




Apresentação
Sou testemunha de que vale a pena lutar pela causas 

sociais, defender a vida e os direitos sociais dos 

cidadãos deste país.

A vida é bela e somos responsáveis em defendê-la e 

promovê-la.

A vida é bela ao vermos os sonhos despontando 

nas crianças, nos sorrisos e olhares mais ingênuos e 

puros que pedem por um mundo melhor, humano, 

de paz e oportunidades. 

A vida é bela ao vermos uma família com alicerce no 

amor, com respeito às crianças e aos adolescentes, 

acolhendo o mais fascinante sentimento do ser 

humano: a vontade de viver e de ser feliz!  

A vida é bela! É maravilhosa! Vale a pena viver, sonhar, 

amar e ser amado, sentimentos mais profundos que 

pode sentir um ser humano. Devemos ser respeitados 

e reconhecidos em nossa existência, pois somos 

fruto de nossas relações. Lembro sempre em minhas 

homilias que colhemos aquilo que plantamos, esta é 

a lógica da vida e de nossas relações que observamos 

em nosso existir.

A vida é bela! E a vida é um sopro, passa muito 

rápido e precisamos valorizá-la, saborear cada 

instante do nosso respirar com alegria que vem de 

todos os lugares, espaços e vidas que encontramos, 

conhecemos e acolhemos, seja de perto ou de longe, 

no mundo da solidão ou em meio à multidão.

A vida é bela! É maravilhosa! Devemos defendê-

la com todas as nossas forças, mesmo diante das 

adversidades que a vida impõe. Que o digam as idosas 

acolhidas no Asilo São Vicente de Paulo, mesmo com 

história de vida que perpassaram por fragilidades de 

vínculos familiares, riscos sociais e abandono não 

perderam a simplicidade, a esperança e a força para 

lutar por uma vida e um mundo melhor.

Não somos capazes de mensurar a grandeza dessas 

vidas, devemos valorizá-las, respeitá-las e lutar pelos 

seus direitos, isso representa o que é a Ação Social 

do Paraná, organização da nossa Igreja Particular de 

Curitiba.  Com essa reflexão, quero dizer o quanto sou 

grato em estar à frente de uma equipe interdisciplinar, 

a qual gerencia projetos e programas nas áreas de 

Assistência Social, Educação e Segurança Alimentar 

e Nutricional.

Nossa gratidão aos parceiros que lutam por esta 

causa, aos colaboradores que temos um imenso 

respeito, aos amigos voluntários, aos benfeitores, aos 

órgãos governamentais de todas as esferas partícipes 

desse compromisso. Juntos podemos assistir, educar 

e assegurar alimentação saudável, cumprindo a 

missão da Ação Social do Paraná: a garantia de 

direitos.

Que Deus Pai nos dê sabedoria, fortaleça-nos na 

fé e suscite a esperança de um mundo melhor, de 

um Brasil maravilhoso e encantador que seus filhos 

merecem.

Obrigado!

Padre José Aparecido Pinto 

Diretor Executivo da Ação Social do Paraná



Educação Infantil

Atende 163 crianças de um a cinco anos, em horário integral. É um local para exploração e 
favorecimento da aprendizagem, para brincadeiras, além do desenvolvimento dos aspectos físicos, 
psicológicos, intelectual e social, sempre buscando a integração familiar e comunitária. Funciona no 
bairro Boqueirão, em Curitiba, e conta com parceria da Secretaria Municipal de Educação e apoio da 
comunidade local para seu funcionamento. 

O Cei Bom Pastor

As atividades no CEI Bom Pastor ao longo do ano
Desenvolvimento da autonomia, alimentação saudável, brincadeiras, ambiente favorável para o 
desenvolvimento, despertar da imaginação, favorecimento das formas e expressão de comunicação, 
integração da equipe com as famílias, melhor compreensão de si mesmas e do outro. Estas são 
algumas expressões presentes neste relatório, que revelam como foi excelente o 
ano de 2015 para nossas crianças. Confira alguns de nossos destaques.



Roda de Conversa

A linguagem oral esteve presente no cotidiano do CEI, mas a 
fala não é a única forma de se comunicar. Há diferentes formas 
de expressão nas diferentes situações do dia a dia das crianças: 
no diálogo, na conversa coletiva, em ocasiões informais ou 
formais. E a interpretação destas expressões foi possível pela 
mediação das professoras, que apoiaram a significação da fala 
e criaram contextos comunicativos interessantes, contribuindo 
para a produção discursiva das crianças.

Contação de História

Entendendo que a linguagem oral é utilizada pelas crianças a 
todo momento e favorece a interação social, as educadoras 
assumiram compromisso com os livros, contando histórias e 
assim criando o hábito de contar e reinventar histórias.

Movimento

A criança se constrói na interação com o meio. E o movi-
mento é uma das formas de interagir. Nossas crianças fo-
ram explorando e conhecendo as propriedades dos objetos 
e compreendendo a relação que se pode estabelecer com 
os mesmos. A interação com os objetos também aconteceu 
nos momentos de atividades lúdicas e de lazer, como jogos e 
brincadeiras. Pelo movimento as crianças conheceram mais 
sobre si mesmas e sobre a relação com os outros.

81.164 Refeições ao longo de 197 dias letivos

16 Momentos culinários

57

6 Reuniões de integração com a família

197

985

Números de 2015:

52

103

Crianças Atendidas

Projeto Alimentação Saudável

Em 2015 o CEI Bom Pastor iniciou o Projeto Alimentação 
Saudável. Ao longo do ano as crianças desenvolveram maior 
autonomia em relação aos momentos de refeição, passando, 
por exemplo, a se servirem sozinhas. Elas ainda contaram 
com piqueniques saudáveis, momentos culinários, visita ao 
Mercado Municipal, além de terem participado do plantio de 
verduras. Até os pais participaram de palestra sobre o tema. 

Acolhimento à Família

Nos 197 dias letivos envolvemos as famílias em um clima de 
acolhimento, segurança, cuidado e afeto. O espaço e as rotinas 
foram construídos a partir do diálogo com as crianças e os 
familiares. Levamos as singularidades das crianças em conta 
para todas as situações planejadas, o que resultou um ambien-
te favorável para o desenvolvimento.

Integração com a Família

Estreitar vínculos com a família foi uma meta constante da equi-
pe. A forma e o instrumento utilizados no processo pedagógico 
foram sempre avaliados e decididos em conjunto com as fa-
mílias. Realizamos atividades de integração, em que os familia-
res participaram das atividades pedagógicas realizadas com as 
crianças. Também ocorreram reuniões formativas com a equi-
pe, trabalhando temas de desenvolvimento infantil com as famí-
lias, atividades festivas e culturais, além de reuniões individuais.

Reuniões individualizadas

Rodas de conversa por turma 

Contações de histórias

Atividades que propiciaram o 
movimento



Educação Infantil

O compromisso desta unidade é com o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos 
físicos, psicológicos, intelectual e social, sempre buscando a integração familiar e comunitária. Atende 
100 crianças de um a cinco anos, em horário integral. Funciona no bairro Tatuquara, em Curitiba, e 
conta com parceria da Secretaria Municipal de Educação e apoio da comunidade local. 

O Cei Brilho do Sol

As atividades no CEI Brilho do Sol ao longo do ano
As atividades realizadas pelo CEI Brilho do Sol proporcionaram às crianças espaços para brincadeiras, 
exploração e favorecimento da aprendizagem. Brincando elas desenvolveram suas capacidades 
motoras e seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.  Alguns destaques do desenvolvimento 
das crianças são pontuados neste relatório.



44 Atividades de desenvolvimento da 
autonomia

Números de 2015:

52 Atividades que propiciaram o 
movimento

60 Atividades de artes

89 Participações da equipe em ativida-
des formativas internas ou externas

22  Eventos e reuniões com a família

Crianças Atendidas

113

Autonomia

Ao longo dos dias letivos foram diversos os momentos de de-
senvolvimento da autonomia das crianças, utilizando propos-
tas pedagógicas de autocuidado, higiene, alimentação e brin-
cadeiras. Com os cantos diversificados montados pela equipe 
foram propiciadas brincadeiras de acordo com o gosto e faixas 
etárias das crianças e nesses momentos as crianças tiveram 
segurança para emitir opiniões e para circular e se relacionar 
com as outras crianças e com a equipe. As intervenções da 
equipe se deram no sentido de contribuir com a autonomia 
das crianças. 

Movimento

Danças, circuitos, alongamentos e rodas cantadas são exem-
plos das atividades de movimento realizadas com as crianças. 
Através do brincar foi propiciado o andar, o correr, o pular e a 
vivência desafiadora com obstáculos. O resultado destes movi-
mentos é a aquisição de habilidades motoras, noções espaciais 
entre outros. As vivências foram promovidas de forma didática 
e sequencial permitindo potencializar o desenvolvimento.

Linguagens Artísticas

A criatividade foi explorada em trabalhos artísticos pelas crianças 
utilizando diferentes suportes como quadro negro, piso, papéis 
variados, materiais recicláveis, papelão e TNT. Utilizando estes 
recursos -e dando forma com giz, canetinha, lápis ou outros- 
as crianças puderam adquirir a coordenação motora fina e 
tiveram bastante interação. Realizaram-se ainda, momentos de 
modelagens com massinhas, argila e dobraduras. Somaram-
se como linguagens artísticas as vivências no faz de conta, 
contação de histórias, teatros, músicas cantadas, contribuindo 
com o desenvolvimento oral, ampliando vocabulários e 
instigando o acesso aos variados sons e ritmos.

Formação Continuada da Equipe Pedagógica

A equipe manteve ao longo do ano uma série de capacitações 
continuadas. As práticas se deram por meio das reuniões for-
mativas, estudos, construções coletivas e também de cursos e 
eventos externos que a equipe participou. O resultado foi uma 
importante melhoria na qualidade permanente dos processos 
de intervenção pedagógica, potencializando o desenvolvi-
mento integral das crianças.

Fortalecimento de Vínculos com as Famílias

Em 2015 os eventos realizados na unidade contribuíram para 
integrar e aproximar os familiares com as propostas diárias 
de desenvolvimento das crianças, o qual foi percebido e co-
mentado pelos familiares. Realizamos significativos momen-
tos de conversas sempre visando o respeito e a interação. 
Os familiares foram ainda envolvidos em momentos de for-
mação promovidos pela equipe, utilizando temáticas diferen-
ciadas, propiciando conhecimento, reflexões e trocas. Ainda 
aconteceram eventos especiais, com tema circense, conta-
ção de histórias e musicalidade, que promoveram a esperada 
integração entre unidade e famílias.

103.600 Refeições servidas em 197 
dias letivos

Alimentação Saudável

A alimentação de qualidade e quantidade suficiente propiciou 
o desenvolvimento da autonomia das crianças de forma que 
as mesmas passaram a compreender a quantidade necessária, 
opções de escolha, habilidade no manuseio de talheres, respei-
to ao outro, instigando o senso espacial, coordenação motora 
e fortalecimento de vínculos sociais na hora da alimentação.



Assistência Social

Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos participam, nas Brinquedotecas em Ação, de atividades 
lúdicas, culturais, de lazer e oficinas que proporcionam convivência e socialização. 
São duas unidades em Curitiba: uma no bairro Boqueirão e outra no Tatuquara.  As 
Brinquedotecas se constituem em espaço de desenvolvimento dos participantes 
e também como um apoio para as famílias e 
comunidade local. Atualmente as atividades 
das Brinquedotecas são viabilizadas por 
um convênio com a Petrobras – Programa 
Petrobras Socioambiental.

Brinquedotecas em Ação!

Patrocínio:



Em 2015 o projeto Brinquedotecas em Ação proporcionou uma 
série de novidades às duas unidades. As atividades foram pla-
nejadas e executadas atendendo o que era previsto no projeto 
aprovado no Programa Petrobras Socioambiental. A unidade 
do Tatuquara, que estava desativada, foi reinaugurada em novo 
imóvel e a unidade do Boqueirão teve uma série de novidades 

Como foi o ano para as Brinquedotecas

As parcerias – Trabalho em Rede

As parcerias firmadas em 2015 contribuíram para aprimorar e 
qualificar o desenvolvimento do trabalho. Além dos equipa-
mentos públicos locais, firmaram-se parcerias com empresas, 
grupos organizados e famílias da região. As parcerias propor-
cionaram encaminhamentos, acompanhamentos, capacita-

Os Passeios – Socialização e Lazer

Afim de propiciar momentos de descontração, brincadeiras, 
acesso à cultura e socialização entre os participantes, foram 
realizados vários passeios unindo crianças e adolescentes das 
duas Brinquedotecas. Também houve interação com outras 
unidades mantidas pela ASP. Destaca-se, no mês de outubro, 
o passeio no Parque de Diversões do Golinha, com a doação 

As Rodas de Conversa – 
Autoconhecimento e Aprendizados

Metodologia fundamental utilizada nas Brinquedotecas foi 
a Roda de Conversa, assegurando melhor convívio entre as 
crianças e adolescentes, o desenvolvimento de relações de 
afetividade, solidariedade e respeito mútuo. Essas atividades 
aconteceram diariamente. A roda de conversa foi um espa-
ço de partilha e confronto de ideias, possibilitando ao grupo 

por meio do projeto. Ao longo do ano, além de atender todas 
as vagas previstas, as Brinquedotecas proporcionaram mo-
mentos de brincadeiras, oficinas, passeios de lazer e culturais, 
diálogos e muito crescimento para as crianças e adolescentes. 
Também atingiu o objetivo de promover o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários. Confira nossos destaques:

ções, atividades lúdicas, mão de obra voluntária nas demandas 
que surgiram e, por várias vezes, doações de doces ou brin-
quedos para as unidades. Cada dia mais provou-se que a soma 
de forças é fundamental para atingir os objetivos e realizar um 
atendimento de qualidade.

de 120 ingressos para utilização do espaço e de todos os brin-
quedos. Outra contribuição de doadores possibilitou a visita ao 
Shopping Água Verde para assistir ao filme “Hotel Transilvânia 
02” – para muitos a primeira vez em um shopping e um cine-
ma. A festa de final de ano da Fundação de Ação Social – FAS 
também foi um dos destaques.

como um todo um maior conhecimento de si e do mundo. 
Proporcionou o exercício da responsabilidade individual e co-
letiva, do estabelecimento de metas e normas, da administra-
ção dos problemas e desentendimentos, da tomada de deci-
sões coletivamente e da prática da democracia. 



Reunião de Integração 
com as Famílias

Nas reuniões de integração com as famílias as crianças e 
adolescentes tiveram a oportunidade de mostrar o trabalho 
desenvolvido na Brinquedoteca. Foi também o momento de 
brincadeiras, rodas de leitura, contação de histórias, desenhos 
realizados em conjunto entre as famílias e as crianças. Os 
familiares partilharam a realidade vivida em seus lares e os 
desafios na criação dos filhos. Foram excelentes momentos 
para prevenir riscos sociais, promover a autonomia e fortale-
cer vínculos.

Oficina de Capoeira – 
Disciplina e Companheirismo

A oficina permitiu a ampliação do universo informacional, 
artístico e cultural das crianças e adolescentes, e estimulou 
o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, 
além de propiciar a formação cidadã. As atividades de capoei-
ra contaram com voluntários da comunidade e trouxeram às 
crianças e adolescentes maior disciplina, equilíbrio, compa-
nheirismo e paciência. Além de prática, na oficina também se 
trabalhou a história e a filosofia da capoeira no Brasil.

Oficina de Arte: Ampliação do 
Universo Artístico e Cultural

Gradativamente as crianças e adolescentes foram apresenta-
dos às mais diferentes formas de arte, através da oficina que 
aconteceu uma vez por semana. O instrutor trabalhou as mais 
diferentes formas de expressão em formato de máscaras, de-
senhos, dobraduras, pinturas com sombra, o reconhecimento 
de traços e linhas, recorte e colagem em formato de paisagens. 
O objetivo desta oficina foi possibilitar a ampliação do universo 
informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, 
estimulando habilidades, talentos e até a prática da cidadania 
por meio da reflexão sobre os temas trabalhados.

Brincadeiras Dirigidas: 

Através de uma metodologia lúdica as crianças e adolescen-
tes foram acompanhadas pela educadora e estagiários durante 
as brincadeiras dirigidas. As atividades tiveram como principal 
objetivo assegurar espaço de referência para o convívio gru-
pal, comunitário e social e o desenvolvimento de afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo. Foram trabalhadas brincadei-
ras e dinâmicas que contribuíram para aproximar as crianças e 
adolescentes. Com o decorrer das atividades percebeu-se que 
as crianças e adolescentes estavam mais amigas entre si, res-
peitando regras e aprendendo a socializar.



Atendimento diário de

120 Crianças e 
Adolescentes

Assistência Social

na unidade do Tatuquara

na unidade do Boqueirão

31
23

Parcerias54

Rodas de conversa 216

na unidade do Boqueirão*120
*3 vezes por semana fevereiro a dezembro

*3 vezes por semana abril a dezembro

na unidade do Tatuquara* 96

Brincadeiras dirigidas

na unidade do Boqueirão

88

41
na unidade do Tatuquara47

na unidade do Boqueirão

Oficinas de artes59

41
na unidade do Tatuquara18

Oficinas de capoeira

na unidade do Boqueirão

22

15
na unidade do Tatuquara 07

Passeios 

na unidade do Boqueirão

09

04
na unidade do Tatuquara05

Reuniões formativas 

na unidade do Boqueirão

02

01
na unidade do Tatuquara01

Reuniões de integração 
com as famílias

02

na unidade do Boqueirão01
na unidade do Tatuquara01



Promover a qualidade de vida e o resgate à dignidade da pessoa idosa – este é o objetivo do Asilo São Vicente 
de Paulo. É responsável por garantir o bem-estar de 160 idosas em atendimento de longa permanência, dirigido 
a mulheres que possuem graus diferenciados de dependência que demandam cuidados específicos. É uma 
instituição sem fins lucrativos, que realiza atendimento gratuito. Para sua manutenção conta com convênio 
com a Fundação de Ação Social e com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Paraná, 
além do apoio da comunidade para diversas ações.

Asilo São Vicente de Paulo
Assistência Social

Como foi o ano de 2015 no Asilo São Vicente de Paulo
Em 2015 o Asilo completou 89 anos de sua fundação, mantendo a qualidade no atendimento como o principal 
objetivo. Ao longo do ano as moradoras contaram com todos os cuidados diários, além de atividades de lazer, 
e diversas oficinas de estimulação motora e cognitiva como artesanato, consciência corporal, além de festas e 
passeios. Confira alguns destaques do Asilo:



Idosas Acolhidas

193

Alimentação Saudável e de Qualidade

Diariamente foram servidas refeições de qualidade e em quantida-
de suficiente à nutrição das moradoras. Além das cinco refeições 
diárias e suplementação para os casos prescritos para as morado-
ras, o setor também atendeu aos eventos ao longo do ano.

Acompanhamento Nutricional

A equipe realizou avaliação nutricional das idosas, prescreveu e 
acompanhou tratamentos com dietas específicas a cada caso, 
bem como realizou acompanhamento nutricional diário às idosas 
com agravos de doenças ou em processo de recuperação.

Funcionalidade e Independência nas 
Atividades Diárias

O programa de Terapia Ocupacional incluiu atendimentos indivi-
duais e em grupo, com objetivo de atingir o nível máximo possível 
de funcionalidade e independência das idosas. Promoveu estímu-
los na memória e ganhos de interação social, coordenação mo-
tora fina, fortalecimento e ganho de amplitude de movimento em 
membros superiores.

Números do Asilo em 2015:

Cuidados com o Bem Estar

As idosas tiveram no Asilo a atenção diária ao seu bem estar. A equi-
pe realizou a verificação dos sinais vitais diariamente, monitoran-
do possíveis alterações das funções corporais, sempre pronta para 
intervenções e encaminhamentos. Através de um trabalho multi-
profissional realizaram-se estudos para compreender a situação de 
saúde de cada idosa. A equipe de Farmácia proporcionou a correta 
dispensação dos materiais médico-hospitalares e medicamentos de 
acordo com as necessidades específicas de cada moradora, garan-
tindo também a orientação adequada.

Apoio em todas Atividades de Vida Diária

As moradoras tiveram auxílio para suas atividades de vida diária, 
com acompanhamento na alimentação, na higiene e cuidados 
especiais, na saúde e nas diversas atividades de lazer, como pas-
seios, oficinas, jogos e atividades culturais. A equipe esteve sem-
pre incentivando a funcionalidade motora e preservação da inde-
pendência das idosas.

960     Avaliações de nutrição clínica

De redução no número de 
casos de hipertensão *

29%

510 mil Medicamentos dispensados

2.997 Atendimentos fisioterapêuticos

2.936

37 Passeios acompanhados

61 Idosas no Programa de 
Terapia Ocupacional

118 Contatos com familiares

60 Atividades no salão de 
beleza

425.637 Refeições servidas

*comparado ao ano de 2014

462 Acompanhamentos a 
consultas externas

246 Consultas Psicológicas

Mobilidade e Prevenção

Planos individualizados foram construídos e executados a partir 
das avaliações fisioterapêuticas. Trabalharam-se o retardo e pre-
venção de incapacidades motoras. Realizaram-se caminhadas que 
possibilitaram a socialização, o fortalecimento da musculatura e a 
melhoria no equilíbrio, entre outros benefícios.

Acompanhamento Psicoemocional

O objetivo deste acompanhamento foi promover e manter a saú-
de mental e o bem-estar psicossocial para as moradoras, ofere-
cendo suporte emocional de forma humanizada. Realizaram-se 
avaliações psicológicas, definindo e colocando em prática o pro-
grama de atendimento individual.

402 Oficinas ou encontros 
de grupos voluntários

176 Voluntários para a 
realização de atividades

Garantia de Direitos Sociais, Cultura e Lazer

Em 2015, o Asilo garantiu direitos e a proteção integral das idosas 
e promoveu o atendimento em todas as suas atividades de vida 
diária. O setor de Serviço Social assegurou o acesso à renda e 
às documentações das moradoras e atuou no fortalecimento 
de vínculos familiares, realizando contatos com as famílias e 
organizando as visitas. Outra ação de destaque no ano foi o 
estímulo ao convívio comunitário, promovendo e coordenando 
as visitas de voluntários e grupos parceiros, atividades culturais 
e passeios que promoveram estímulo dos aspectos cognitivos, 
acesso à cultura, lazer, socialização e aumento da autoestima.

Verificações de sinais vitais 
no atendimento às idosas.



Assistência Social

É um programa voltado para idosos de ambos os sexos que vivem com suas famílias.  Oferece atividades 
ocupacionais, culturais, físicas e de lazer, todas elas acompanhadas por uma equipe técnica capacitada. Os 
participantes ficam no local durante o dia, permanecendo no convívio com seus familiares à noite e nos 
finais de semana.  O programa proporciona ao idoso, além do atendimento, um espaço onde ele possa 
conviver com outras pessoas.

O Centro Dia

Como foi o ano no Centro Dia

Em 2015 o programa Centro Dia do Asilo São Vicente de Paulo preveniu o acolhimento institucional, a 
violência intrafamiliar e a segregação de idosos semidependentes e independentes. Assegurou o direito 
à convivência familiar e comunitária, com a promoção de atividades de socialização, gerando a melhora 
na qualidade de vida dos idosos e também de seus cuidadores e suas famílias. Durante o ano os idosos 
receberam atendimento e acompanhamento das suas necessidades biopsicossociais. Foram realizadas, 
semanalmente, diversas oficinas com os idosos, promovendo o convívio, a integração e a socialização dos 
mesmos. Confira alguns destaques destas oficinas:

Centro Dia



Movimento

 
.

 

.

Oficina do Movimento

Cinco vezes por semana, durante o ano todo, os idosos parti-
ciparam de atividade de movimento. A oficina foi realizada por 
fisioterapeuta e buscou preservar a mobilidade, as AVDs (Ativi-
dades de Vida Diária), a melhoria na cognição e a prevenção 
às quedas.

Oficina da Beleza

Esta oficina resgatou o cuidado pessoal, o embelezamento e a 
melhora da autoestima de todos os participantes.

Oficina de Música

A música possibilita preservar a cultura e a identidade musi-
cal do idoso e ainda auxilia na preservação e manutenção da 
memória musical e na cognição dos participantes. Foram di-
versos os estilos trabalhados na oficina ao longo do ano, como 
o sertanejo, modinhas, marchinhas, músicas referentes a datas 
temáticas e, com muito sucesso, músicas com temas da juven-
tude dos idosos.

Oficina de Trabalhos Manuais

A realização destas oficinas de recorte e colagem, desenho e 
pintura foi fundamental para trabalhar a coordenação motora 
fina e visomotora através de trabalhos artísticos e manuais. Os 
trabalhos proporcionaram também melhoria na cognição por 
meio da atenção concentrada, da interpretação das orienta-
ções para cada trabalho e da execução dos trabalhos em si. 

Oficina de Contação de Histórias

Nas contações de histórias os idosos tiveram uma série de 
benefícios, como o resgate dos valores culturais, da memó-
ria educacional familiar e social e também a oportunidade de 
relação interpessoal e intergeracional com os voluntários da 
“Casa do Contador de Histórias”. Entre os temas das histórias 
estiveram: relacionamento, amizade, idade, compreensão, 
amor, respeito, solidariedade, paciência, virtudes, dificuldades 
e emoções. 

Oficina da Memória Oral

Os idosos participaram toda semana de atividades em que se 
trabalhou a memória numérica, semântica, de evocação e o 
aspecto cognitivo do grupo de idosos, através de perguntas e 
charadas.

Oficina da Memória Escrita

A equipe do Centro Dia, junto com psicóloga, proporcionou 
atividades de memória através da escrita. Além de trazer os 
benefícios aos idosos, a oficina permitiu à equipe maior per-
cepção das dificuldades que cada idoso tem em participar, pela 
perda da memória recente, dificuldade em reter a informação 
ou perda da atenção concentrada, podendo assim acompa-
nhar melhor cada idoso.

Oficinas:

34 Idosos

atendidos em 2015

249

49

50

89

49

49

49

18

Movimento

Beleza

Música

Trabalhos manuais

Contação de histórias

Memória oral

Memória escrita



Um dos eixos de atuação da Ação Social do Paraná envolve a garantia do direito humano a uma alimentação 
digna.  Atendendo a este objetivo, a ASP é mantenedora de cinco unidades de Restaurantes Populares, sendo 
quatro em Curitiba e uma em Maringá. Os Restaurantes Populares são fruto da parceria com as Prefeituras 
Municipais. Nestas cinco localidades administradas pela ASP são servidas 6 mil refeições diariamente, 
garantindo a Segurança Alimentar e Nutricional da população.

Restaurantes Populares

Segurança Alimentar e Nutricional 

Alimentação Saudável e Acessível em 2015
Os Restaurantes Populares de Curitiba e Maringá no ano de 2015 serviram diariamente alimentação saudável em 
quantidade e qualidade nutricionais necessárias à população usuária. O cardápio balanceado com refeições saudá-
veis, com alto valor nutricional, a preços acessíveis para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, 
possibilitou a melhora na qualidade de vida e saúde dos usuários, bem como propiciou renda discricionária, pois ao 
economizar na alimentação os usuários puderam ter acesso a demais bens de consumo.

TotalFazendinha Matriz Pinheirinho Sítio Cercado Maringá

Refeições
Atendimento em relação 
à capacidade total
Arroz

Feijão

Guarnição*

Carne

Salada

Caixas de Frutas

14.080kg

6.144kg

1.024un

22.528kg

12.288kg

1.465

30.500kg

15.372kg

2.025un

51.740kg

24.440kg

2.868

14.930kg

6.424kg

1.080un

23.504kg

13.492kg

1.756

14.520kg

7.392kg

1.056un

21.120kg

12.909kg

1.684

22.140kg 

 9.840kg

1.722un

27.060kg

19.680kg

2.460

175.856

85,87%
414.114

94,88%

187.041

95,82%
173.587

88,92%

215.920

87,77%

1.163.518
-

Números das refeições em 2015:

96.170kg

45.172kg

6907un

145.952kg

82.809kg

10.233
*Unidade referente ao número de Cubas.



Educação Alimentar e Nutricional

Além da atividade de produção e distribuição de refeições, os 
Restaurantes Populares realizaram atividades de capacitações 
e distribuição de informativos que estimularam  a sociedade 
a combater a fome e a adotar hábitos alimentares saudáveis, 
promovendo a saúde e contribuindo para o enfrentamento de 
doenças e agravos. 

•	 Benefícios do arroz e do feijão;

•	 Consumo consciente dos alimentos: evitando o 
desperdício; 

•	 Hidratação e os benefícios da água nas diferentes fases 
da vida;

•	 Frutas e seus benefícios na alimentação diária; 

•	 Hipertensão e o consumo  consciente do sal de cozinha;

•	 Diabetes- dicas para uma vida saudável;

•	 Combatendo a obesidade;

•	 Cozinha saudável: aprendendo a fazer uma horta urbana; 

•	 Aproveitamento integral dos alimentos;

•	 Alimentação saudável na prevenção do câncer de mama; 

•	 Alimentação caseira: como conservar adequadamente os 
alimentos; 

•	 Planejamento familiar: como reduzir os gastos com a 
alimentação e ainda assim comer bem?

Capacitação para Qualidade do Atendimento

Para melhor atendimento da população usuária dos Restaurantes Popula-
res a equipe passou por um programa de treinamento durante todo o ano 
de 2015. A meta foi uma capacitação por semana, com temas voltados ao 
aperfeiçoamento de procedimentos da produção, segurança e qualidade de 
atendimento. As capacitações envolveram temas de atendimento ao clien-
te, boas práticas alimentares, segurança, higiene, relacionamento, aprovei-
tamento integral dos alimentos, direitos do consumidor, entre outros.

Números das Ações de Educação Alimentar 
e Nutricional em 2015:

Restaurante Popular Fazendinha

Restaurante Popular Matriz

Restaurante Popular Pinheirinho

Restaurante Popular Sitio Cercado

Restaurante Popular de Maringá

103 usuários nas palestras

43 usuários nas palestras

75 usuários nas palestras

82 usuários nas palestras

87 usuários nas palestras

Números da capacitação da equipe em 2015:
(100% dos funcionários dos Restaurantes Populares
 capacitados para o desempenho de suas funções)

Restaurante Popular Fazendinha

Restaurante Popular Matriz

Restaurante Popular Pinheirinho

Restaurante Popular Sitio Cercado

Restaurante Popular de Maringá

37 treinamentos

50 treinamentos

49 treinamentos

48 treinamentos 

24 treinamentos

Temas das Ações de Educação Alimentar:



Convívio Intergeracional
Integração

No ano de 2015 a Ação Social do Paraná desenvolveu o projeto de Convivência Intergeracional, promovendo encontros 
entre gerações. As crianças e adolescentes atendidos nas unidades de educação infantil e Brinquedotecas tiveram a 
oportunidade de conviver com as idosas acolhidas no Asilo São Vicente de Paulo. Para isso foram realizados diversos 
eventos, os quais proporcionaram lazer, troca de experiências e muita alegria aos participantes. Os idosos do Centro Dia, 
além de participar dos eventos, diariamente estiveram inclusos no projeto Convivência Solidária, no qual os alunos da 
PUC, do projeto comunitário, realizam atividades e acompanhamento aos idosos. 

A Convivência Intergeracional possibilitou às idosas o fortalecimento da convivência comunitária, a valorização da sua 
sabedoria compartilhada com os mais jovens, o resgate de autoestima e revitalização da energia trazida pelas crianças. Para 
as crianças e adolescentes a convivência foi um grande aprendizado: aproximaram-se do processo de envelhecimento, 
fortaleceram o respeito e valorização da pessoa idosa e o sentimento de solidariedade.



Festa de Páscoa realizada no CEI Bom Pastor

01/04/2015 Presença de 30 idosas e 56 Crianças.

Inauguração da Brinquedoteca do Tatuquara

Festa de Páscoa realizada no CEI Brilho do Sol

16/04/2015 Presença de 26 idosas e 92 Crianças.

14/07/2015 Presença de 9 idosas do Asilo São Vicente de 

Paulo e 15 Crianças e Adolescentes.

Festa Julina no Asilo São Vicente de Paulo

01/07/2015 Presença das 160 moradoras do Asilo, 17 idosos 

do Centro Dia, 12 crianças e adolescentes das  

Brinquedotecas, 19 crianças do CEI Brilho do Sol 

e 17 crianças do CEI Bom Pastor.

Festa de Dia das Crianças no CEI Brilho do Sol

16/10/2015 Presença da 26 idosas do Asilo São Vicente 

de Paulo, 86 crianças e adolescentes das 

Brinquedotecas, 10 crianças do CEI Bom 

Pastor e 89 crianças do CEI Brilho do Sol.

Missa de passagem da imagem de Nossa 
Senhora no Asilo 

18/09/2015 Presença das 160 moradoras do Asilo, 

8 crianças do CEI Bom Pastor, 22 idosos 

do Centro Dia.

As atividades realizadas foram:



Controle Social

A Ação Social do Paraná no ano de 2015 preocupou-se em integrar ativamente os espaços de controle social nas esferas 

municipal, estadual e nacional, entendendo seu papel democrático na defesa e garantia de direitos do público atendido. Sema-

nalmente a equipe técnica da instituição se dedicou a participações em conselhos, fóruns, conferências, buscando o fortale-

cimento das políticas públicas de Assistência Social, Educação e Segurança Alimentar e Nutricional e a garantia de direitos da 

pessoa idosa, da criança e do adolescente e de pessoas em situação de insegurança alimentar.

Ao longo do ano a Ação Social do Paraná esteve representada nas seguintes instâncias:

Defesa e garantia de Direitos

Conselhos:
Conselho Municipal de Trânsito: 
11 reuniões ordinárias. Conselheiro: Antônio Fadel

Conselho Municipal de Assistência Social: 
09 reuniões ordinárias – 02 reuniões extraordinárias – 08 reuniões das comissões. 
Conselheiras: Inês Barbosa e Giceli Stocco

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa: 
12 reuniões ordinárias - 04 extraordinárias – 12 reuniões de comissões.
Conselheira e Presidente do CMDPI: Claudia Costa Carneiro. Conselheiro: José Araújo da Silva 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional: 
12 reuniões ordinárias. Conselheiras: Tammy R. Kochanny e Danieli Thomas

Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional: 
08 reuniões ordinárias. Conselheiras: Tammy R. Kochanny e Danieli Thomas

Conselho Estadual do Idoso: 
12 reuniões ordinárias. Conselheiros: Claudia Costa Carneiro e José Araújo da Silva

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional: 
05 reuniões ordinárias. Conselheira: Tammy R. Kochanny

Conselho Nacional de Saúde: 
08 reuniões ordinárias. Conselheiro: José Araújo da Silva



Conferências:
Nos dias 16 e 17 de setembro participamos da Conferência Municipal de Assistência Social

Nos dias 19 a 21 de outubro participamos da Conferência Estadual de Assistência social

Nos dias 24 e 25 de setembro de 2015, participamos e presidimos a Conferência Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa

Nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2015 participamos e presidimos a VI Conferência Estadual dos 
Direitos da Pessoa idosa

Nos dias 10, 11 e 12 de julho participamos da Conferência Municipal de Saúde

Nos dias 26 e 27 de junho participamos da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional

No dia 23 de julho participamos da Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional 

Nos dias 14 e 15 de agosto participamos da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional

Nos dias 01 a 04 de dezembro participamos da Conferência Nacional da Saúde

Fóruns:
Fórum Paranaense da Pessoa Idosa – FPPI - participação em 6 reuniões ordinárias – ocupamos a 
Secretaria Geral do FPPI

Participamos do Encontro Nacional de Fóruns da Pessoa Idosa em Rio Branco- Acre

Fórum Nacional Permanente pelos Direitos da Pessoa Idosa como membro titular da Coordenação 
Nacional, participamos de 3 reuniões nacionais representando a ASP

Participamos do Fórum de Usuários do Conselho Nacional de Saúde em 8 reuniões



Equipe ASP
Ao longo de 2015, a ASP contou com a colaboração de mais de 331 pessoas. Foram colaboradores de diversas áreas e 
competências que realizaram ações de atendimento direto e de gestão. Essa diversidade de pessoas envolvidas faz com que a 
instituição oportunize uma atuação multidisciplinar e eficaz nos projetos sociais e unidades.

Gestão de Pessoas

Estagiário Voluntário

Total: 121

12

42

47

36

121

68

Até o 5º ano

6º ao 8º ano

Fundamental Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Ens. Superior Completo

Ens. Superior Incompleto5

18-21 anos

22-30 anos

31-40 anos

41-50 anos

51- 60 anos

Acima de 
60 anos

14

86

93

98

35

5

Sexo

Masculino Feminino

Total: 331

Assistência Social

Administrativo

Educacional

Segurança Alimentar e Nutricional

: 35

: 159

: 34
: 103

Total: 

331

Empregabilidade

Solteiros : 185

Casados: 126

Divorciados: 15

Viúvos: 5

Total: 331

Estado
Civil

Faixa EtáriaEscolaridade

3895
Orientações 
Pessoais

62
Visitas de Apresentação

71
Capacitações Internas



Origem e Aplicação de Recursos
A Ação Social do Paraná investiu aproximadamente 15 milhões na execução de projetos sociais e unidades de atendimento no 
ano de 2015. As atividades foram voltadas para as áres de Assistência Social, Educação e Segurança Alimentar e Nutricional, 
beneficiando milhares de pessoas. As origens e as aplicações dos recursos estão apresentados graficamente abaixo.

Educação

Custo dos Programas e Projetos

242.326

Despesas com Pessoal

845.863

Despesas Administrativas

77.925

Despesas com Terceiros

38.223

Despesas Operacionais

39.042
Total: 1.243.379

Segurança Alimentar

Custo dos Programas e Projetos

2.908.930
Despesas com Pessoal

2.662.045

Despesas Administrativas

423.443
Despesas Operacionais

80.261

Despesas com Terceiros

206.818
Total: 6.281.497

Assistência Social
Custo dos Programas e Projetos:

1.065.415

Despesas com Terceiros:

364.019

Despesas com Pessoal:

3.717.284

Despesas Operacionais

287.122

Gratuidades

1.168.836

Despesas Administrativas

58.435
Total: 6.661.111

Total das Receitas
R$ 15.257.478

Convênios Governamentais 
da Assistência Social

Doações de Pessoas Físicas

Licitações para Prestação de Serviços

Doações de Pessoas Jurídicas

Venda e Prestação de Serviços

Convênios Governamentais da Educação

Recuperação de Despesas

Bazares, Eventos, Alugueis e Outros

R$ 3.919.841

R$ 488.740

R$ 5.047.547

R$ 125.937

R$ 3.515.150

R$ 929.688

R$ 582.707

R$ 647.868

Contabilidade



Unidades e Projetos
Sede Administrativa

Ação Social do Paraná
Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 1787 , 
Bairro Rebouças
Fone: (41) 3330-6200
Email: asp@aspr.org.br

Unidades de Educação
Centro de Educação Infantil Brilho do Sol
Rua Adriana Ceres Zaggo Bueno, 450
Moradia Santa Rita - bairro Tatuquara
Fone: (41) 3153-4812
Email: cei.brilhodosol@aspr.org.br

Centro de Educação Infantil Bom Pastor ASP
Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 4711, 
bairro Boqueirão
Fone: (41) 3286-6336
Email: cei.bompastor@aspr.org.br

Unidades e Programas de Assistência Social
Asilo São Vicente de Paulo
Rua São Vicente - bairro Juvevê
Fone: (41) 3313-5353
Site: www.asilosaovicente.org.br

Centro Dia
Rua São Vicente, 100 - bairro Juvevê
Fone: (41) 3313-5384
Email: centrodia@asilosaovicente.org.br

Brinquedoteca em Ação - Tatuquara
Rua Dolores Guedes, nº 123 
Bairro: Tatuquara
Fone: (41) 3564-5254
Email: brinquedoteca.tatuquara@aspr.org.br

Brinquedoteca em Ação - Boqueirão
Rua Professora Edmie Neal Algovuver, 54, 
Vila Pantanal - bairro Alto Boqueirão
Fone: (41) 3364-2498
Email: brinquedoteca.boqueirao@aspr.org.br

Unidades e Programas de Segurança Alimentar e Nutricional

Curitiba

Restaurante Popular Fazendinha
Rua Raul Pompéia, 190, Fazendinha
Fone: (41) 3223-2555
Email: rpfazendinha@aspr.org.br

Restaurante Popular Matriz
Praça Rui Barbosa, 790, Centro
Fone: (41) 3322-3574
Email: rpmatriz@aspr.org.br

Restaurante Popular Pinheirinho
Rua Marechal Rondon, 40, Pinheirinho
Fone: (41) 3248-6251
Email: rppinheirinho@aspr.org.br

Restaurante Popular Sitio Cercado
Rua Mercúrio. 420, Sitio Cercado
Fone: (41) 3322-3574
Email: rpsitiocercado@aspr.org.br

Maringá

Restaurante Popular 
Rua Prof. Lauro Wernek, 500, 
Zona 07
Fone: (44) 3229-7772
Email: rpmaringa@aspr.org

Centro Dia

Tatuquara Boqueirão

Espaço de Cultura ASP
Rua Dolores Guedes, nº 123 
Bairro: Tatuquara
Fone: (41) 3564-5254
Email: pontodecultura@aspr.org.br

Banco de Alimentos
Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 1787 , Bairro Rebouças
Fone: (41) 3330-6239
Email: centraldedistribuicao@aspr.org.br



Ficha Técnica
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Coordenação Geral: Giceli Stoco
Conteúdo: Equipes técnicas dos 
projetos sociais e unidades

Projeto Gráfico de Diagramação: 
Sintática Comunicação
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Tiragem: 1000
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Conselho Diretor
Diretoria
Presidente: Irmã Anete Giordani
1ª Tesoureira: Maria Izabel Scheidt Pires
2º Tesoureiro: Montovani Witkowsky
1º Secretário: José Araújo da Silva
2ª Secretária: Cleonice Terezinha Witkowsky

Diretor Executivo
Padre José Aparecido Pinto

Conselho Fiscal - Membros Efetivos
Celso Ferreira Almeida
Shirlei Lucia Serratto 

Maria de Lourdes Oliveira

Suplentes
Geraldo Aureliano Simões
Cássio Hammerschmidt
Agenor Mateus Serrato

***Gestão quadrênio 2013 a 2017

Visão
Ser referência estadual e nacional em desenvolvimento solidário e sustentável. 

Valores
Ética, respeito, transparência, solidariedade, fraternidade e cultura da paz. 

Missão
Realizar trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade e risco social em parceria com 

a rede socioassistencial, através de ações que visam resgatar a dignidade humana e a cidadania 
plena, respeitando o meio ambiente.



Para realizar seus projetos sociais a Ação Social do Paraná sempre teve o orgulho de contar com diversas 
colaborações de empresas e pessoas.

Você também pode fazer parte desta corrente do bem, em prol de uma sociedade mais justa e igualitária 
para todos. 

Banco Bradesco
Agência: 2394-9
Conta Corrente: 14293-0

Banco Caixa Econômica Federal
Agência: 1633
Conta Poupança: 2854-8 op. 013

Banco do Brasil
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 28267-7

Contribua de diversas formas

Depósitos
Contribua realizando uma doação para a ASP em qualquer valor:   Ação Social do Paraná    CNPJ: 76.712.918/0001-25

Bazares
Você pode contribuir comprando ou doando.

Bazar de roupas, calçados e acessório na ASP: (Local: Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 1787 – Rebouças – Curitiba). 
Das 12h às 17h30min de segunda a sexta-feira.

Bazares no Asilo São Vicente de Paulo (Local: Rua São Vicente, 100 – Juvevê – Curitiba).
Bazar de roupas, calçados, acessórios e utensílios domésticos – Toda Segunda e Quarta-Feira, das 8h às 13h30. 
Bazar de Móveis – Todas as Quartas-Feiras, das 13h30 às 16h30.

Doe! Você pode também doar roupas, acessórios ou móveis para que sejam revendidos nos bazares.  
Buscamos sua doação – 41 3330-6221.

Ser solidário é bom, é 
contagiante...

Faça sua doação online
Acesse o link www.aspr.org.br/doacao, depois clique no botão                                  e doe qualquer quantia via Boleto, Cartão 
de Crédito ou Transferência Bancária.

Banco Itaú
Agência: 0274
Conta Corrente: 77798-6



Ser solidário é bom, é 
contagiante... Você pode doar parte do valor devido e deduzir 

este valor na declaração do Imposto de Renda!

• LEI 9.249/1995 – DOAÇÃO DIRETA – PESSOA JURÍDICA

Dedução fiscal da empresa como doação

A Lei define que a sua empresa pode fazer a doação de até 2% do seu lucro 

operacional diretamente na conta bancária da Ação Social do Paraná.

 

• DOAÇÃO VIA FUNDOS MUNICIPAIS (PARA PESSOAS FÍSICA OU JURÍDICA)

A ASP está com projetos cadastrados nos Fundos Municipais e assim pode 

receber doações que poderão ser deduzidas do seu Imposto de Renda. Ao invés 

de apenas destinar o valor devido do Imposto de Renda você pode doar para 

um destes fundos. 

Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto de renda devido. 

Pessoas jurídicas, podem doar até 1% do imposto devido de 

seu lucro real.

Para que o recurso chegue até a ASP é importante direcionar a 

doação para os projetos da ASP cadastrados nestes Fundos.

Acesse a página www.aspr.org.br/impostoderenda e veja o passo a 

passo de como doar.

Para ampliarmos e qualificarmos nossas atividades vamos sempre 

criar novos projetos. Acompanhe em nosso site www.aspr.org.br 

o banco de projetos e confira como você pode contribuir!

Acompanhe novos projetos

Como doar?

Imposto de Renda Solidário
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