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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ANO 2018 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

Nome da Entidade: CASA DE FRANCISCO DE ASSIS 
CNPJ: 30.022.057/0001-52 
Data de Inscrição no CNPJ: 27/04/1979 
Certificada pelo CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 
Certificada pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 
Certificada pelo CEBAS/CNEAS – Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social 
Declarada de UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL. 

CONTEXTO DOS PROJETOS 

A Casa de Francisco de Assis é uma instituição não governamental, beneficente e filantrópica. 
Sua sede funciona em um casarão construído em 1905, com 1.793 m² de terreno e 1.027 m² 
de área construída em 2 andares, tombado pelo Patrimônio Histórico, na área da IV Região 
Administrativa da Cidade do Rio de Janeiro, abrangendo os bairros de: Botafogo, Catete, 
Cosme Velho, Flamengo, Glória, Humaitá, Laranjeiras e Urca. Também são atendidas a III 
Região (Rio Comprido) e a XXIII Região Administrativa (Santa Tereza); beneficiando as 
comunidades carentes de Cerro-Cora, Guararapes, Ladeira dos Tabajaras, Chapéu Mangueira 
(Botafogo), Santa Marta, Barão de Petrópolis, Rua Álvaro Ramos, Tavares Bastos, Vila 
Benjamim, Vila Cândido, Vila Pereira da Silva, Vila Santo Amaro, etc. 

Fundada no dia 4 de agosto de 1975 por Celi de Menezes Bomfim, mantém a proposta inicial 
de levar a todos a conquista da dignidade e da inserção social, oferecendo atendimento, para 
que crianças, jovens e adultos tenham acesso a um projeto de fortalecimento de seus vínculos 
familiares e comunitários. 

  

Atuamos como polo de transformação sustentável da Sociedade, tendo esse princípio como 
missão. 
Verificamos, no nosso dia a dia, a grande dificuldade desses brasileiros de conquistar a 
cidadania, a dignidade, o aprendizado de novas técnicas, a orientação profissionalizante, a 
saúde, a moradia, o saneamento básico, os direitos trabalhistas e sociais. Verificamos, 
também, que a busca de seus direitos por vias erradas gera violência. Daí a necessidade de 
apaziguamento, do encaminhamento para a conquista desses direitos pelos caminhos 
corretos, através de orientação à essa classe desprovida de qualquer tipo de assistência 
social. Com esta finalidade vários projetos são executados. 
Não visamos lucros pecuniários, apenas queremos participar ativamente na construção de 
uma sociedade mais justa, com menos desigualdades sociais. 
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Para o satisfatório desenvolvimento e oferta dos serviços gratuitos, a Casa de Francisco de 
Assis conta com 28 funcionários, executores das atividades fins, contratados em regime CLT e 
aproximadamente 150 voluntários, em cada um dos setores da Casa, empenhados na 
realização das mais variadas funções. 

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS: 

• Doações de pessoas físicas e/ou jurídicas; 
• Apoio da Secretaria Municipal de Educação; 
• Mensalidade de Associados; 
• Venda de livros em sua banca/livraria na CFA; 
• Renda de bazar (objetos usados); 
• Eventos de captação de recursos, (Chá das mães, Rifas, Brechó Chique, Festa Junina da 

Creche, Arraia do bem e Samba do Bem). 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 

Conforme dispõe as Resoluções CNAS Nº 17/2011, que ratifica a equipe de referência definida 
pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, do Sistema único de Assistência Social – 
NOB – RH/SUAS e reconhecendo as categorias profissionais de nível superior, para atender as 
especificidades dos serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do SUAS, nº 
09/2014. Seguem as ocupações e áreas profissionais de Ensino Superior, Médio e Fundamental 
do SUAS, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – 
NOB-RH/SUAS: 

Qualificação e quantidade dos profissionais que compõe a equipe contratada pela CLT: 

QUALIFICAÇÃO / FUNÇÃO /NÍVEL 
ESCOLAR

Q
.

QUALIFICAÇÃO / FUNÇÃO/ NÍVEL 
ESCOLAR

Q
.

Gerente Administrativo – Superior 
Adm.

1 Coordenação Pedagógica – Superior 
Pedagogia

1

Assistente administrativo II – Médio 1 Diretora de Creche – Superior Pedagogia 1

Assistente administrativo III – Médio 1 Auxiliar de Creche – Médio Form. Professor 4

Auxiliar administrativo II – Médio 1 Professor – Superior Pedagogia 5

Auxiliar administrativo – Fundamental 1 Auxiliar de Cozinha – Fundamental 2

Auxiliar de Serviços Gerais – 
Fundamental

1 Cozinheira II – Médio 1

Auxiliar de Serviços Gerais – 
Fundamental

1 Auxiliar de Serviços Gerais IV – 
Fundamental

1

Auxiliar de Serviços Gerais – 
Fundamental

1 Auxiliar de Escritório – Fundamental 1

Auxiliar de Serviços Gerais – 
Fundamental

1 Vendedor – Médio 1

Auxiliar de Serviços Gerais – 
Fundamental

1 Assistente Social – Superior Serviço Social 1
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PROJETOS DESENVOLVIDOS 

ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO SANTA CLARA 

Em agosto de 1996 foi criado “O Espaço de Desenvolvimento Santa Clara”, onde as atividades 
desenvolvidas tomam, a partir de então, maiores proporções, passando a oferecer aos 
moradores das comunidades atendidas, uma estrutura integral de formação pessoal e cidadã, 
que conta com educação formal e complementar, com a oferta de atividades culturais, 
esportivas e de cuidados básicos de saúde. Entende-se que, objetivando um satisfatório 
desenvolvimento e fortalecimento do papel crítico-emancipador e reivindicativo do sujeito, 
não é possível dissociar, em seu processo de formação, as esferas educacional, cultural e de 
saúde, visto que esses são direitos humanos complementares e fundamentais para a 
instrumentalização do cidadão frente às arraigadas questões sociais que abarcam sua 
realidade. 

CRECHE SANTA CLARA 

Entidade de direito privado, está a serviço das necessidades e características de 
desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, independente de sexo, etnia, cor, credo 
religioso e ideologia política, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana e contrária a qualquer forma de preconceito ou discriminação.  O 
principal objetivo é assegurar à criança atividades curriculares estimuladoras, 
proporcionando condições adequadas para promover o bem-estar e o seu desenvolvimento, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, linguístico, moral e social, mediante a 
ampliação de suas experiências e o estímulo ao interesse pelo conhecimento do ser humano, 
da natureza e da sociedade. 

Recebe, diariamente, 72 crianças com idades que variam de 2 a 5 anos e 11 meses. Durante o 
período de 9 horas diárias, fazem 4 refeições diárias, sendo acompanhadas por Pedagogas e 
orientadas pelos modernos princípios da Pedagogia. A creche oferece também atendimento 
completo na área da saúde, com assistência dentária preventiva, pediátrica, de 
fonoaudiologia, psicologia e nutrição. 
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FORMAS DE ACESSO: 

Por busca espontânea 

• Os pais fazem inscrição em período determinado do ano todos são entrevistados pela 
Assistente Social, para avaliação dos casos. As inscrições são divulgadas em toda a 
comunidade por cartazes e página de rede social da instituição e da própria 
comunidade. 

As crianças são matriculadas de acordo com os seguintes critérios: 

• Famílias com renda de até dois salários mínimos nacionais ou em situação de 
vulnerabilidade Social; 

• Famílias Monuparentais: mãe e ou pai sozinho nos cuidados com a criança; 
• Beneficiários de programas sociais; 
• Núcleo familiar com histórico de: Dependência química, Violência doméstica, Egressos 

do sistema penitenciário, Pessoa com deficiência e ou doenças graves e /ou condições 
habitacionais precárias. 

AÇÕES: 

CRECHE SANTA CLARA 

• Maternal I 
Total:  20 crianças atendidas (de 2 anos a 2 ano e 11 meses) 

• Maternal II 
Total: 20 crianças atendidas (de 3 anos a 3 anos e 11 meses) 

• Pré-escola I 
Total:  20 crianças atendidas (de 4 anos a 4 anos e 11 meses) 

• Pré-escola II 
Total:  12 crianças atendidas (de 5 anos a 5 anos e 11 meses) 

ATIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

• Capoeira; 
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• Ginástica; 
• Música; 
• Educação Física – Estimulação psicomotora; 
• Biblioteca de incentivo à leitura / Contação de histórias. 

       

  

              

 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto 808 /84 de 14/12/84 • Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria 972 de 
22/10/01 • CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social n• 0295/00 • CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social nº 
44.006.001.045/01-14 • CMDCA – Conselho Municipal de Assistência Social nº 49/2004 – CNPJ 30022057/0001-52 



ALGUMAS ATIVIDADES DO PROJETO PEDAGÓGICO/2018: 
• Capoeira – Ministrada por voluntário integrante do projeto “Brincadeiras de Angola” - 

Utilizam a Capoeira como raiz pedagógica, baseado nos em ensinamentos ancestrais, 
como o valor da comunidade e da oralidade, para enfatizar os conceitos de Cultura de 
Paz, de resolução não violenta dos conflitos, da democratização do conhecimento e 
da autonomia da criança. 

• Contação de histórias. 
• Educação Física – Atividade de estímulo a psicomotricidade através de atividades lúdicas, 

desenvolvendo a consciência corporal, de espaço e tempo. 
• Brincando a criança lida com dados da realidade e com a de seus companheiros, 

ouvindo e coordenando seus pontos de vista junto aos do outro, socializando-se e 
aprendendo a cooperar, estabelecendo relações entre o novo e o conhecido, 
atribuindo novas significações ao repertório de sua vida. 

• Palestras às famílias abordando a questão da imposição de limites, castigos e violência 
doméstica. Encaminhamento à rede socioassistencial, quando necessário, visando o 
acompanhamento de cada caso. Objetivando a inserção social das pessoas carentes, as 

pa l e s t r a s 
buscam a 

conscientização das famílias, sobre seus direitos 
segundo a nossa Constituição nas áreas de Saúde, 

Trabalho, Justiça e Cultura. 
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• Dengue, Chikungunya e Zica vírus. 

Todos unidos contra o mosquito (Aedes aegypti) que causa estas 
doenças! 
A partir de estudos e pesquisas, os alunos da Creche Santa Clara 
criaram sugestões de prevenção e identificação da doença. 

• Oficina de culinária; 
• Conhecer os principais símbolos da Páscoa e seus significados; 
• Distribuição de ovos de páscoa doados às crianças; 

 

• Brincadeiras e dramatizações com a utilização de recursos 
diversos; 

• Teatrinho com os profissionais da Creche sobre a Páscoa; 
• Identidade, imagem corporal, corpo e espaços.
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