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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 / 2020 

 

Identificação da entidade: 

Nome: Associação Ações Sociais Amigos Solidários – ASAS 

CNPJ: 09.072.503/0001-47 

Endereço: Av. Luiz Boiteux Piazza, 1302, Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis 

 

Contatos: 

Telefones: (48) 998041167 ou (48) 998155884 

Endereço Eletrônico: asas.coordena@gmail.com ou asas.servicosocial@gmail.com 

Site: http://asas.org.br/ 

 

Finalidades estatutárias: 

      Pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com os objetivos de: 

I – promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio artístico; 

II – promoção gratuita da educação; 

III – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

IV – promoção do voluntariado; 

V – promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

VI – experimentação, não lucrativa de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

VII – promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia 

e de outros valores universais; 

VIII – estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito 

às atividades supramencionadas; 

IX – realizar parcerias com entidades afins; 

X - promoção de cursos profissionalizantes. 

 

Apresentação da Organização: 

A Associação Ações Sociais Amigos Solidários (ASAS) foi fundada em agosto 

de 2007 como pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos. Desde 2008 é 

certificada como OSCIP. Atuando há treze anos na região Norte da Ilha, desenvolve 

projetos socioeducativos, não assistencialistas, visando promover o acesso a novas 
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oportunidades para crianças, adolescentes e suas famílias. Prioritariamente, as que vivem 

em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. 

Seus valores éticos se fundamentam no compromisso social, coerência 

institucional, democracia participativa e transparência nas relações. Tem como missão 

contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes oportunizando a 

ampliação de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e competências, 

favorecendo o protagonismo e a visão crítica da realidade. 

A ASAS conta com o envolvimento de diversos profissionais e voluntários 

inspirados na construção de um mundo melhor que atuando junto às crianças, 

adolescentes e suas famílias, desenvolvem programas, projetos e ações que integram 

diversas áreas, como: artes, teatro, dança, esportes, capoeira e educação ambiental.  

Desde 2013 ASAS desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, vinculado à proteção social 

Básica da Política Pública de Assistência Social em parceria com a Secretaria Municipal 

de Assistência Social de Florianópolis. 

 

Objetivos da Organização: 

Contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes oportunizando a 

ampliação de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e competências, 

favorecendo o protagonismo e a visão crítica da realidade e promovendo a integração 

e fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e sociais. 

 

Origem dos recursos da Organização: 

Termo de parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis; 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - Floricriança; 

Apoio financeiro da Entidade Holandesa Power2Flay; 

Projetos em parceria com: CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescentes, FCB - Federação Catarinense de Basquete, ICom Instituto Comunitário 

e ACIF - Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. 

Recursos próprios oriundos de eventos, campanhas e doações. 

 

Infraestrutura da Organização: 

Atualmente a ASAS conta com parceiros para o desenvolvimento de suas 

atividades. Possuímos um contêiner com escritório, uma sala de atendimento para serviço 

social e psicopedagogia e cozinha, localizado na sede da AMOCAN – Associação dos 

Moradores de Canasvieiras. Neste mesmo espaço utilizamos salas para desenvolver as 



 

3 

oficinas de capoeira, artes, teatro e refeitório para lanches e reuniões coletivas. Também 

utilizamos o campo de futebol para as oficinas de hokey de grama e outras atividades 

físicas. As atividades da oficina de Meio Ambiente, além do espaço na AMOCAN, 

também acontecem na unidade da COMCAP em Canasvieiras. 

Para a realização das oficinas de triathlon, contamos com a cessão de uso da pista 

do Kartódromo do Sapiens Parque. As atividades de natação ocorreram nas dependências 

de uma academia parceira. 

 

Capacidade de atendimento: 

A capacidade instalada é de 80 usuários, sendo que em 2019 e 2020 o Serviço 

atendeu diretamente uma média mensal de 80 crianças e adolescentes, vinculados a 67 

famílias, totalizando uma média de 350 pessoas contempladas indiretamente com o 

atendimento. 

 

Público alvo: 

O público atendido são crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos, 

encaminhados pela Rede de Atendimento, tais como: CRAS, Conselho Tutelar, 

Ministério Público, Entidade de Acolhimento, CREAS/PAEFI, Escolas, Unidades de 

Saúde e Busca Espontânea, residentes no norte da ilha e prioritariamente as que já tiveram 

seus direitos violados, desacolhidos institucionalmente e que se encontra em 

vulnerabilidade e/ou risco social. 

 

Abrangência territorial: 

ASAS atua no território de abrangência do CRAS Canasvieiras, que compreende 

os bairros de Canasvieiras, Jurerê, Vargem Grande, Vargem Pequena, Ponta das Canas, 

Cachoeira do Bom Jesus, Lagoinha, Praia Brava, Vargem do bom Jesus, e as comunidades 

da Vila União, Rio Papaquara, Morro do Caçador e Canto do Lamin. Atende também 

famílias residentes nos bairros Rio Vermelho e Ingleses, território de abrangência do 

CRAS Ingleses. 
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Relatório Atividades 2019 

Recursos humanos envolvidos: 
 

Gestão da entidade 

Cargo/ função Formação Vínculo  Carga horária 
Presidente superior completo Voluntária 10h 

Vice-Presidente superior completo Voluntária 10h 

Primeira Secretária superior completo Voluntária 10h 

Segunda Secretária superior completo Voluntária 10h 

Primeira Tesoureira superior completo Voluntária 10h 

Segunda Tesoureira superior completo Voluntária 10h 
 

Equipe Operacional: 

Cargo/ função Formação Vínculo  Carga horária 

Coordenadora de Serviço Assistente Social CLT  40h 

Técnica de referência do 

Serviço 

Assistente Social CLT 30h 

Psicopedagoga Psicopedagoga MEI 12h 

Educadora social médio completo MEI 20h 

Educadora social médio completo MEI 32hs 

8 Mediadores de oficinas experiência comprovada 

na área 

MEI 6h 

 

Descrição das Atividades: 

No ano de 2019 o atendimento às crianças e adolescentes foi realizado de segunda a 

sexta nos períodos matutino e vespertino sendo, respectivamente das 8:00 às 11:00 e das 

13:30 às 16:30 horas. Organizamos as crianças e adolescentes em seis grupos, por faixa 

etária, sendo: a) Período matutino: G1- crianças de 06 a 08 anos; G2 - crianças de 08 a 12 

anos; e G3 - adolescentes de 12 a 15 anos. b) Período vespertino: G1- crianças de 06 a 08 

anos; G2 - crianças de 08 a 12 anos; e G3 - adolescentes de 12 a 15 anos. 

As atividades aconteceram de janeiro a dezembro, cotando com períodos de férias 

coletivas e atendimento na modalidade de colônia de férias (com atividades recreativas 

organizadas pelos educadores sociais em parceria com a equipe técnica), conforme segue: 

• 01/01/2020 a 12/01/2020 – Férias Coletivas 

• 13/01/2020 a 31/01/2020 – Colônia de Férias de Verão (15h atendimento/ semana) 

• 20/07/2020 a 31/07/2020 – Colônia de Férias de Inverno (15h atendimento/ semana) 

• 19/12/2020 a 31/12/2020 – Férias Coletivas 

 

O trabalho com os grupos de crianças e adolescentes foi organizado em forma de 

oficinas esportivas, culturais e sócio educativas, sendo as seguintes: hóquei de grama, 

triathlon, capoeira, educação ambiental, teatro e artes. 
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Foram realizadas também atividades extensivas às famílias com reuniões trimestrais 

com os pais e responsáveis abordando tanto questões do dia a dia das crianças e 

adolescentes, quanto temas de interesse dos envolvidos como: apresentação dos serviços 

e benefícios do CRAS; perigos e cuidados com o acesso à internet pelas crianças; 

adolescência e sexualidade; hábitos alimentares saudáveis entre outros. 

Através da profissional de serviço social foram realizados atendimentos às famílias 

com o objetivo de identificar demandas, realizar orientações sobre direitos e 

encaminhamentos para a rede de atendimento e defesa de direitos. 

Realizamos também apresentações culturais na festa “julina” da Associação de 

Moradores de Canasvieiras, envolvendo a participação dos usuários com apresentação do 

casamento caipira, dança da quadrilha e peça teatral para as famílias e a comunidade. 

No mês de outubro realizamos a festa do dia da criança com jogos e brincadeiras 

tradicionais, cama elástica, pintura de rosto e palhaçaria envolvendo os usuários e seus 

familiares. 

Ainda no que se refere a atividades de interação intergeracional e comunitária 

realizamos a festa de carnaval da ASAS com a participação das famílias e participamos 

do batizado de capoeira, onde foram realizadas atividades específicas de apresentação de 

roda de capoeira dos usuários para os familiares e também atividades onde os familiares 

foram convidados a participar junto na realização de brincadeiras e jogos. 

Por fim no mês de dezembro realizamos o Segundo Sarau Cultural ASAS, aberto para 

apreciação das famílias e da comunidade, onde foi realizada exposição de trabalhos 

elaborados no decorrer do ano; apresentações de dança, teatro, roda de capoeira, 

declamação de poesia e distribuição de mudas de plantas medicinais cultivadas pelas 

crianças. 

Para planejamento e execução das atividades realizamos reuniões mensais com a 

equipe envolvida na execução do serviço, essas se constituíram também em espaço de 

troca de saberes e de avaliação continuada das atividades executadas. 

 

Objetivos Específicos X Resultados: 

Objetivo específico Ação Resultado 

Contribuir com o 

desenvolvimento 

intelectual e 

cognitivo das 

crianças/adolescente

s envolvidos, 

melhorando seu 

desempenho escolar 

Realização de oficinas 

culturais e esportivas; 

 

Contato regular com as 

escolas para 

acompanhamento de 

desempenho. 

 

 

No ano de 2019 nenhuma 

das crianças e adolescentes 

atendidas no Serviço 

desistiu de frequentar a 

escola; 
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e contribuindo para a 

redução da evasão 

escolar; 

 

Todas as crianças e 

adolescentes foram 

aprovados, porém uma 

pequena parte do grupo teve 

aprovação com restrição. 

Oportunizar ao 

público atendido a 

realização de 

atividades culturais e 

de lazer que 

contribuam para o 

convívio saudável, 

afastando as 

crianças/adolescente

s das situações de 

risco social; 

 

Realização de oficinas 

culturais; 

 

Realização de saída de 

campo para a praia, a trilha 

do Brás (Sapies Parque), 

passeio de escuna; 

 

Distribuição de ingressos 

para apresentação circense. 

 

 

No período de segunda a 

sexta as crianças e 

adolescentes estiveram 

envolvidas com atividades 

lúdicas e educativas 

protegidas de situações de 

risco social.  

Promover a 

interação das 

crianças/adolescente

s atendidos e de suas 

famílias com os 

demais espaços 

educativos do 

entorno; 

 

Realização de horta 

comunitária no espaço da 

unidade da COMCAP 

Canasvieiras; 

 

Visitas e saídas de campo 

no Sapies Parque; 

 

Coleta de lixo na Praia; 

 

Roda de capoeira na 

pracinha. 

 

Foi possível para os 

usuários reconhecer e 

usufruir dos espaços 

educativos da comunidade 

do entorno conhecendo e 

ocupando os espaços 

públicos e de uso coletivo. 

Contribuir para o 

acesso à informação, 

benefícios e direitos 

sociais às famílias 

atendidas; 

 

 

Reuniões bimestrais com as 

famílias; 

 

Atendimentos e orientações 

da profissional de Serviço 

Social; 

 

Encaminhamentos para a 

rede: CRAS, Saúde, 

Educação. 

 

Foi oportunizado às famílias 

dos usuários acesso à 

informação e serviços. 

Contribuir par o 

fortalecimento dos 

vínculos familiares, 

promovendo uma 

melhor qualidade de 

vida às famílias; 

 

 

Oficinas; 

Reuniões; 

Atendimentos; 

Rodas de conversa. 

 

Percebe-se o 

desenvolvimento de 

vivências positivas de 

fortalecimento de vínculos 

familiares. 

Facilitar a inserção e 

permanência das 

famílias atendidas no 

mercado de trabalho; 

 

Orientação sobre vagas de 

trabalho; 

 

6 familiares de usuários 

atendidos se inseriram no 

mercado de trabalho. 
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Monitoramento e avaliação das atividades: 

Os instrumentos utilizados no processo de avaliação das atividades foram: 

• Roda de conversa bimestral sobre as oficinas e atividades com as crianças; 

• Reunião mensal da equipe envolvida com momento de avaliação verbal; 

• Reunião semestral com as famílias com diálogo avaliativo das atividades e 

levantamento de sugestões para o próximo ano. 

 

Formação Equipe ASAS Pedagogia Sistêmica 

Contando com as facilitadoras Maria Albertina Frigo e Rosiani Maria dos Santos 

Wisintainer, a equipe ASAS participou da formação SIM baseada na Pedagogia 

Sistêmica. A ASAS promoveu reuniões coletivas mensais e atendimentos individuais 

durante 2019 e vivenciou na prática as teorias abordadas no curso. 

A Pedagogia Sistêmica proporciona a construção de um ambiente equilibrado, saudável 

e favorável à aprendizagem. É fundamentada teoricamente a partir das Leis Sistêmicas 

(pertencimento, ordem e equilíbrio) que regem os relacionamentos humanos, 

desenvolvidas por Bert Hellinger.  

Esse aprendizado vai além das relações de trabalho e ensino aprendizagem, ele repercute 

em todos os contextos da vida, possibilitando escolhas mais conscientes. 

A formação buscava ampliar o olhar para as dificuldades e conquistas das crianças e 

adolescentes nas relações interpessoais, nas mediações de conflitos e no vínculo família-

instituição. 

Registros Fotográficos de oficinas e Eventos 2019 

Triathlon 
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Hockey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hip Hop  
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Meio Ambiente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capoeira 
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Percussão (musicalização) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro 
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Alimentação Saudável 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 

 

 

 

 

 

 

Páscoa na Passarela 
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Psicopedagoga 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço Social 
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Reuniões de Equipe e Formação Pedagogia Sistêmica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniões Diretoria  
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Brechó 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doação Terreno 
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Evento Captação de Recursos P2F (Parceiro Holanda)

 

 
 

Sarau (encerramento 2019) 
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Relatório Atividades 2020 
 

 

Recursos humanos envolvidos: 

 

Gestão da entidade 

Cargo/ função Formação Vínculo  Carga horária 

Presidente superior completo voluntária 10h 

Vice-Presidente superior completo voluntária 10h 

Primeira Secretária superior completo voluntária 10h 

Segunda Secretária superior completo voluntária 10h 

Primeira Tesoureira superior completo voluntária 10h 

Segunda Tesoureira superior completo voluntária 10h 
 

Equipe Operacional  

Cargo/ função Formação Vínculo  Carga horária 

Coordenadora de Serviço Assistente Social CLT  40h 

Técnica de referência do 

Serviço 

Assistente Social CLT 30h 

Psicopedagoga Psicopedagoga MEI 12h 

Educadora Social Superior Incompleto 

(cursando) 

MEI 20h 

Educadora Social Superior Incompleto 

(cursando) 

MEI 30hs 

Educador Social Cientista Social MEI 32hs 

Oficina Hockey Experiência Comprovada MEI 12hs 

Oficina Triathlon Superior Completo MEI 12hs 

Oficina Meio Ambiente Superior Completo MEI 6hs 

Oficina Artes Visuais Superior Completo MEI 12hs 

Oficina Teatro e 

Musicalização 

Experiência Comprovada MEI 12hs 

Oficina Capoeira Superior Incompleto MEI 6hs 

Auxiliar de Cozinha Ensino Médio Incompleto MEI 32hs 
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Colônia de Férias 2020 ASAS 

Passarela de Férias - Fundação Municipal de Esportes 

Nos meses de janeiro e fevereiro as crianças participaram das atividades propostas 

pela PMF na passarela Nego Quirido e de atividades diferenciadas na ASAS, uma 

programação lúdica e “livre”, experiências aquáticas e passeios. 
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Atividades Presenciais Fevereiro de 2020 

 

  

ATIVIDADES PRESENCIAIS ASAS FEVEREIRO 2020 
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Atividades Presenciais Março 2020 

  

ATIVIDADES PRESENCIAIS ASAS MARÇO 2020 
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Atividades e Ações Pedagógicas na Pandemia 

Com as atividades suspensas desde o dia 18 de março, conforme previu o Decreto 

Estadual nº 515 de 17 de março de 2020, a ASAS mobilizou parceiros e iniciou uma 

campanha para minimizar os impactos negativos da pandemia. 

Organizamos ações mensais de distribuição de cestas básicas, produtos de higiene 

e limpeza e materiais pedagógicos.  

Sempre buscando compreender e atender as demandas específicas de cada família, 

criança e jovem atendido. Realizamos uma pesquisa de diagnóstico digital, para entender 

melhor a acessibilidade das famílias à internet e aparelhos eletrônicos para iniciar uma 

proposta de atendimento e atividades remotas, via internet. 

 

Diagnóstico Social e Digital 
 https://drive.google.com/file/d/1U0-ubKERcnE_jEcOFU0l0K5ve3rpDFro/view?usp=sharing 

 

O Diagnóstico Digital 2020 faz parte de um movimento institucional da ASAS 

para se adaptar ao isolamento social durante a pandemia de COVID-19, e dar 

continuidade ao seu trabalho de contraturno escolar, até então realizado presencialmente. 

É um levantamento do perfil digital e acessibilidade à internet das crianças e adolescentes 

atendidos pela ASAS, e suas respectivas famílias, totalizando 67 famílias envolvidas 

diretamente.  

A coleta dos dados foi feita através de contato telefônico e baseada nos cadastros 

e registros sociais da instituição, já armazenados e atualizados anteriormente. As 

entrevistas e levantamento de dados iniciaram em maio e foram realizadas pelas 

assistentes social Vanita Weiss (temporária) e continuidade por Aline Grezele. A 

manutenção das informações, tabulação e análise dos resultados foram feitos por toda e 

equipe técnica, educadores sociais, professores oficineiros, coordenação e diretoria.  

Foram feitas perguntas para compreender o aparato de equipamentos digitais, 

formas de acesso à rede, perfil de utilização, manejo e conhecimento de ferramentas e 

aplicativos populares, e também especificidades de grupos e indivíduos, permitindo 

oferecer suporte direcionado. Visando entender a melhor forma de intermediar e otimizar 

a comunicação, a inclusão e o mapeamento da vulnerabilidade digital de algumas 

famílias, e ter uma devolutiva da eficácia das ações sociais e pedagógicas propostas 

durante o distanciamento social na pandemia. 

A pesquisa possibilitou o reconhecimento de fatores essenciais nas propostas e 

movimentações das ações e projetos da instituição e ampliou a perspectiva de troca de 

informações entre o público atendido e a ASAS. 

https://drive.google.com/file/d/1U0-ubKERcnE_jEcOFU0l0K5ve3rpDFro/view?usp=sharing
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Grupos Whats 

A ASAS, com intenção de manter o vínculo e contato com os atendidos e seus 

familiares, fortaleceu grupos de whatsapp para facilitar e controlar as informações e 

demandas. 

Temos atualmente 3 grupos, um com os pais e responsáveis, um com G1 e G2 e 

um somente com alunos do G3, para facilitar a comunicação, sendo que o grupo realiza 

atividades complementares que acontecem em paralelo ao restante. 

Nestes grupos estão inseridos a Assistente Social e Educadores Sociais, que além 

de motivar e compartilhar a programação, realizam o monitoramento e direcionamento 

das intervenções e conversas. 

 

Atualização e organização do Bússola Social 

Durante a pandemia, aprofundamos e ampliamos os registros e interações com o 

Bússola Social, uma ferramenta (plataforma) proposta pela prefeitura que concentra as 

informações institucionais e de prestação de contas com os convênios com recurso 

público. 
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Ações Pedagógicas Abril 2020: 

Em abril, a instituição estava sem coordenador, porém assistida pela Diretoria, 

através de uma proposta das Psicopedagogas Nicole Bertinatti e Rosiani Wisintainer, foi 

desenvolvido um projeto de envio de vídeos dos Professores Oficineiros para as Crianças 

e Adolescentes atendidas pela ASAS através do aplicativo Whatsapp. Os vídeos foram 

enviados durante o mês de maio, e traziam como conteúdo desafios e propostas de 

atividades para os alunos, incentivando a serem compartilhadas quando as aulas 

supostamente tivessem início novamente. 

 
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O CONTEÚDO 

 
 

 

Envio de vídeo com atividades para crianças e adolescentes  

 

  

  

 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OXbAKn1HKSf9RbpPofKiukbLKMx4frlD
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OXbAKn1HKSf9RbpPofKiukbLKMx4frlD
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Também neste período foi realizada uma pesquisa para entender o perfil 

sociofamiliar de alguns atendidos durante a pandemia e organização e unificação de 

informações, material que complementou a prestação de contas da primeira ação de 

entrega de alimentos, itens de higiene e limpeza e materiais pedagógicos. 

 

 
  

AÇÃO EMERGENCIAL DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS ASAS ABRIL 2020 
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Ações Pedagógicas Maio: 

Em maio, com a retomada das atividades de coordenação, juntamente com a 

Equipe Técnica, realizamos o planejamento das ações pedagógicas a serem executadas 

no mês de junho, intituladas “Memórias Afetivas”. Foi desenvolvida uma campanha para 

reunir registros fotográficos e audiovisuais das oficinas, atividades e eventos. Com este 

conteúdo foram desenvolvidos vídeos com as fotos enviadas pela equipe. Além dos 

vídeos, a ação possibilitou criar um acervo de fotos e vídeos da instituição. 

 

Vídeo Memória Afetiva 1 

 
 

Vídeo Memória Afetiva 2 

 
Links das Fotos 

 

Questionário Equipe: 

Questionário Equipe 

Realizamos uma pesquisa através de formulário com o objetivo de entender a 

realidade dos colaboradores durante a pandemia e buscar novas formas de interagir, 

produzir e desenvolver nosso trabalho na ASAS. Esta atividade não foi obrigatória, mas 

uma forma de contribuir, participar e opinar na estruturação das futuras ações. 

https://www.youtube.com/watch?v=y-B2F_kVWE4&t=190s
https://www.youtube.com/watch?v=bRan0xEFfSE&t=157s
https://docs.google.com/document/d/1gHFF8TztqZTTZSqGEH9FkjCeOWz3fDj15ijOdCIiXWo/edit
https://docs.google.com/document/d/1gHFF8TztqZTTZSqGEH9FkjCeOWz3fDj15ijOdCIiXWo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OpZMVDwSlxusSKdnDRjyA2f17QhJJN-fpZwuqgMOyaU/edit#responses
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A opinião de todos e todas é bem-vinda e necessária para criarmos uma unidade 

em nossa diversidade, quanto mais união, certamente, melhor será o resultado. 

Lembrando que a intenção não é julgar e nem classificar ninguém, mas entender a melhor 

forma de lidar com o coletivo e especificidades de cada um. Assim foi possível identificar 

as possibilidades e limitações de cada pessoa envolvida na equipe e realizar planejamento 

e distribuição de atividades considerando e respeitando a realidade de todos. 

Paralelo à ação “Memórias Afetivas” e após a coleta de dados do Questionário da 

Equipe ASAS, iniciamos a estruturação e debates sobre ações de videochamadas, os 

desafios, que receberam o nome de e-ncontros. 

O planejamento desse projeto contou com encontros semanais por 

videoconferência de toda a equipe, geralmente quintas-feiras, às 15hs, com algumas 

variações de acordo com necessidades específicas e demandas. 

Foram realizadas no mês de julho, três encontros por semana com as crianças e 

adolescentes, através de videochamadas, às 10hs, 15hs e 19hs, tentando contemplar a 

disponibilidade de horários e realidade familiar de todos. Cada “minigrupo” era composto 

por 1 membro da equipe técnica, 1 educador social e 2 oficineiros. 

Registros Visuais das Reuniões da Equipe 

Registros Visuais E-ncontros 

 

Registros Fotográficos de algumas reuniões em videochamada  
 
Reunião Equipe Técnica 18/05/2020 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1TFtrTjb9JwWUyzdilackevwhG5dx0HaIx-nx9urMU2Y/edit
https://docs.google.com/document/d/19qXorwdl1LY-YaD6gI1Jh0A69aTa3aZlZ0gvcs_9qls/edit
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Reunião Equipe e Diretoria / Planejamento Retorno (12/06/2020)  

 
Reunião Equipe Planejamento Ações Sociopedagógicas JUN/JUL (18/06/2020) 

 
 
Reunião Diretoria e Coordenação 10/09/2020 
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Ações Sociopedagógicas Junho:  
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Juntamente com os alimentos e materiais de limpeza e higiene, entregamos máscaras, 

livros de receitas, um jogo Uno e apostila de atividades elaborada pela psicopedagoga, giz de 

cera caixa e artesanais feitos pela professora Fabíola de Artes. 
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Ações Sociopedagógicas Julho:  
Durante o mês de julho tivemos semanalmente três horários (e-ncontros) de 

videochamadas para interação com as crianças e adolescentes. Os oficineiros acessaram 

em duplas, sempre acompanhados por um educador social e um membro da equipe 

técnica. A proposta era livre, mas focada em entender como as crianças e adolescentes 

estavam durante o isolamento social e verificar a eficácia e métodos de interação. 

 
Complementamos as cestas de alimentos, higiene e limpeza com jogos e atividades 

pedagógicas, além da entrega de cobertores para todas as famílias atendidas.  
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Ações Sociopedagógicas Agosto: 
Para nossa ação pedagógica do mês de agosto organizamos atividades semanais 

temáticas, ou seja, em cada semana foram direcionadas atividades de uma oficina específica, 

por exemplo: A Semana da Artes, Semana do Hóquei, Semana da Capoeira...e assim até que 

todas as oficinas foram contempladas. 
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Visita Bairro da Juventude 

Benchmarking em Criciúma na instituição Bairro da Juventude.  

Representantes da gestão da ASAS fizeram um dia de imersão nesta respeitável 

organização. São 70 anos de história, 250 funcionários, 1100 crianças de 0 a 18 anos 

atendidas em turno integral e 400 em contraturno. Mais de 400 empresas, milhares de 

pessoas físicas ajudando. O impacto na região é gigantesco. Certamente uma vivência 

enriquecedora e valiosa para a ASAS e toda equipe. 
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Ações Sociopedagógicas Setembro: 
Continuação das videochamadas (e-contros), com mais opções de horários e 

frequência fixa. Atendendo as demandas escolares trazidas nos encontros virtuais pelas 

crianças e jovens atendidos pela ASAS, iniciamos um atendimento voltado aos estudos. 

Três vezes por semana, no turno da manhã, dois educadores socias se disponibilizam para 

auxiliar e organizar as atividades das crianças e adolescentes ASAS. 

A Oficina de Ilustração do Projeto “Nas ASAS da Poesia” teve início no dia 

09/09/2020 e tem previsão para finalização somente em fevereiro de 2021.  

Brinquedos e jogos solicitados pelas crianças e adolescentes em questionário 

enviado na apostila da Ação Emergencial de junho foram entregues na Ação Emergencial 

de setembro  

Projeto UNESCO – TRIBOS, Nas Trilhas da Cidadania é uma formação para 

professores e jovens, em uma edição virtual pela pandemia, foram propostas dinâmicas e 

atividades voltadas ao protagonismo de jovens, oficina de fotografia e liderança cidadã. 

Iniciamos a campanha de arrecadação de verba para aquisição de presentes de Dia 

das Crianças ASAS 2020, a campanha foi realizada em parceria com Lucila Bistrô. 

 Na última semana de setembro, iniciamos com a execução do projeto de 

intervenção da estagiária de Serviço Social, Simony Platt, denominado “Projeto de Vida”, 

tem por objetivo identificar os interesses e sonhos para o futuro dos adolescentes 

atendidos trazendo informações e convidados vinculados às áreas de interesse, realizando 

encontros semanais por vídeo chamadas  
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Projeto Nas ASAS da Poesia 

O Projeto “Nas ASAS da Poesia” é uma iniciativa coletiva e colaborativa, que 

propõe uma oficina de ilustração de um livro infanto-juvenil pelos adolescentes que 

frequentam a ASAS, através de uma poesia doada para a instituição. Além disso, propor 

aos jovens o engajamento e conhecimento em todos os trâmites da concepção de uma 

obra literária, desde a criação e produção, até a divulgação e comercialização do produto 

final, promovendo o protagonismo dos adolescentes envolvidos e visando gerar 

transformações sociais e senso empreendedor. 

No mês de setembro tivemos uma bela campanha de arrecadação de fundos para 

impressão do livro. A proposta veio em parceria da “Corrida da Vida” e ASAS. No dia 

26/09/2020, o Ultramaratonista de Montanha Anderson Floriani, correu 150 km na Ilha 

de Florianópolis. Ele resolveu fazer esse desafio pessoal, uniu-se a uma causa social e 

decidiu arrecadar fundos pra instituição. 

 

Campanha “Um Brinquedo Vale Um Sorriso” 

Nos meses de setembro e outubro a ASAS em parceria com Lucila Bistrô fez 

uma campanha para arrecadar verba para compra de brinquedos a serem entregues na 

Ação Emergencial de outubro, especial Dia das Crianças. Foi passado um catálogo de 

opções de brinquedos na faixa de R$ 35,00 a R$ 40,00, onde cada criança e jovem teve 

a oportunidade de escolher seu presente.  Durante a campanha, realizamos intervenções 

presenciais para fortalecer a ação. 
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Ações Sociopedagógicas outubro: 
“Ação Emergencial Dia das Crianças” foram distribuídas cestas básicas e 

materiais de higiene e limpeza para as 67 famílias atendidas pela ASAS. As crianças e 

jovens receberam um jogo/brinquedo previamente escolhido, tornando uma ação ainda 

mais especial. 

Continuação das videochamadas (e-contros), com mais opções de horários. 

Foi realizada uma intervenção, por vídeochamada, com a participação de duas 

psicólogas convidadas, no início de outubro contemplando a temática do Setembro 

Amarelo, prevenção ao suicídio. 
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E-ncontros (videochamadas) outubro 

 

 
 

 

 
Mostra de Talentos Comemoração Dia das Crianças e Dia dos Professores 15/10/2020 
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Ações Sociopedagógicas novembro: 
Em novembro a ASAS não conseguiu apoio e recursos para realizar a “Ação 

Emergencial” como tem feito desde o início da pandemia de COVID-19. 

Continuamos com os atendimentos por videochamada e demandas do serviço 

social através de telefonemas e reuniões virtuais. Este mês também contemplou a 

“Gincana Virtual ASAS”, que semanalmente as crianças e jovens recebem desafios dos 

oficineiros. Intervenções do estágio de Serviço Social teve continuidade, convidando 

profissionais de diversas áreas para uma bate papo com os adolescentes. 

A ASAS representada pelo coordenador Bento Ribeiro, participou do 10° 

Encontro da Jornada Formativa Articula Floripa, um espaço virtual de aprendizagem 

coletiva sobre temáticas pertinentes à infância e adolescência. 

Neste mês a ASAS iniciou uma etapa muito importante na construção de sua sede 

nova, com previsão de ocupação para 2º semestre de 2021. Reuniões frequentes são feitas 

por uma equipe voltada somente a este projeto de construção da sede nova no terreno 

cedido pela prefeitura. A instituição planejou 2021 e iniciou o plano de política interna.  

 

E-ncontro ASAS (videochamada): 
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Ação Cidadão Digital (segurança na internet): 

No mês de novembro a ASAS recebeu o Projeto Cidadão Digital, uma proposta da 

Safernetbr. A mediadora Isabella Ferro ofereceu às crianças, jovens e familiares uma 

programação extra nos e-ncontros ASAS por videochamada. Foram 4 dias de atividades 

com temáticas sobre segurança digital,  reputação,  violência online,  relacionamentos 

saudáveis na rede, autocuidado e educação midiática, entre outros assuntos relacionados 

a navegação na Internet.   

 

 

Gincana Virtual ASAS (outubro e novembro): 
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10° Encontro da Jornada Formativa Articula Floripa: 

 

No dia 24/11/2020 a ASAS, representada pelo coordenador Bento Ribeiro, 

participo de uma intervenção no evento participou como animador e mediador do 10° 

Encontro da Jornada Formativa Articula Floripa, um espaço virtual de aprendizagem 

coletiva sobre temáticas pertinentes à infância e adolescência. O evento foi realizado 

virtualmente pelo Instituto Comunitário Grande Florianópolis - ICOM pela plataforma 

GoogleMeet no dia 24/11/2020 das 14h30 às 17h e teve como tema “Conversando sobre 

direitos: diálogo com crianças e adolescentes”. Este encontro faz parte das ações do 

ICOM, em parceria com o Observatório de Inovação Social de Florianópolis 

(OBISF/NISP/ESAG/UDESC) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), que desde 2019 vêm realizando o “Projeto Articula Floripa - 

Direito Deles, Transformação Para Todos”, com o objetivo de promover e garantir 

direitos de crianças e adolescentes em Florianópolis, por meio do fortalecimento do 

CMDCA, e este ano lançaram juntos a campanha ECA 30 anos: Criança e Adolescente 

como prioridade absoluta, para promover espaços de diálogo e reflexão com os atores do 

SGDCA sobre a garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

 
 

Reuniões Nova Sede ASAS: 

  


