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A vida nos traz muitos aprendizados, e mesmo a Bíblia Sa-

grada apresenta ensinamentos que, quando aplicados em 

nosso cotidiano, podem fazer grande diferença nas nos-

sas vidas e nas das outras pessoas. Um destes ensinamen-

tos é que tudo aquilo que semearmos é o que também 

vamos colher. 

Se plantarmos amor, colheremos amor. Se plantarmos gra-

tidão, colheremos gratidão. Se plantarmos esforço, certa-

mente colheremos o resultado disso. Ao longo de seus mais 

de 70 anos de existência a Ação Social do Paraná - ASP se-

meia o bem com o objetivo de resgatar a dignidade humana 

e a cidadania plena – respeitando também o meio ambiente 

– e promover a transformação social, mobilizando a socie-

dade para o alcance de uma vida mais digna para todos. 

Em 2016 não foi diferente. Contamos com o apoio de pes-

soas e empresas que de alguma maneira doaram parte de 

seus recursos (humanos, financeiros, tempo etc.) para o be-

nefício de crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos.

As ações realizadas pelos Centros de Educação Infantil 

Bom Pastor e Brilho do Sol se basearam no compromisso 

de “Cuidar e Educar” no desenvolvimento integral da crian-

ça. As ações favoreceram tanto o processo de aprendiza-

gem quanto os espaços para brincadeiras e integração das 

crianças entre elas, com a equipe e com as famílias.

As Brinquedotecas em Ação asseguraram o desenvolvimen-

to das relações de afetividade, socialização, solidariedade e 

respeito mútuo de crianças e adolescentes, que tiveram o 

privilégio de obter aprendizados a partir das brincadeiras. 

Apresentação
As quatro unidades dos Restaurantes Populares mantidas 

pela ASP em Curitiba e Maringá serviram quase 1 milhão 

de refeições, em quantidade e qualidade nutricionais ne-

cessárias à população usuária e por um valor bastante 

acessível. 

Em outubro tivemos um momento muito especial: co-

memoramos os 90 anos do Asilo São Vicente de Paulo, 

que em todas estas décadas vem realizando suas ati-

vidades com foco na garantia da qualidade no aten-

dimento das pessoas que mais precisam. São 90 anos 

de uma casa alegre, onde as moradoras são acolhidas 

com muito carinho. Foram diversos os momentos es-

peciais em 2016 para as moradoras. Esse carinho aos 

idosos também esteve presente no cotidiano do Centro 

Dia, programa que contribuiu com a qualidade de vida 

de diversas famílias e seus idosos que precisam de aten-

dimento especializado.

Que possamos seguir sempre juntos, fazendo o bem, 

trabalhando com amor para um futuro melhor e mais 

digno para todos!

Padre José aParecido Pinto

Diretor Executivo da Ação Social do Paraná



Fundado em 30 de outubro de 1926, o Asilo São Vicente de Paulo tem por objetivo 

promover a qualidade de vida e o resgate à dignidade da pessoa idosa. Atualmente é 

responsável por garantir o bem-estar de 160 idosas em acolhimento institucional de longa 

permanência. São idosas que possuem graus diferenciados de dependência, necessitam de 

medidas protetivas e demandam cuidados específicos.

Endereço: 
Rua São Vicente, 100, 

Juvevê, Curitiba.

(41) 3313-5353

Assistência Social Asilo São
 Vicente de Paulo

Proteção integral à pessoa idosa



Um lar que garante direitos sociais, cultura e lazer 
a suas moradoras

As idosas foram atendidas em todas suas necessidades básicas e  

também em seu lazer, cultura e direitos sociais. O Serviço Social es-

timulou o fortalecimento de vínculos familiares e a convivência co-

munitária. Promoveu visitas, atividades culturais e passeios, os quais 

promoveram o estímulo dos aspectos cognitivo, a socialização e o 

aumento da autoestima. E, também, assegurou o acesso à renda e às 

documentações das idosas.

Refeições de qualidade para todas:  
As idosas receberam refeições de quali-

dade e em quantidade suficiente, com 5 

refeições diárias e suplementação para os 

casos prescritos. A equipe também aten-

deu as festas e eventos na instituição

Equipe sempre próxima às idosas, auxiliando nas 
atividades de vida diária 

As moradoras tiveram acompanhamento e auxílio nas atividades de 

vida diária, suprindo suas necessidades de forma humanizada e res-

peitando a individualidade. Foram acompanhadas na alimentação, na 

higiene e cuidados especiais, na saúde e nas diversas atividades de 

lazer, como passeios, oficinas, jogos e atividades culturais, sempre 

incentivando a manutenção da funcionalidade motora e preservação 

da independência.

Como foi o ano de 2016 no Asilo São Vicente de Paulo

Sempre cuidando do bem-estar físico e mental de 
cada idosa

Alimentação com acompanhamento individualizado

A equipe de nutrição realizou atendimento individualizado a todas as 

moradoras, desenvolvendo avaliações, acompanhamento e prescri-

ções nutricionais. Buscou-se o melhor quadro nutricional de forma 

específica para as idosas com baixo peso, com sobrepeso e para as 

idosas com quadros de agravantes de saúde específicos. O trabalho 

de nutrição clínica foi realizado de forma integrada à produção das 

refeições servidas as idosas.

202

Contatos com

 familiares

1.171

Visitas da 
comunidade

474

 Oficinas ou encontros 
de grupos voluntários

Refeições 
servidas

417.786

das idosas com baixo 
peso alcançaram a 

eutrofia

25,5% 1.052

Atendimentos 
fisioterapêuticos

246

 Acompanhamento a passeios 
e idas ao supermercado

657

Atendimentos 
psicológicos

 

Cuidados Especiais: A promoção e a reabilitação da saúde e bem 

estar das moradoras foi garantido pelo acompanhamento realizado 

pela equipe de Cuidados Especiais. As atividades incluíram a admi-

nistração de medicamentos prescritos, verificação dos sinais vitais, 

higiene das idosas, intervenções e atendimentos quando necessários.

Farmácia: A farmácia do asilo proporcionou a correta dispensação 

dos materiais médico-hospitalares e medicamentos de acordo com 

as necessidades específicas de cada moradora. Com a farmácia clíni-

ca foi possível a redução de problemas relacionados a medicamentos, 

diminuição de custos, redução de internamentos e promoção do uso 

racional de medicamentos.

Psicologia: As idosas tiveram atendimentos psicológicos indivi-

dualizados e em grupo, oferecendo suporte emocional. O resultado 

foi a melhora das capacidades funcionais, da motivação, da autoes-

tima, melhor enfrentamento de estresse, desamparo e ansiedade.

Qualidade de vida por meio da mobilidade

Com o programa de fisioterapia foram possíveis benefícios como 

aumento ou manutenção da amplitude do movimento das articula-

ções, da força muscular e da resistência física, além da promoção da 

independência e de um melhor desempenho em todas as atividades 

de vida diária. 

1.338

Atendimentos no 
salão de beleza 

81

 Estudos de Caso no trabalho 
interdisciplinar da equipe

Proteção integral à pessoa idosa

90 anos garantindo direitos 
e acolhendo a pessoa idosa

Resultados garantidos por meio de um trabalho 
interdisciplinar integrado de uma equipe capacitada

O acolhimento institucional digno e com todos os direitos garanti-

dos depende de um trabalho interdisciplinar e multiprofissional. Se-

manalmente a equipe técnica reuniu-se em grupo para realizar es-

tudos de casos, tendo como foco a idosa em sua integralidade. 

Todos os setores promoveram, também, mo-

mentos de capacitação. Uma importante 

inovação em 2016, foi a implantação 

do curso próprio de Cuidador de 

Idosos, causando grande impacto 

na qualificação do atendimento. 

186 
Idosas 

Acolhidas



Promoção da qualidade de vida do idoso,
 mantendo o convívio familiar  

O Centro Dia do Asilo São Vicente de Paulo 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 de socialização.

Centro Dia

Endereço: 

Rua São Vicente, 100, 

Juvevê, Curitiba.

(41) 3313-5384

Assistência Social
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O encantamento com o lúdico

Nas oficinas de contação de histórias os idosos puderam 

resgatar valores culturais e tiveram ali a oportunidade de 

relação interpessoal e intergeracional com os voluntários. 

Entre os temas das histórias estiveram: relacionamento, 

amizade, idade, compreensão, amor, respeito, solidarie-

dade, paciência, virtudes, dificuldades e emoções.

Beleza e autoestima 

A oficina da beleza resgatou o cuidado pessoal, o em-

belezamento e a melhora da autoestima dos 38 idosos 

atendidos no Programa. 

Alegria e inspiração nas modas de viola

A oficina de música possibilitou preservar a cultura e a 

identidade musical dos idosos e auxiliou na memória 

musical e na cognição. Foram diversos os estilos traba-

lhados, como o sertanejo, modinhas, marchinhas, mú-

sicas referentes a datas temáticas e músicas com temas 

da juventude dos idosos. 

Foi possível proporcionar aos 38 idosos integrantes um 

espaço de acolhimento, proteção, convivência e acom-

panhamento das suas necessidades biopsicossociais e 

espirituais. Foram realizadas semanalmente oficinas com 

os idosos, promovendo o convívio entre eles, com equi-

pe e voluntários. Confira alguns destaques:

A arte de aprender fazendo

Nas oficinas de trabalhos manuais os idosos tiveram 

orientações para recorte, colagem, desenho e pintura, 

realizando trabalhos manuais que contribuem com a me-

lhoria da coordenação motora fina, visomotora e da cog-

nição na atenção concentrada ao interpretar as orienta-

ções dos trabalhos.

Como foi o ano no Centro Dia

Lazer com acompanhamento especializado na 
pessoa idosa

Os momentos de jogos contribuíram para a socialização, 

a integração, o lazer e a estimulação cognitiva do grupo.

Os passeios no jardim propiciaram a socialização dos 

idosos do Centro Dia com as moradoras e equipe do Asi-

lo, além dos benefícios do sol e da caminhada. 

As festas temáticas foram importantes para promover a 

integração com a equipe, moradoras e comunidade do 

Asilo São Vicente de Paulo.
Uma idade em que a memória precisa de estímulos

A oficina da memória oral permitiu estímulos à memória 

numérica, semântica, de evocação, melhorando o as-

pectos cognitivos, através de perguntas e charadas.

Já a oficina da memória escrita trabalhou a memória, a 

cognição, a compreensão e a coordenação motora fina e 

visomotora através da escrita.

Apoio aos familiares

Houve 18 grupos de apoio para familiares dos ido-

sos com demência.

Aconteceram 40 atendimentos individualizados aos 

familiares dos idosos participantes do Centro Dia.

Oficinas de 
Música

31

Oficinas de  
recorte e colagem

45

Oficinas da 
memória escrita

46

Oficinas da 
memória oral

Oficinas de desenho 
e pintura

55 63

Momentos de jogos

51

Oficinas de Contação 
de Histórias

62

Passeios no
 jardim

13

Festas 
Realizadas

 

49

Oficinas da 
Beleza



Brinquedotecas em Ação 
promovem socialização 
e fortalecem vínculos 
familiares

O projeto Brinquedotecas em Ação 
oferece a crianças e adolescentes de 
6 a 14 anos um espaço de convivência 
para formação e incentivo à 
cidadania, desenvolvimento do 
protagonismo e da autonomia, 
a partir dos interesses, 
demandas e potencialidades 
dos participantes. O espaço 
assegura o desenvolvimento 
das relações de afetividade, 
socialização, solidariedade 
e respeito mútuo. 
Atualmente as atividades 
das Brinquedotecas são 
viabilizadas por um contrato 
com a Petrobras – Programa 
Petrobras Socioambiental.

Brinquedotecas
em Ação!

Brinquedotecas
em Ação!

Assistência Social

Unidade no bairro 
Tatuquara:
R. Dolores Guedes, 123 
(41) 3564-5254

Unidade no bairro 
Boqueirão:
R. Professora Edmee Neal 
Algouver, 54
(41) 3364-2498



Diversão e aprendizado fazem parte das 
brincadeiras dirigidas

As brincadeiras dirigidas oportunizaram uma aprendiza-

gem de forma lúdica e divertida aos atendidos. Com esta 

metodologia, as crianças e adolescentes foram acompa-

nhadas diariamente pelas educadoras e monitoras du-

rante as brincadeiras.

Os momentos foram para além da simples diversão: 

tornaram-se oportunidade de reflexão e assimilação do 

conteúdo trabalhado mensalmente. As brincadeiras diri-

gidas pela equipe foram excelentes ferramentas para o 

desenvolvimento de afetividade, solidariedade, espírito 

de equipe e respeito mútuo.

Rodas de conversa favorecem o diálogo 
sobre sociabilidade, cidadania e democracia

As rodas de conversa possibilitaram um diálogo de forma 

democrática, permitindo a participação e opinião de to-

das as crianças e adolescentes.

Este momento também possibilitou ao grupo o exercício 

da responsabilidade individual e coletiva, a partir do es-

tabelecimento de combinados, o que contribuiu para o 

desenvolvimento das demais atividades no espaço.

Como foi o ano de 2016 nas Brinquedotecas

Esporte e arte favorecem o 
desenvolvimento e a disciplina

Com o objetivo de possibilitar a ampliação do univer-

so artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem 

como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, 

aconteceram nos espaços das Brinquedotecas as ofici-

nas de capoeira. Estas atividades tiveram como objetivo 

trabalhar, por meio do esporte e da arte, a agilidade, 

atenção, coordenação motora, coragem, força, equi-

líbrio, flexibilidade, ludicidade, musicalização e 

imaginação, trazendo para o grupo maior dis-

ciplina, equilíbrio, companheirismo, paciência 

e esforço na participação de cada oficina.   

Música amplia o universo artístico das  crianças 
e adolescentes

Gradativamente as crianças e adolescentes foram apre-

sentados às mais diferentes formas de música, através 

das oficinas que aconteceram uma vez por semana. 

Aprenderam noções de musicalização com violão e 

flauta, ainda foram incentivadas a reflexões sobre etnia 

a partir de apresentações musicais, atividades de dese-

nhos, dobraduras e representação musical por meio de 

pintura em tela e produções com materiais reciclados. 

A oficina de musicalização possibilitou a ampliação do 

universo informacional, musical, artístico e cultural das 

crianças e adolescentes, bem como estimulou o de-

senvolvimento de habilidades e talentos.

Patrocínio:



O apoio de parceiros contribuiu para resultados 
positivos

As parcerias firmadas em 2016 foram extremamente im-

portantes para estreitar laços com a comunidade e, de 

modo geral, contribuir para o bom andamento do projeto.

Fortaleceu-se a rede de trabalho tanto com Equipamentos 

Públicos do Território (CRAS, CREAS, Unidades de Saúde, 

Conselho Tutelar e Estabelecimentos de Ensino), como 

também firmaram-se parcerias com empresas, grupos 

organizados e famílias da região. As parcerias permitiram 

encaminhamentos, acompanhamentos, capacitações, 

atividades lúdicas, mão de obra em demandas na Unidade 

e, por várias vezes, atividades externas aos atendidos. 

Diversão, socialização e conhecimento fazem 
parte dos passeios

Com o objetivo de promover momentos de descontração, 

brincadeiras e socialização ao grupo foram realizados 

vários passeios: Zoológico, Cinemateca, Parque do 

Golinha, Museu Egípcio, Teatro Guaíra, Parque Bacacheri,

Museu MUMA, Museu Oscar Niemayer , Jardim Botânico,

Asilo São Vicente de Paulo, Museu do Automóvel, Volvo 

Ambiental, Museu Paranaense, Parque Yberê e festa de 

páscoa da FAS. Unindo as duas unidades num único 

espaço, realizou-se a festa Agostina com todas as crianças 

e adolescentes.

Equipes das Brinquedotecas e familiares das 
crianças e adolescentes em sintonia

As reuniões formativas com os pais e responsáveis opor-

tunizaram momentos de conhecimento e interação en-

tre equipes das Brinquedotecas e famílias dos atendidos. 

Contribuíram para esclarecer dúvidas, realizar encami-

nhamentos e apresentar o trabalho realizado. Em vários 

desses momentos contou-se com apoio de técnicos, de 

Equipamentos Públicos, como: Unidade de Saúde, CRAS, 

CREAS, e Conselho Tutelar. 

Reunião de integração, momento de 
aproximação e fortalecimento de vínculos

Os momentos de integração entre as famílias das crian-

ças e adolescentes foram  organizados e realizados pelas 

equipes das Brinquedotecas com o objetivo de prevenir 

riscos sociais, promover a autonomia, emancipação e 

fortalecer os vínculos familiares e comunitários. 

Os eventos das crianças com as famílias permitiram a 

apresentação de trabalhos desenvolvidos nas Brinque-

dotecas, como: encenações teatrais, desfile de moda 

sustentável, apresentação de música, roda de capoeira, 

bem como um momento muito saudável de brincadeiras, 

rodas de leitura e contação de histórias. Os pais e respon-

sáveis partilharam a realidade vivida em suas famílias.



3 a 4 vezes na semana

3 a 4 vezes na semana

RODAS DE CONVERSA

3 vezes por semana

3 vezes por semana

BRINCADEIRAS DIRIGIDAS

(de fevereiro a novembro)

(de abril a dezembro)

(a partir de abril)

(a partir de abril)

OFICINA DE MÚSICA

09

13

PASSEIOS

2 reuniões

2 reuniões

REUNIÃO FORMATIVA

2 reuniões

2 reuniões

REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO

18

20

PARCERIAS

OFICINA DE CAPOEIRA

Números das Brinquedotecas em Ação



“Cuidar e educar” no 
desenvolvimento integral 

da criança 

Estes são compromissos do 

Centro de Educação Infantil Bom 

Pastor, mantido pela ASP. O CEI 

se dedica ao desenvolvimento 

das crianças, das famílias e 

do desenvolvimento local, 

solidário e sustentável.

 
 
 
 
 
 

 

Em 2016, 142 crianças de um a quatro 

anos foram atendidas nesta unidade 

de Educação infantil localizada no 

bairro Boqueirão. Este relatório destaca 

algumas atividades realizadas pelo CEI 

durante o ano.

Bom Pastor

Endereço: 

Rua Bartolomeu Lourenço de 

Gusmão, 4711 , Boqueirão

(41) 3286-6336

Educação Infantil Centro de Educação Infantil 



Alimentação saudável garante 
o desenvolvimento da criança

A equipe garantiu a alimentação adequada com qualidade e 

quantidade suficiente para o pleno desenvolvimento infan-

til. O cardápio foi elaborado e supervisionado pela equipe 

de nutrição. Diariamente foram servidos café da manhã, al-

moço, lanche da tarde e jantar.

A alimentação também promoveu o desenvolvimento da 

autonomia das crianças, na medida em que elas passaram 

a compreender a quantidade necessária, analisar as opções, 

manusear talheres e fortalecer os vínculos sociais na hora 

das refeições.  

A Segurança Alimentar e Nutricional se fez presente nos 

momentos lúdicos de culinária planejados durante o ano. 

As crianças participaram de todo o processo, desde conhe-

cer os ingredientes, preparar a receita e depois degustar o 

prato preparado. Com estas atividades foi possível incenti-

var a independência, o conceito de alimentação saudável, 

conceitos numerais, entre outros. 

Como foi o ano de 2016 no CEI Bom Pastor

Valorização dos momentos de integração com as famílias

Diversas atividades para fortalecer os laços da família com 

a criança e da família com o CEI foram realizadas. Cons-

tantemente os familiares foram acolhidos para reuniões 

individualizadas com a equipe técnica, objetivando alcan-

çar o melhor resultado possível no atendimento à criança. 

Com grande sucesso foi realizado o projeto Caixa de Lei-

tura, uma caixa em madeira com livros, papéis e materiais 

para desenhar e colorir. Cada dia uma criança levava a 

caixa para casa e em família realizava a leitura, produzindo 

desenhos, relatos e fotos sobre o momento de leitura 

para serem compartilhados com a turma.

As famílias foram convidadas a comparecerem à unidade 

para apreciar a exposição das produções realizadas pelas 

crianças e também participaram de propostas brincantes 

ofertadas pela equipe pedagógica.

Rodas de conversa estimulam a curiosidade

A prática de se organizar em roda de conversa trouxe inú-

meros significados. Com essa prática as crianças foram 

incentivadas a expressar sentimentos, ideias e valores e 

estimuladas a observar, perguntar, levantar hipóteses, 

imaginar e pensar. 

A roda de conversa realizada diariamente possibilitou 

de forma democrática a valorização do diálogo e do 

respeito, bem como ao desenvolvimento da criança em 

sua autonomia, independência e pensamento crítico que 

foram estimuladas durante estes momentos. As crianças 

puderam correlacionar suas experiências no CEI, na 

família e comunidade.

Linguagens Artísticas

A equipe do CEI Bom Pastor possibilitou o desenvolvimento 

das diversas linguagens artísticas. Toda criança desenha, 

e a primeira relação com o desenho se deu explorando 

movimentos em papéis variados. Assim desenvolveram a 

coordenação motora, estimulou-se a expressão através 

da arte e adquiriram conhecimentos. Para 

estas atividades foram utilizados os 

mais diversos riscantes e suportes, 

tais como: giz de cera, lápis de cor, 

caneta hidrocor, carvão, argila, 

tecido, plástico bolha, diferentes 

tipos de papéis, espelho, parede, 

azulejo, lixa e sucatas.

77.200

Refeições ao longo 
de 193 dias letivos

193

 Rodas de conversa 
por turma

61

 Reuniões 
individualizadas

9

 Reuniões de 
integração com 

a família

Momentos 

culinários

35

Riscantes criados 
pelas crianças

42.908



Possibilitar o desenvolvimento integral da criança em 
seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade

É com este objetivo que o CEI Brilho do Sol 
desenvolve suas atividades, atendendo 

mais de 100 crianças de um a 
cinco anos em período integral. 

Brilho do Sol
Endereço: 

Rua Adriana Ceres Zaggo Bueno, 450, 

Moradia Santa Rita , bairro Tatuquara, 

Curitiba. (41) 3153-4812

Educação Infantil Centro de Educação Infantil 
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Atividades de 
integração com 

as famílias

2.997

Atividades que 
propiciaram o 

movimento 

Crianças que aprendem sempre em movimento

As diferentes propostas pedagógicas favoreceram o mo-

vimento por meio das rodas cantadas, danças, circuitos, 

alongamentos e de atividades diferenciadas. No brincar foi 

propiciado o andar, correr, pular e desafios com obstácu-

los. Tudo contribuiu para a aquisição de habilidades moto-

ras e noções espaciais.

As ações realizadas em 2016, descritas a seguir, favore-

ceram tanto o processo de aprendizagem das crianças 

quanto os espaços para brincadeiras e integração entre 

elas e delas com a equipe e as famílias. 

Desenvolvimento da autonomia por meio do brincar

Durante o ano aconteceram vários momentos que 

propiciaram o desenvolvimento da autonomia das 

crianças. Isto se consolidou a partir de variadas propostas 

pedagógicas de alimentação, autocuidado, higiene e 

brincadeiras. Diariamente, foram propostas opções 

brincantes nos ambientes diversificados, de acordo 

com o gosto e faixas etárias das crianças. As vivências 

afirmaram a segurança dos atendidos em emitir suas 

opiniões, escolhas, circulação no espaço e confiança. 

Como foi o ano de 2016 no CEI Brilho do Sol

Equipe pedagógica em constante atualização

Houve grande comprometimento da equipe com a capa-

citação continuada. Foram realizadas formações sequen-

ciais nos recessos de calendário, assessoramentos peda-

gógicos mensais, hora atividades, estudos e construção 

coletiva de diferentes documentos.

Além das atividades de formação ofertadas pela man-

tenedora a equipe participou de cursos externos rela-

cionados à atuação profissional na primeira infância.

Linguagens artísticas propiciaram coordenação 

e ampliação da visão de mundo

As vivências em linguagens artísticas permitiram que 

as crianças explorassem a criatividade a partir do uso 

de diferentes recursos como o quadro negro, piso, 

papéis, materiais recicláveis. Isso contribuiu para o 

desenvolvimento da coordenação motora fina.

As crianças utilizaram materiais como giz de cera, tin-

ta guache, carvão, cola colorida e realizaram modela-

gens com massinhas, argila e dobraduras entre outros, 

dando forma e identidade aos trabalhos artísticos.

Ainda vivenciaram o ‘faz de conta’ através da conta-

ção de histórias no reconto, teatros, músicas e brin-

cadeiras cantadas proporcionando desenvolvimento 

oral e distinção dos variados sons e ritmos. 

Fortalecimento de vínculos com as famílias

O contato com as famílias atendidas possibilitou o diá-
logo e a realização de ações conjuntas em benefício da 
criança. O CEI realizou vivências para integrar os familia-
res e aproximá-los das propostas diárias de desenvolvi-

mento das crianças. 

A equipe esteve sempre empenhada para alinhar as prá-
ticas com os familiares para melhor esclarecer o funcio-

namento da unidade, visando o respeito e a interação. 

Em 2016 também foram realizadas reuniões formativas, 
levando os pais e responsáveis para os ambientes fre-
quentados pelas crianças, propiciando trocas de conhe-
cimento e reflexões.

6

Encontros 
de formação 
pedagógicas

3

Semanas de formação 
pedagógica e técnica

193

 Vivências de artesAtividades de 
desenvolvimento 

da autonomia

117 

Orientações 
pedagógicas 

semanais

128 69

Participações da 
equipe em cursos de 

atualização

2

Cursos de Brigada 
de Emergência para 

equipe



Restaurantes Populares 
seguem garantindo 

alimentação saudável 
e acessível

As unidades dos Restaurantes 

Populares de Curitiba (Centro, 

Fazendinha e Sítio Cercado) 

e Maringá desenvolvem 

seu trabalho focadas no 

objetivo de garantir o 

direito humano a uma 

alimentação de 

qualidade. 

Restaurantes
Populares

Segurança Alimentar e Nutricional



Temas das Ações de Educação Alimentar:

• Benefícios do arroz e do feijão

• Os 10 passos para alimentação saudável

• Osteoporose

• Frutas e seus benefícios na alimentação diária

• Hipertensão e o consumo consciente do sal de 

cozinha

• Diabetes: dica para uma vida saudável

• Combatendo a obesidade

• Consumo consciente dos alimentos, evitando o 

desperdício

• Doenças transmitidas por alimentos

• Alimentação saudável na prevenção do câncer de 

mama

• Alergias e intolerâncias alimentares

• Dietas da moda

Educação alimentar e nutricional

Além da atividade de produção e distribuição de 

refeições, os Restaurantes Populares administrados 

pela NUTRIASP realizaram ações de educação 

alimentar e nutricional, contribuindo para 

o desenvolvimento social do território e 

fortalecendo sua característica de estrutura 

multifuncional dentro da perspectiva do 

Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. 

As atividades buscaram estimular o 

combate à fome e a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis, promovendo a saúde 

e contribuindo para o enfrentamento de 

doenças e agravos não transmissíveis. As 

ações desenvolvidas foram distribuição de 

folders informativos aos usuários e capacitações 

com temas diversos.

Por meio do Programa NUTRIASP Brasil, em 2016 os 

Restaurantes Populares serviram diariamente alimen-

tação saudável em quantidade e qualidade nutricionais 

necessárias à população usuária. O cardápio balancea-

do com refeições saudáveis, com alto valor nutricional, 

a preços acessíveis para as pessoas que estão em situa-

ção de insegurança alimentar, possibilitou a melhora na 

qualidade de vida e saúde dos usuários. 

Como foi o ano de 2016 no Restaurante Popular

Capacitação para qualidade do atendimento

Para melhor atendimento da população usuária a 

equipe passou por um programa de treinamento 

durante todo o ano de 2016. A meta foi uma 

capacitação por semana, com temas voltados ao 

aperfeiçoamento de procedimentos da produção, 

segurança e qualidade de atendimento.

Endereço: 

Curitiba
Matriz: Praça Rui Barbosa 
(41) 3322-3574
Fazendinha: R. Raul Pompéia, nº 190
(41) 3229-2555
Sítio Cercado: Rua Mercúrio, nº 420
(41) 3286-5126

Maringá
Av. Lauro Werneck, nº 500 
(44) 3229-7772



Restaurantes Populares



Pesquisa revelou a avaliação dos usuários aos Restaurantes Populares 
administrados pela ASP - Programa NUTRIASP Brasil:

99,4%
 aos amigos
RECOMENDARIA 99,7%

 aos amigos
RECOMENDARIA

Percepção da imagem:

EM CURITIBA EM MARINGÁ
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Curitiba

Alcançamos 100% 
dos funcionários 
dos Restaurantes 

Populares capacitados 
para o desempenho de 

suas funções!

Qualidade da comida servida:

Atendimento no Buffet: 550 notas 10 em Curitiba, 113 em 
Maringá. Média geral das notas: 9,0 em Curitiba, 9,6 em Maringá.

Limpeza dos utensílios: 642 notas 10 em Curitiba, 114 em 
Maringá. Média geral nas notas: 9,6 em Curitiba, 9,7 em Marinigá.

Variedade das Refeições: 574 notas 10 em Curitiba, 96 em 
Maringá. Média geral das notas: 9,3 em Curitiba, 9,4 em Maringá.

Aparência da Refeição: 573 notas 10 em Curitiba, 107 em 
Maringá. Média geral das notas: 9,5 em Curitiba, 9,6 em Maringá.

Limpeza dos restaurantes: 581 notas 10 em Curitiba, 82 em 
Maringá. Média geral das notas: 9,4 em Curitiba, 9,0 em Maringá.

* Pesquisa com 786 usuários nos três Restaurantes em Curitiba 

e 143 em Maringá.



Convivência 
Intergeracional

Promovendo sabedoria e respeito
No ano de 2016 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, proporcionando 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, com estudantes da 
PUC realizando atividades com os idosos. 

Integração



As atividades realizadas em 2016 foram:

Benefícios para idosos e para as crianças

A convivência intergeracional possibilitou às idosas o for-

talecimento da vivência 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.

Brinquedoteca em Ação do Boqueirão  - Asilo São 
Vicente de Paulo

Em setembro, as crianças e adolescentes participantes da 

Brinquedoteca do Boqueirão foram ao asilo. Além de conhe-

cerem o lar das idosas, as crianças e adolescentes tiveram 

uma tarde de brincadeiras em conjunto, com atividades de 

pintura e lanche. Em outubro, outro lindo evento ocorreu na 

Brinquedoteca, contando com roda de capoeira envolvendo 

a todos – crianças, adolescentes e idosas. Um grupo de ado-

lescentes fez uma apresentação musical às idosas visitantes e 

entregou uma lembrança para cada uma. 

Brinquedoteca em Ação do Tatuquara - Asilo São 
Vicente de Paulo

No mês de junho aconteceu uma atividade de integração 

destas unidades no Tatuquara. Foi uma divertida tarde que 

contou com pintura em tela, um fantástico show de mági-

cas e uma linda homenagem das crianças e adolescentes 

às idosas, através de um teatro de fantoches. 

Em outubro a integração aconteceu 

no Asilo. Durante a comemora-

ção dos 90 anos da unidade um 

grupo de 30 dos atendidos na 

Brinquedoteca fizeram uma 

linda apresentação musical 

para todos os presentes.

CEI Bom Pastor – Asilo São Vicente de Paulo

No mês de setembro o CEI Bom Pastor recebeu a visita 

das idosas do Asilo São Vicente de Paulo, proporcio-

nando momentos especiais como a pintura de quadros 

entre crianças e idosas em conjunto. Em outubro as 

crianças do Maternal 2 também estiveram junto com 

as crianças de outras unidades da ASP, participando da 

“Missa de Ação de Graças em celebração aos 90 anos 

do Asilo São Vicente de Paulo”. Nesta missa as crian-

ças foram muito aplaudidas ao apresentar uma músi-

ca com dança coreografada para as idosas e o público 

que ali estava.

CEI Brilho do Sol – Asilo São Vicente de Paulo

Uma tarde de “Show de talentos” reuniu em agosto um 

grupo de idosas no CEI Brilho do Sol. Foi um dia de 

muita diversão, com momento de partilha – chá com 

as vovós – de uma forma integrada e espontânea. As 

crianças conversavam e abraçavam as moradoras do 

asilo. As idosas se divertiram, cantaram, riram, fica-

ram contagiadas e ao final entregaram uma lembrança 

para as crianças. A unidade também esteve presente 

na celebração de 90 anos do Asilo com a turma do 

Pré, que apresentou duas músicas para as idosas.



Recursos Humanos

Equipe Asp
Ao longo de 2016, a ASP contou mais de 400 pessoas entre equipe de colaboradores, estagiários, aprendizes e voluntários. 

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.

35 281

Masculino Feminino

Faixa Etária

Além dos colaboradores, 
também contamos com:

316 

Equipe por
área de 
atuação:

Segurança 
Alimentar e 
Nutricional

Administração
Educação Infantil

Assistência
Social

86

20 43

167

Momento de 
integração a 

colaboradores 
iniciantes

Encontros de 
treinamentos e 

formação de equipe



Gerencial Financeiro

A Ação Social do Paraná investiu mais de 15 milhões na execução de projetos sociais e unidades de atendimento no ano de 2016.  

As atividades foram voltadas para as áres de Assistência Social, Educação e Segurança Alimentar e Nutricional, beneficiando 

milhares de pessoas. A gestão financeira dos recursos está apresentada graficamente abaixo.

Gestão financeira 
operacional dos recursos

Total das Receitas

Custos com Pessoal 
e Encargos

Custos com Pessoal 
e Encargos

Custos com Pessoal 
e Encargos

Custos Funcionais 
e Operacionais

Custos Funcionais 
e Operacionais

Custos Funcionais 
e Operacionais

Custos com Terceiros

Custos com Terceiros

Custos com Terceiros

Despesas 
Adm/Financeiras funcionais

Despesas 
Adm/Financeiras funcionais

Despesas 
Adm/Financeiras funcionais

Outros Custos

Outros Custos

Outros Custos

R$ 15.359.619
ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

EDUCAÇÃO

R$ 4.036.291

R$ 480.309

4.176.636

2.011.930

                   892.015 

1.115.677

3.131.346

195.584

225.519

42.635

11.060

1.126.395

1.049.195

220.102

111.730

Total: 6.755.957

Total: 6.292.924

Total: 1.320.142 

57.818

                        1.381 

R$ 125.163

R$ 6.920.210

R$ 1.186.806

R$ 1.026.973

R$1 .583.867

Convênios Governamentais 
e Privados da Assistência Social

Doações de Pessoas Físicas 

Doações de Pessoas Jurídicas 

Prestação de Serviços via Licitações

Prestação de Serviços 
em Assistência Social

Convênios Governamentais 
da Educação 

Bazares, Eventos, Alugueis e Outros 

Total das Receitas

R$ 15.359.619

R$ 4.036.291

R$ 480.309

R$ 125.163

R$ 6.920.210

R$ 1.186.806

R$ 1.026.973

R$1 .583.867

Convênios Governamentais 
e Privados da Assistência Social

Doações de Pessoas Físicas 

Doações de Pessoas Jurídicas 

Prestação de Serviços via Licitações

Prestação de Serviços 
em Assistência Social

Convênios Governamentais 
da Educação 

Bazares, Eventos, Alugueis e Outros 



A Ação Social do Paraná no ano de 2016 preocupou-se em 

integrar ativamente os espaços de controle social nas esfe-

ras municipal, estadual e nacional, entendendo seu papel 

democrático na defesa e garantia de direitos das crianças e 

adolescentes, dos idosos e das pessoas em situação de in-

Defesa e garantia de Direitos
Controle Social

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

segurança alimentar e nutricional. Semanalmente a equipe 

técnica da instituição se dedicou a participações em con-

selhos, fóruns, conferências, buscando o fortalecimento 

das políticas públicas de Assistência Social, Educação e 

Segurança Alimentar e Nutricional.

Conselhos:

Conselho Municipal de Trânsito

Conselho Municipal de Assistência 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Conselho Municipal de Saúde

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional

Conselho Estadual de Assistência Social

Conselho Estadual do Direito do Idoso

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional

Conselho Nacional de Saúde

Conferências:

4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa 

4ª CNDPI, realizada com o tema: “Protagonismo e Empo-

deramento da Pessoa Idosa – Por um Brasil de Todas as 

Idades” entre os dias 24 a 27 de abril de 2016 em Brasília/DF. 

Fóruns:

Fórum Paranaense da Pessoa Idosa – FPPI

Fórum Nacional Permanente pelos Direitos da Pessoa Idosa

VIII Encontro Nacional de Fóruns Permanentes da 

Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa



Faça uma Doação Direta

CONTAS BANCÁRIAS

Banco Itaú:

Agência: 0274

Conta Corrente: 77798-6

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

Ação Social do Paraná  - CNPJ: 76.712.918/0001-25

Doação também pode ser 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.

Contribua com o bazar
Você pode contribuir doando roupas, acessórios, eletrodomésticos 

ou móveis para serem revendidos em nosso bazar. 

Buscamos sua doação – 41 3330-6221.

• Bazar da ASP

Toda Quarta-Feira, das 08:00h às 17:00h

Local: Ação Social do Paraná (Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 1787 - Rebouças – Curitiba-PR

• Bazar do Asilo São Vicente de Paulo

Bazar de roupas, calçados, acessórios e utensílios domésticos 

Toda quinta-feira das 08:00h as 12:00h e das 13:30h as 16:30h

Bazar de Móveis

Quinzenalmente às sextas-feiras das 09:00h as 12:00h e das 13:30h as 16:30h

Local: Rua São Vicente, 100, Juvevê Curitiba CEP: PR 80.030-470

Contribua com nossas ações de transformação social

Nota Paraná
Ao realizar qualquer compra solicite a Nota Fiscal sem o CPF. Você não gasta nada e ainda 

direciona os créditos dessa nota para beneficiar crianças, adolescentes, famílias e idosos que 

a ASP atende. Tire uma foto da nota ou cupom fiscal sem CPF e envie para nosso whatsapp:  

41 98490-0170 ou acesse www.aspr.org.br/notaparana e cadastre seus cupons!

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



Projetos atualmente cadastrados nos 
Fundos Municipais da Pessoa Idosa 
e da Criança e do Adolescente:

Asilo São Vicente de Paulo
AUTONOMIA E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE - Aquisição 
de mobiliários e equipamentos para a área de saúde e fisioterapia. 
Valor a ser captado: R$ 530.104,83
Valor total do projeto: R$ 943.812,33

RESTAURAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO - Reforma das instalações 
elétricas de aproximadamente 8.700m², garantindo segurança das 
moradoras. 
Valor a ser captado: R$ 1.089.075,26
Valor total do projeto: R$ 1.232.445,26

SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE - Restauração do Asilo - Restauração da 
estrutura física predial com reformas nos pisos, paredes, portas e forros. 
Valor a ser captado: R$ 674.810,54
Valor total do projeto: R$ 674.810,54

Brinquedotecas em Ação
BRINQUEDOTECA EM AÇÃO - Projeto voltado para a contratação de 
equipe técnica, aquisição de material de consumo e serviços diversos 
de terceiros para manter em funcionamento as Brinquedotecas, as quais 
são espaços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 
adolescentes. 
Valor a ser captado: R$ 802.541,24
Valor total do projeto: R$ 804.161,24

Educação Infantil
PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E A AUTONOMIA NA 
INFÂNCIA - Aquisição de equipamentos, material de consumo e mobiliário para 
melhor atendimento às crianças no Centro de Educação Infantil Bom Pastor. 
Valor a ser captado: R$ 394.810,47
Valor total do projeto: R$ R$ 395.701,47

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PARA EDUCAR E CUIDAR - Aquisição de 
equipamentos para o Centro de Educação Infantil Brilho do Sol, a fim de ampliar 
e diversificar o repertório lúdico e pedagógico no atendimento ofertado. 
Valor a ser captado: R$ 173.195,20
Valor total do projeto: R$ 173.195,20

GARANTIA DE CULTURA E ESPORTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL - Aquisição 
de material de expediente, pedagógico, lúdico, didático; uniformes para oficinas 
nos Centros de Educação Infantil mantidos pela ASP, além de material esportivo 
e contratação de professores para as atividades extracurriculares. 
Valor a ser captado: R$ 643.978,13
Valor total do projeto: R$ 643.978,13

Mais informações em 

www.aspr.org.br/impostoderenda

Contribua por meio 
do Imposto de Renda
Você pode direcionar seu imposto de renda devido em 

benefício de crianças e adolescentes ou idosas.

São duas formas de destinar via imposto de renda:

• DOAÇÃO DIRETA - PESSOA JURÍDICA: 
LEI 9.249/1995
DEDUÇÃO FISCAL DA EMPRESA COMO DOAÇÃO

A Lei define que as empresas podem fazer a doação 

de até 2% do seu lucro operacional diretamente na 

conta bancária da Ação Social do Paraná. Em paralelo 

ao depósito entregaremos à empresa doadora uma 

declaração de doação conforme o modelo fornecido 

pela Secretaria da Receita Federal.

• DOAÇÕES VIA FUNDOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE E DA PESSOA IDOSA (PARA 
PESSOAS FÍSICA OU JURÍDICA)

Você pode realizar uma doação e deduzir este valor do 

Imposto de Renda a pagar. O limite para doações é de 

1% do imposto devido para pessoa jurídica, e de 6% para 

pessoa física.

Passo a passo para fazer a doação:

1) Preencha o Formulário de Doação, disponibilizado 

pela Fundação de Ação Social (FAS). O link está disponível 

em www.aspr.org.br/impostoderenda

2) Em ‘Receptor’ selecione a opção ‘Entidades / Relação 

dos Projetos aprovados’, e escolha a Ação Social do 

Paraná e o projeto para o qual deseja contribuir (confira 

ao lado quais são os projetos);

3) Após concluir o preenchimento dos 

dados, pode  solicitar o documento para fins 

da declaração do Imposto de Renda pelo 

e-mail doacao@fas.curitiba.pr.gov.br.



Projetos atualmente cadastrados nos 
Fundos Municipais da Pessoa Idosa 
e da Criança e do Adolescente:

Sua doação será ap licada p ara fazer o bem!
Conheça alguns projetos realizados por meio da doação via Fundos da Infância e da Pessoa Idosa com dedução fiscal:

Projetos para a pessoa idosa

MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA - 

PINTURA DO ASILO SÃO VICENTE DE 

PAULO

Os recursos permitiram a realização de 

pintura interna e externa nas dependên-

cias do Asilo, qualificando as condições 

do espaço físico para as moradoras.

TRANSPORTE ACESSÍVEL

Van adaptada com acessibilidade para 

transporte com segurança das idosas 

com deficiência e mobilidade reduzida 

será comprada neste ano de 2017.

ASILO PROMOVENDO A SAÚDE

Foram adquiridos equipamentos para a 

área da saúde, fisioterapia, mobiliários para 

os quartos e salas e equipamentos para a 

cozinha e nutrição.

QUALIDADE DE ATENDIMENTO: 

MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA

Os recursos foram utilizados para aqui-

sição de equipamentos de informática, 

monitoramento e segurança.

ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, 

EQUIPAMENTOS PARA A SEGURANÇA 

E QUALIDADE DE ATENDIMENTO – 

CORPO DE BOMBEIROS

Foram realizadas obras para prevenção 

de incêndio, obras de acesso a nova casa 

do Centro Dia, aquisição de poltronas e 

equipamentos de informática.

Projeto de Educação Infantil

PROMOVENDO O 

DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Aquisição de mobiliários para as salas 

de atendimento as crianças e sala 

administrativa e compra de brinquedos 

pedagógicos.

Empresas parceiras na dedução fiscal nos últimos anos
Banco CNH Industrial | Banco Itaú | CR Almeida Engenharia | Elejor | Foxlux | Lojas Renner | 

O Boticário | Peróxidos do Brasil | Potencial Petróleo | UEGA | Volvo
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