Educação e Pesquisa e de voluntárias permitiu às
equipes dos CEIs um desenvolvimento pessoal e profissional:
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Programas em
parceria com o
Instituto Girassol

Há vários anos, o Instituto Girassol oferece à ASA atividades voltadas ao desenvolvimento e à ampliação
de conhecimentos dos profissionais dos CEIs, com vistas à melhora da qualidade da educação infantil.
Em 2015 foram duas iniciativas: Programa Interações Improváveis e Programa de Formação Cultural. O
primeiro teve como objetivos promover o debate sobre a importância da água e criar oportunidades para
as equipes viverem uma experiência de canto coletivo. Já o segundo aprofundou os conhecimentos sobre
esses dois temas com visita ao Parque Estadual da Cantareira e saída cultural para assistir os Coros da
OSESP, na Sala São Paulo.

Palestra sobre o
tema da morte

Organizada pela voluntária Dra. Wanda Geribello e oferecida voluntariamente pela Dra. Maria Júlia Kovásc,
a palestra sobre morte foi realizada em agosto para os pais do CEI – Creche Bela Vista. Por ser pouco
debatido, o tema atraiu a atenção das famílias, que puderam tirar dúvidas de como agir com as crianças
quando ocorre a morte de uma pessoa próxima.

Com recursos do convênio com a Prefeitura de SP, os CEIs investiram em formação nos seguintes campos:

Leitura mediada

A formação iniciada em 2014 teve continuidade em 2015 e os profissionais participaram, juntamente
com a equipe do Trapézio – Grupo de Apoio à Escolarização, da elaboração de um documento
de referência para a implementação de ações de leitura mediada. Todos os participantes foram
incentivados a se tornarem leitores e a estimular a leitura nas crianças. Também receberam orientação
em relação à escolha de acervo e organização das bibliotecas.

Capoeira e dança

Coordenada pelo mestre de capoeira Nelson Aguiar, a atividade foi além da proposta inicial de dar
noções básicas para que os professores pudessem passar alguns ensinamentos de capoeira às
crianças. O trabalho ajudou a aliviar o estresse, a valorizar a atividade física e até a superar a timidez dos
participantes. A formação contemplou também diversos ritmos: axé, forró, puxada de rede e maculelê.

Teatro

A atividade contribuiu para o desenvolvimento da expressão e da produção cultural coletiva, com a
peça Pluft, O Fantasminha, de Maria Clara Machado, apresentada por professores de todos os CEIs.
O trabalho contribuiu para o desenvolvimento da sensibilidade e da criatividade dos participantes.

CCAs
A doação de fundações e empresas permitiu a implementação, nos CCAs, de quatro novos projetos
nos quais a capacitação esteve presente:
Desenvolva-se:
saúde sexual
e reprodutiva
de crianças e
adolescentes

Com apoio da Fundação Abrinq, a psicóloga Andrea Castanho orientou os educadores sobre atividades
a serem desenvolvidas com os educandos e também sobre como lidar com questionamentos
de crianças e adolescentes sobre sexualidade. Ela também supervisionou os encaminhamentos
necessários em casos de suspeita de algum tipo de violência.

Novos Leitores

Esta formação, a cargo do Trapézio – Grupo de Apoio à Escolarização e apoiada pela Criança Esperança/
UNESCO, buscou ampliar o universo literário dos educadores e reforçar a metodologia em leitura mediada.

Ação e Formação

Os encontros entre os educadores e a psicóloga Kátia Griecco proporcionaram dinâmicas voltadas para
o autoconhecimento. O projeto, patrocinado pela Fundação Prada, também ofereceu oficinas de Teatro,
Esportes, Artes e Informática.

Formação
para a Vida

Apoiado pela Ultragaz, o projeto incluiu rodas de conversa da psicóloga Kátia Griecco com a equipe
educacional sobre temas ligados a Valores Humanos e Ética, facilitando a mesma discussão da equipe
com os atendidos.

LAR SANTO ALBERTO
A equipe do Lar Santo Alberto foi beneficiada pelo trabalho voluntário da Dra. Wanda Geribello que
assessorou e orientou os profissionais em relação aos cuidados paliativos a serem oferecidos a alguns idosos.
relatório de atividades 2015 | 13

CEIs: Cuidado
e carinho de
mãos dadas
Quando Gustavo nasceu, Eunice da Silva Santos
ouviu dos médicos que o filho teria problemas
de desenvolvimento motor e provavelmente
nunca chegasse a andar. Aos nove meses ele
começou a frequentar o CEI – Creche Bela Vista
e hoje, aos 4 anos, Gustavo não apenas anda,
como dança, corre, pula e até joga capoeira.
A mãe não consegue segurar a emoção
quando fala do desenvolvimento motor e
cognitivo do filho. “Ele avançou muito rápido,
principalmente no último ano, e está cada vez
mais solto. O Gustavo é muito querido pelas
outras crianças e recebe um tratamento
tão carinhoso da equipe que sempre me
emociono quando vejo sua alegria”, conta
Eunice. “Nunca duvidamos que o Gustavo
podia superar seus limites.
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E, com seu tratamento fisioterápico e
a interação e estímulos no CEI, ele nos
surpreendeu”, comenta Sueli Santana
Ferreira, Coordenadora Geral dos CEIs.
Para a ASA, o cuidado, o acolhimento e
o fortalecimento de laços de afeto na
primeira infância são fundamentais para
o desenvolvimento – atual e futuro – dos
pequenos. “Nosso trabalho com as
crianças dessa faixa etária vai muito além
do cuidado físico. Estimulamos
seu desenvolvimento cognitivo, social
e, acima de tudo, oferecemos o afeto e a
segurança emocional para que se tornem
indivíduos integralmente saudáveis”,
afirma Sueli.

Vivendo – e valorizando –
a diversidade desde o berço
“A gente estancou de repente/Ou foi o mundo então
que cresceu”. No ano passado, os Centros de
Educação Infantil (CEIs) – Creches ASA fizeram
um trabalho inspirado na música “Roda Viva”,
composta por Chico Buarque em 1967. O Projeto
2015 “...roda mundo, roda gigante, roda moinho,
roda pião...” usou as quatro ações descritas na
música para balizar diferentes atividades.
“Rodar o mundo”, no entender desse projeto, é
“viver as diferenças”. Isso foi trabalhado por meio
de pesquisas envolvendo as crianças e suas famílias
em movimentos culturais que não fazem parte de
seus cotidianos. As crianças “rodaram o mundo” com
brincadeiras, ritmos, sons, trabalhos manuais, projetos
de culinária, festas e literatura sobre a diversidade.
Para delinear os trabalhos em música,
dança, teatro e literatura, a “Roda gigante”
buscou mostrar como a arte faz diferença no
desenvolvimento da criança e na sua relação
com o mundo. As crianças foram estimuladas
a perceber os sons, os ritmos e melodias
com o uso de objetos do dia a dia, atividades
corporais e vibrações. A dança também tratou
do conhecimento do corpo, ao mesmo tempo
em que ampliava o repertório infantil para ritmos
tradicionais brasileiros como coco, puxada de
rede, ciranda, maculelê, maracatu e samba.

Uma importante autora do teatro infantil,
Maria Clara Machado, teve seu clássico “Pluft –
O Fantasminha” encenado pelas equipes dos
CEIs. A diversidade apareceu nas atividades de
artes plásticas e leitura. No primeiro caso, sob o
tema “Diversidade, cores e diversão”, as crianças
tiveram contato com obras de Claude Monet,
Candido Portinari, Fernando Botero e Alfredo
Volpi. As atividades de leitura mediada
ampliaram o repertório dos pequenos com
contos. No Projeto “Quem conta um conto”
foram lidos textos africanos e indígenas (março
e abril), contemporâneos (maio e junho),
mitológicos (agosto e setembro) e fábulas
(outubro e novembro).
Dentro da temática “roda moinho”, o trabalho
específico com música popular brasileira usou
“João e Maria”, também de Chico Buarque. Por
fim, para “rodar o pião”, as crianças pesquisaram
e fizeram apresentações sobre “Brincadeiras do
Mundo”. Em maio, as Oficinas para as Famílias
resgataram atividades do tempo de infância
dos pais e avós, como zip zap zop, dança do
jornal, jogo da memória sonoro e camaleão.
Músicas infantis do cancioneiro popular também
animaram as oficinas e promoveram uma
integração maior entre famílias, crianças
e educadores.
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CCAs: ASA
AMPLIA NÚMERO
DE ATIVIDADES
Na busca constante para oferecer
oportunidades socioeducativas diversificadas
às crianças e adolescentes dos CCAs, a ASA foi
em busca de patrocinadores e, com o apoio
recebido, conseguiu ofertar aos 560 educandos
de 6 a 15 anos novas iniciativas nas áreas de
música, artes, teatro, informática, esportes,
leitura, alimentação e educação sexual. “Além de
ampliarmos o número de atividades, pudemos
16

contar com a colaboração de profissionais
especializados em temáticas importantes
para o desenvolvimento integral dos atendidos”,
avalia Clicia Maria Montes Bastos, Coordenadora
Geral dos CCAs. “Com atividades mais
atraentes para essa faixa etária também
evitamos a saída prematura de educandos dos
espaços, especialmente entre os maiores de 12
anos”, complementa.

DESENVOLVIMENTO
E PROTAGONISMO
O apoio parceiros permitiu que a ASA
desenvolvesse seis novos projetos com as
crianças e adolescentes dos cinco CCAs.
A Fundação Crespi - Prado financiou, durante
o primeiro semestre, quatro educadores
especialistas (Artes, Teatro, Informática e Esportes)
e um professor de Música no Projeto Multiplicidade.
O Coral ASA, formado em 2014, foi aperfeiçoado
e as crianças e adolescentes mostraram o seu
aprendizado em uma apresentação realizada no
final do ano. No segundo semestre, a Fundação
Prada patrocinou a continuidade do trabalho
desses profissionais por meio do Projeto Ação e
Formação. Estas iniciativas permitiram a ampliação
do quadro de orientadores socioeducativos e o
aprimoramento das ações dos CCAs.
“Participar do coral da ASA foi uma experiência muito
boa pois aprendi a conhecer e gostar de outros ritmos.
Hoje tenho outra visão. Eu amo escutar música”.
Sarah Evelyn, 13 anos.
A Fundação Abrinq deu o apoio financeiro para
a educação sexual, com o Projeto Desenvolvase, que terá 24 meses de duração. Esse trabalho
com foco em saúde sexual e reprodutiva está
beneficiando diretamente todas as crianças e
adolescentes dos cinco CCAs, além de alcançar,
indiretamente, 2.240 familiares.
O Criança Esperança/UNESCO proporcionou
prazerosos espaços de leitura nos cinco CCAs,
além de um novo acervo de livros e formação

profissional oferecida pelo Trapézio – Grupo
de Apoio à Escolarização. No Projeto Novos
Leitores, 110 adolescentes, de 12 a 15 anos,
foram preparados para fazer leitura mediada e se
tornarem protagonistas, como modelos de leitores,
para as crianças menores dos CCAs (6 a 11 anos),
dos CEIs e para as suas comunidades.
“Muitas crianças, assim como eu, tiveram
oportunidade de ler ótimos livros com o Novos
Leitores, um dos projetos que mais gostei de
participar”. Guilherme Garcia, 11 anos.
A Ultragaz promoveu, no primeiro semestre,
o Projeto Cozinhando e Aprendendo, que
estimulou a alimentação saudável entre os
educandos e suas famílias. Já no segundo
semestre apoiou o Projeto Formação para a
Vida, que trabalhou ética e valores com as
crianças e adolescentes.
A Fundação Arymax patrocinou o Projeto Meu
Mundo em Imagens no primeiro semestre
e o FotoRealidade no segundo. Em ambos,
os participantes – de 10 a 15 anos – foram
estimulados a exercer o protagonismo, usando
a fotografia como ferramenta.
Pela EFALL – English for All professores voluntários,
liderados pela conselheira e voluntária da ASA,
Maria Estella Cardoso Penteado, ofereceram
aulas de inglês nos CCAs, permitindo que os
adolescentes se capacitem nesta língua e tenham
também mais contato com outras culturas.
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LAR: FOCO
NA QUALIDADE
DE VIDA
Com o aumento da expectativa de vida da
população, hoje o Brasil está envelhecendo mais
rápido. Segundo estimativas do IBGE, nos próximos
20 anos a população idosa vai mais do que triplicar.
O desafio atual não é só envelhecer, mas como
envelhecer, uma vez que uma vida longa nem
sempre é garantia de qualidade e bem-estar.
Com o objetivo de colaborar para a promoção
do bem-estar e do cuidado com o idoso, a
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ASA manteve até dezembro de 2015 o Lar
Santo Alberto, uma ILPI – Instituição de Longa
Permanência para Idosos, que recebia pessoas
acima de 60 anos, de ambos os sexos, sem
condições de prover a própria subsistência,
em situação de vulnerabilidade e risco social e
que não tinham como permanecer em família.
A unidade atendeu 42 idosos no ano passado,
oferecendo residência permanente, cuidado
multidisciplinar e atividades socioeducativas.

ATIVIDADES REDIRECIONADAS
PARA GARANTIR O BEM-ESTAR
2015 foi um ano desafiador para o Lar Santo Alberto.
Vários residentes apresentaram condições de saúde
que os tornaram mais vulneráveis, desenvolvendo
quadros de total dependência e exigindo atenção
especial na área da saúde. A média de idosos com
grau III de dependência – que requerem assistência
em três ou mais atividades da vida diária, como
alimentação, mobilidade, higiene e autocuidado e/ou
com comprometimento cognitivo – chegou a 60%.
“Uma idosa com grau I de dependência sofreu um
AVC e evoluiu para a dependência total de um dia
para o outro, necessitando de assistência completa e
até cuidados paliativos”, exemplifica Sandra Leme da
Costa, Gerente de Serviços do Lar. A idosa não é uma
exceção. Outros três já tinham um estado de saúde
crítico, requerendo da equipe os cuidados paliativos
– um diferencial do atendimento oferecido pela ASA
em relação às demais ILPIs.
O quadro exigiu mudanças rápidas e um
investimento maior na área de saúde, sendo o apoio
financeiro de duas empresas, o Deutsche Bank e a
Tecnisa, fundamentais nesse processo. “Apesar de
não ter o foco em saúde, a ASA, comprometida em
oferecer mais qualidade de vida aos atendidos, se
esforçou para manter uma equipe multidisplicinar
(médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiros)”,
comenta Sandra.

O estado de saúde dos idosos tornou necessária
também uma readequação das atividades
diárias. A música norteou várias das ações, já
que as condições físicas de muitos deles não
possibilitavam esforços físicos ou grandes
deslocamentos. Apresentações de corais,
orquestras e grupos criaram um clima de
fraternidade entre internos e funcionários
e possibilitou comprovar o que preconiza
a American Music Therapy Association, dos
Estados Unidos: “a música pode ser usada no
combate à depressão, ao estresse, à ansiedade;
no alívio dos sintomas de doenças como
hipertensão e câncer; e no tratamento de
pacientes com dores crônicas”.
Visando colocar os idosos como sujeitos
das ações, o Lar também proporcionou aos
residentes a ampla sociabilização através de
visitas de voluntários, de familiares, de
empresas parceiras e de estudantes de
escolas da região – estimulando a troca entre
as gerações e, sobretudo, levando carinho e
aconchego aos atendidos. Mesmo não
podendo contar com a participação de todos,
a ASA ofereceu durante o ano diversas
atividades socioeducativas, como jogos,
oficinas de artesanato e crochê e
exercícios físicos.
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RESULTADOS
FINANCEIROS
RESULTADO COMPARATIVO 2014 X 2015

2014
RECEITAS		

2014

11.435.363,84

2015
12.160.874,48

DESPESAS

12.163.498,34

13.523.149,92

DEFICIT		

-728.134,50

-1.362.275,44

2014

2015

2015

RESULTADO COMPARATIVO 2014 X 2015*

RECEITAS		

11.435.363,84

12.160.874,48

DESPESAS

11.823.324,21

12.844.270,83

DEFICIT		

-387.960,37

-683.396,35

*Expurgando: 2014 - Despesas de depreciação e ajustes
de provisão de férias | 2015 - Despesas de depreciação
e perdas estimadas

2014

2015

O deficit de 2015 aumentou em relação a 2014
devido às despesas geradas pela alteração do
atendimento a idosos, que passou de ILPI para
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Centro Dia, resultando em um custo
de R$ 290.000,00 em rescisões de contratos
de trabalho.

TOTAL RECEITAS 2015

Aplicação de Recursos – por segmento

Outras Receitas*
R$ 3.827.240,04

Lar Santo Alberto
14%

Administração Geral
18%

Brechó
4%

CEIs
19%

CCAs
45%

Prefeitura
R$ 8.333.634,44

*OUTRAS RECEITAS 2015
5%

Aplicação de Recursos – por tipo de despesa

6%
26%

3%
3%

2%

3% 4%

7%

32%

8%
3%
2%

1% 6% 3%

8%

57%

10%

11%

Brechós

Despesas com Pessoal

Contribuintes

Serviços de Terceiros

Convênio CEIs

Alimentação

Doações PF – Outros

Manutenção

Doação PF – Lar Santo Alberto

Concessionárias (Energia,Telefone e Água)

Doações PF – Nota Fiscal Paulista

Materiais Diversos

Doações PJ

Material Limpeza/Higiene

Outras Receitas

Material Pedagógico

Projetos

Outras Despesas

Receita Aluguel
Receita Bazar

O balanço financeiro da ASA foi auditado pela
empresa UHY-Moreira Auditores
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PARCEIROS
Nosso muito obrigado a todos os doadores
colaboraram regularmente ao longo do ano ou por
meio de campanhas pontuais, e aos apoiadores

que doaram produtos e realizaram eventos nas
unidades ou para captação de recursos. Com
o seu apoio, a ASA tem condições de continuar
cumprindo a sua missão institucional.

PATROCINADORES ASSESSORIAS
PRO BONO
Parceiros Platina
Criança Esperança / UNESCO
Deutsche Bank
Fundação Abrinq
Fundação Itaú Social
Pró-Vida
Ultragaz

Parceiros Ouro
Fundação Crespi-Prado
Fundação Prada de Assistência Social

Parceiros Prata
Bexs Banco
Tecnisa

Parceiros Bronze
Fundação Arymax
Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga
Flores Online
LIVO
SpotPromo

22

Apoio Assessoria e Projeto de Fundação
Diva Maria de Moura D’Angelo
EFALL - English for All
Fernando Pinto Lima
Horas da Vida
Inso Informática
Instituto Girassol de Educação Infantil e Pesquisa
Luiz Alvaro Moreira Ferreira Filho
Maria Teresa Mariutti
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Moreira Ferreira Advogados Associados
Nelson Aguiar
Ramaciotti e Paula Eduardo Sociedade de Advogados
Silvia Eduardo Arquitetura de Exteriores
Silvia Regina de Carvalho Pereira
Vaz de Almeida & Thompson Sociedade de Advogados
Wanda Geribello

PARCEIROS
GOVERNAMENTAIS
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social de São Paulo

APOIADORES
Abrinq
Afresp - Associação dos Fiscais de Renda do Estado de SP
Alligra BR Ltda
Associação Tia Anita
Brechó Capricho à Toa
Brinquedos Estrela
C&A Modas
Café Cacique
Casa do Pão de Queijo - Rua Haddock Lobo
Chiara Gadaleta
Colégio Cermac
Colégio Dom Bosco
Colégio Madre Alix
Colégio Madre Mazzarello
Colgate Palmolive
Companhia das Folhas
Coral “Segue a Jesus”
Dotz
Drogaria São Paulo
EMF Celso Leite
EMEI Angelo Martino
Escola de Samba Vai- Vai
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha
Fábrica de Pão SR Salvador
Faculdade FIAMFAAM
Fundação Amor Horizontal
Grupo Amigos do Bem
Grupo de Rede Bela Vista
Grupo Pingos de Amor
Instituto Azzi
Instituto Horas da Vida
Juntos.com.vc
Locadora Space Video
Marcelo Felmanas
Marisa Ribeiro
Mattel
Mendes Brinq
NESJ - Núcleo Espirita Segue a Jesus
Paróquia Santo Antonio Lauzane Paulista

Projeto English for All/Efall
Projeto Velho Amigo
PUC-SP - Curso de Psicologia
Ri Happy Brinquedos
Rogério Figueiredo
Rotary Club de São Paulo - Nordeste Vila Maria
Santana Garden
SEARA Irmãos de Umbanda
SESC SP - Mesa Brasil
Shopping Iguatemi
Stato
Supermercados Bergamais
Teatro Sérgio Cardoso
Tempera Bem
UBS Humaitá

NOTA FISCAL
paulistana
Accessorize
Lojas Alegria
Amoreira
Attualità
Balonè
Bazar Santa Barbara
Bergamais
Cacau Show
Carline Café
Casa do Pão de Queijo
Cantinho da Gula
Casa Canela
Catavento
Roberto Cavalli
Chácara Pau Brasil
Chez Moná
Condimento
Construmari
Convida Refeições
De Franco Gourmet
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Dibs
Divino Fogão
Empório Santa Carolina
Espaço Árabe
FEAJCM Confeitaria
Fine House
Foco Forno de Comestíveis
Gaeta Masseria
HORTIFRUTI Pomar da Vila
Inbox descartáveis
Imperatriz Villa Bar
Juice Club
Juliana Bicudo
Kin Ferragens em Geral Ltda
La Buena Paleteria
La Cucina di Casa
LivLight
Luis Cogan Produtos Alimenticios
Maíz
Matéria Prima
Mister Cheney
Morana
Mr. Baker
Nona Luccia
Original Burger
Papelaria do Tio
Pet Beau Champs
Pijamania
Pomar
Posto Aeroporto
Posto Ale
Posto de Gasolina Piraquara
Posto Metálico
Posto Bandeira Paulista
Posto de Serviço Torrealba
Promofarma
Rasgueira Bar
Restaurante Belga Corner
Restaurante Riso
Rosima
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Santana Garden Com de Plantas
Sensi
Senzala
Sinhá
Social Tintas
Studio 1519 Serviços e Comércio
Suri Ceviche
Tia Armenia
Tchocolah
Tchocolah
Ton Ton
Versace
Vitor Hugo
Yogini

EQUIPE
CONSELHOS

EQUIPE TÉCNICA

Conselho de Administração:
Maria Inês de Paula Eduardo (Presidente)
Nelly Conde Rinkevicius (Vice-presidente)
Maria Cristina Prestes Motta (Vice-presidente)
Camila Fleury da Silveira
Elisabeth Vieira de Azevedo Conde
Fernanda Ferreira Martins Leser
Fernanda Murray Sandt
Helena Elizabeth Assumpção
Margarida Maria A. Costa Monteiro
Maria Estella Penteado Cardoso
Maria Cecilia M.R. Pereira Leite
Maria Christina Figueiredo Freitas
Maria Fernanda Flores Levy
Maria Iracema V de Andrade Gianella
Maria Teresa Moreira Ferreira
Vera Regina Carvalho Levy
Vera Queiroz Ferreira Martins

Superintendente Executiva:
Celia Tilkian

Conselho Fiscal:
Augusto Conde
Luis Alvaro Moreira Ferreira Filho
Marcos M.R. Preira Leite
Otavio Uchoa Veiga Filho
Silvio Maria Crespi

Gerente de Serviços – Lar Santo Alberto:
Sandra Leme da Costa

Gerente Financeira:
Carmelita Sanches
Gerente Administrativa:
Silvia Cambraia
Coordenadora de Desenvolvimento Institucional:
Maria de Lourdes Freire Maia
Coordenadora Geral dos Centros para Crianças
e Adolescentes (Recantos ASA):
Clicia Maria Montes Bastos
Coordenadora Geral dos Centros de Educação
Infantil (Creches ASA):
Sueli Aparecida Santana Ferreira

Mais de 250 profissionais atuando nas
unidades da ASA
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Produção Editorial Comunicando Causas
Projeto Gráfico Izabelle Alvares
Fotos Carol Bastos
Impressão e Acabamento Argon Gráfica
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Rua Conselheiro Zacarias, 97 Jd. Paulista
01429 020 São Paulo SP Brasil | 55 11 3887 1112
www.asa-santoagostinho.org.br
AssociacaoSantoAgostinho

www.asa-santoagostinho.org.br

