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Estimados(as) Lassalistas e 
todos(as) que estão tendo 
contato com este Relatório Social:

A razão de existir do Instituto dos Irmãos das 
Escolas Cristãs, e de todas as suas obras, é o 
serviço aos mais necessitados, especialmente 
aos que mais carecem de educação humana e 
cristã integral.

O Relatório Social 2019 explicita o esforço 
dos lassalistas para atender aqueles que vivem 
em situação de pobreza e exclusão social. Não 
representa tudo o que é desenvolvido nas ins-
tituições da Rede, mas é a expressão do desejo 
de cada lassalista em contribuir para a cons-
trução de uma humanidade mais justa e frater-
na através da educação. 

Por meio deste Relatório, se pode acompa-
nhar as iniciativas e projetos da Província La 
Salle Brasil-Chile (Rede La Salle) em atender às 
necessidades educativas de crianças e jovens 
nas regiões onde estão presentes suas institui-
ções. 

As diversidades de ações sociais foram reali-
zadas através de bolsas assistenciais, projetos 
e ações de assistência social, projetos de volun-
tariado e projetos de pastoral, desenvolvidos 
pelas Fundações La Salle e O Pão dos Pobres 
de Santo Antônio, pelas Escolas de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
Instituições de Ensino Superior e Escolas Con-
veniadas.

A Rede La Salle do Brasil e Chile está inte-
grada à Região Latino-Americana Lassalista 
(RELAL). A RELAL desenvolve o projeto La Salle 
Construindo o Futuro, que busca colocar em 
prática os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) propostos pela Agenda 2030, 
com políticas públicas voltadas à infância e à 
adolescência, juntamente com as propostas do 

Escritório Internacional Católico para Crianças 
(Bureau International Catholique de l’Enfance 
– BICE). Todas as Comunidades Educativas e 
suas Fundações realizam seus atendimentos, 
ações e projetos nessa perspectiva.

Queremos manifestar nosso agradecimento 
a cada um e a cada uma das pessoas que de-
dicam seu tempo e seus recursos para ajudar 
os que mais necessitam, e que se integram aos 
projetos da Rede La Salle. Grandes coisas são 
possíveis quando nosso coração está aberto 
aos apelos que Jesus nos faz e nos comprome-
temos com a transformação da realidade que 
nos cerca.

Ir. Olavo José Dalvit 

Provincial da Província La Salle Brasil-Chile 
e Presidente da Rede La Salle

PROVINCIALMENSAGEM DO IRMÃO PROVINCIAL
IR. OLAVO DALVIT
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REDE LA SALLEA REDE LA SALLE
E O COMPROMISSO COM O SERVIÇO EDUCATIVO AOS E COM OS POBRES

João Batista de La Salle (1651-1719), Santo 
Fundador Lassalista, dedicou sua vida à educa-
ção humana e cristã, dispensando bens e títulos 
para estender a mão aos mais necessitados. De 
forma inovadora, criou um instituto religioso, 
no qual seus membros assumiram a educação 
e a formação de crianças e jovens, tornando-se 
conhecidos por Irmãos de La Salle.

Hoje, com sede em Roma, o Instituto dos Ir-
mãos das Escolas Cristãs dá continuidade ao 
legado de São João Batista de La Salle, atuando 
em 80 países e beneficiando centenas de milha-
res de pessoas em obras educativas, religiosas 
e formativas. Dessa forma, sua missão continua 

viva e prospera com o trabalho transformador 
dos Irmãos e dos educadores Lassalistas.

Presente no Brasil desde 1907, a Rede La 
Salle integra a Província La Salle Brasil-Chile, 
uma das unidades administrativas do Institu-
to formada por Brasil e Chile, mantendo uma 
missão especial em Moçambique. Os Irmãos 
desses três países trabalham de forma conjun-
ta, em diferentes frentes de atuação. Entre es-
sas, destaca-se o Serviço Educativo aos e com 
os Pobres, para o qual a Província reafirma seu 
histórico de ações concretas em prol dos me-
nos favorecidos, por meio de:

Manutenção de instituições e de cen-
tros de assistência social, que promo-
vem cursos de qualificação profissional, 
acolhimento e inclusão;

Oferta de bolsas integrais e parciais 
de estudo em suas instituições de Edu-
cação Básica e de Ensino Superior;

Ações assistenciais diversas em comu-
nidades desassistidas.
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NOSSA PRESENÇAA PRESENÇA DA PROVÍNCIA
LA SALLE BRASIL-CHILE

LA SALLE   
NO CHILE

MISSÃO EM 
MOÇAMBIQUE

• Presente nas cidades
   de Santiago, Talca e Temuco
• 7 Comunidades Educativas
• 6 Comunidades Religiosas
• 20 Irmãos

Mais de:
• 6.000 alunos
• 600 educadores

• Presente em Beira
• 3 Comunidades Educativas
• 2 Comunidades Religiosas
• 1 Comunidade Formativa
• 16 Irmãos e Formandos

Mais de:
• 3.900 alunos
• 180 educadores e
voluntários

LA SALLE   
NO BRASIL

• Presente em 9 estados
   e no Distrito Federal
• 45 Comunidades Educativas
• 29 Comunidades Formativas
• 158 Irmãos e Formandos

Mais de:

• 47 mil alunos
• 5.600 educadores



NOSSA MISSÃOSERVIÇO EDUCATIVO
AOS E COM OS POBRES

O Serviço Educativo aos e com os Pobres 
é uma resposta às necessidades e urgências 
educativas, sendo o alicerce da Missão Lassa-
lista. Essa preocupação com os mais necessita-
dos transforma trajetórias de vidas.

Conforme documento do 2º Capítulo Pro-
vincial, que apresenta as prioridades e linhas 
de ação para gestão de 2019 a 2022 na Pro-
víncia La Salle Brasil-Chile, foi firmado o com-
promisso pela responsabilidade social e pela 
qualificação desse serviço. Cada Comunidade 
Educativa Lassalista tem o desafio de assumir 
atitudes e ações relacionadas à inclusão de 
crianças, jovens, adultos e idosos em situação 
de vulnerabilidade social. É uma prioridade, 
também, o engajamento em órgãos de defesa 
de crianças e adolescentes e o desenvolvimen-
to de iniciativas nesse sentido.

Neste relatório, é apresentado um conjunto 
de serviços, programas e projetos desenvolvi-
dos gratuitamente e alguns parcialmente gra-
tuitos, conforme a vulnerabilidade social dos 
atendidos. Concomitante a novos cenários, 

com novos sujeitos emergentes e protago-
nistas, a Comunidade Lassalista se expande, 
sendo uma rede internacional sem fronteiras. 
Assim, tais iniciativas acontecem tanto no Bra-
sil como nos dois países que fazem parte da 
Província: Chile e, com uma missão especial, 
Moçambique. 

A partir dos projetos descritos e ilustra-
dos a seguir, é possível conhecer o caráter 
da Missão Lassalista e alguns exemplos de 
empenho na defesa dos mais necessitados. 
Trata-se apenas de uma pequena parcela da 
ação da Província La Salle Brasil-Chile volta-
da à responsabilidade social, que atualiza e 
mantém vivo o legado de São João Batista 
de La Salle e que move os lassalistas a res-
ponderem aos desafios que o mundo atual 
os apresenta. Assim, é possível agir, sonhar, 
planejar e crer que São João Batista de La Sal-
le vive e torna grandes coisas possíveis. “Não 
basta sentir, em nosso coração, amor para 
com nosso próximo; é preciso testemunhá-
-lo… na prática” (São João Batista de La Salle, 
DA 201, 3, 9).
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O FUTUROLA SALLE CONSTRUINDO
O FUTURO

A Região Latino-Americana Lassalista (RE-
LAL) nasceu por indicação do 40º Capítulo 
Geral do Instituto dos Irmãos das Escolas 
Cristãs, que solicitou a regionalização do 
Instituto. A RELAL foi organizada durante a 
1ª Assembleia Geral realizada em Lima, no 
Peru, em janeiro de 1979. Administrativa-
mente constituída de acordo com a lei pró-
pria do Instituto dos Irmãos das Escolas Cris-
tãs, é integrada pelas Províncias Lassalistas 
da América Latina e do Caribe.

O ano de 2019 foi repleto de comemora-
ções, entre elas: o 70º aniversário da Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos, o 60º 
aniversário da Declaração dos Direitos da 

Criança, o 30º aniversário da Convenção so-
bre os Direitos da Criança e o 300º aniversá-
rio da morte de São João Batista de La Salle. 
Com tantas datas de temas importantes para 
a sociedade, a RELAL, em colaboração com 
o Escritório Católico Internacional da Crian-
ça (BICE), lançou a campanha La Salle Cons-
truindo o Futuro.

A proposta da RELAL está alinhada com a 
Agenda 2030, um plano de ação mundial da 
ONU que busca fortalecer a paz universal. O 
plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável e 169 metas para erradicar a 
pobreza e promover uma vida digna para to-
dos, dentro dos limites do planeta.

Eles são integrados e indivisíveis, e equili-
bram as três dimensões do desenvolvimento 
sustentável: a social, a econômica e a am-
biental: Pessoas, Prosperidade e Paz.

A Rede La Salle está determinada a promo-
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ver sociedades pacíficas, justas e inclusivas, 
que estão livres do medo e da violência. Não 
pode haver desenvolvimento sustentável 
sem paz e não há paz sem desenvolvimento 
sustentável. A fim de mostrar a sintonia da 
Rede com os Objetivos de Desenvolvimento 



Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas 
as suas formas, em todos os lugares.

1.3 Implementar, em nível nacional, me-
didas e sistemas de proteção social adequa-
dos, para todos, incluindo pisos, e até 2030, 
atingir a cobertura substancial dos pobres e 
vulneráveis.

1.5 Até 2030, construir a resiliência dos 
pobres e daqueles em situação de vulnerabi-
lidade, e reduzir a exposição e vulnerabilida-
de destes a eventos extremos relacionados 
com o clima e outros choques e desastres 
econômicos, sociais e ambientais.

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa e de qualidade, e promover opor-
tunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todas e todos.

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos 
adquiram conhecimentos e habilidades ne-
cessárias para promover o desenvolvimento 
sustentável, inclusive, entre outros, por meio 
da educação para o desenvolvimento susten-

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para o desenvolvimento susten-
tável, proporcionar o acesso à justiça para 
todos e construir instituições eficazes, res-
ponsáveis e inclusivas em todos os níveis.

16.1 Reduzir significativamente todas as for-
mas de violência e as taxas de mortalidade 
relacionadas em todos os lugares.

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e 
todas as formas de violência e tortura contra 
crianças.

O FUTURO
Sustentável, foram escolhidos três dos 17 obje-
tivos para serem intensificados em projetos de 
assistência social. No futuro, serão escolhidos 
outros objetivos até todos poderem ser con-
templados. Seguem abaixo os três primeiros:

tável e estilos de vida sustentáveis, direitos 
humanos, igualdade de gênero, promoção 
de uma cultura de paz e não violência, ci-
dadania global e valorização da diversidade 
cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável.

4.8 Até 2030, substancialmente aumentar 
o contingente de professores qualificados, 
inclusive por meio da cooperação interna-
cional para a formação de professores, nos 
países em desenvolvimento, especialmente 
os países menos desenvolvidos e pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento.
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LA SALLE CONSTRUINDO
O FUTURO



A Rede La Salle desenvolve ações de inclu-
são para garantia, acesso, permanência e con-
clusão dos estudos de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos em situação de vulnerabilida-
de social na Educação Básica e na Educação 
Superior. Há apoio ao aluno bolsista na Educa-
ção Básica, através da concessão de material 
didático, de uniforme escolar e da realização 
de outras ações que previnam a evasão esco-
lar e a repetência por meio de atendimento às 
famílias, encaminhamento à rede socioassis-
tencial, visita domiciliar, reforço escolar e gru-
pos de estudos. 

Com relação à Educação Superior, além da 
concessão de bolsas de estudos por meio do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI) 
e Bolsas Sociais de Estudos próprias, é pro-
porcionado, também, aos educandos, pelos 
Núcleos de Práticas Jurídicas e Contábeis, a 
formação prático-profissional e prestação de 
serviços às comunidades das adjacências dos 
Núcleos. 

Essas iniciativas visam atender à legislação 
vigente – em especial à Lei nº 12.101/2009, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.242/2014 – 
fortalecendo o trabalho educativo e o vínculo 
entre instituição de ensino, família e comuni-
dade, contribuindo para a formação acadêmi-
ca, social e humana deste futuro profissional.
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ATENDIMENTOBOLSAS DE ESTUDOS NO BRASIL

No Brasil, a Rede La Salle possui o compro-
misso de viabilizar o acesso, a permanência 
e a conclusão dos estudos de alunos em situ-
ação de vulnerabilidade social e carência de 
recurso econômica na Educação Básica e na 
Educação Superior, por meio do Programa 
de Concessão de Bolsas de Estudos. 

Formada por duas mantenedoras, a Asso-
ciação Brasileira de Educadores Lassalistas 
(ABEL) e a Sociedade Porvir Científico (SPC), a 
Rede La Salle exerce, por meio delas, as suas 
finalidades estatutárias voltadas à Assistên-
cia Social. 

Com foco no Serviço Educativo aos e com 
os pobres, sendo esse um eixo da Missão 
Lassalista, as mantenedoras mobilizam 
meios próprios para o atendimento dos in-
teressados em aderir ao programa de Bolsa 
Social nas unidades mantidas de educação e 
ofertam bolsas de estudo integrais e parciais 
(50%).

Por meio da análise do perfil socioeco-
nômico dos candidatos e/ou estudantes, as 
mantenedoras lassalistas concedem bolsa 
social de estudo (próprias), considerando o 
que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), a Política Nacional de Educa-
ção (PNE) e a Lei 12.101/09, que dispõe sobre 

a certificação das entidades beneficentes de 
assistência social e outras providências.

Destacamos que no âmbito da Educação 
Superior, além da concessão de bolsas de 
estudos próprias, as mantenedoras aderi-
ram ao Programa Universidade para Todos 
(PROUNI), com o intuito de ampliar o seu 
atendimento e qualificar a formação de jo-
vens e de adultos, preparando-os para o 
mercado de trabalho. São considerados não 
apenas os critérios estabelecidos pelo Pro-
grama, mas também aspectos sociais, que 
contribuem para a formação integral e con-
tinuada no contexto acadêmico.

Aos selecionados com bolsa social de es-
tudo própria (integral ou parcial), são ofere-
cidas todas as atividades previstas na grade 
curricular dos alunos pagantes, sem nenhum 
tipo de distinção ou discriminação.

Seguindo a premissa lassalista de ensinar 
a “bem viver”, é oportunizado aos bolsistas 
o convívio e o acolhimento, bem como sua 
adaptação ao ambiente da Comunidade Edu-
cativa a que pertencem. Também são prio-
rizadas a valorização da formação humana 
e a inclusão de pessoas em vulnerabilidade 
social com acesso à universalização dos di-
reitos sociais. 
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Com isso, as Comunidades Educativas da 
Rede La Salle de Educação Básica realizam 
ações complementares de acompanhamen-
to a esses alunos a partir do Plano de Aten-
dimento ao Aluno Bolsista, operacionalizado 

por meio de projetos de apoio aos alunos.

No quadro a seguir, é possível verificar a 
quantidade de bolsas sociais que foram ofer-
tadas pela Rede La Salle em 2019:

Instituições Responsáveis: todas as 
Comunidades Educativas da Rede La 
Salle no Brasil.

Público-alvo: estudantes.

Objetivo: conceder Bolsas de Estudos 
Social na Educação Básica e Superior a 
alunos que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social e hipossufici-
ência econômica, com renda de até três 
salários mínimos per capita mensal.

Local: Brasil.

Período de Execução: anual.
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BOLSISTAS 2019: EDUCAÇÃO BÁSICA

Integral 100% 3.998

Integral 100% Turno Complementar 222

Parcial 50% 2.137

BOLSISTAS 2019: ENSINO SUPERIOR

Integral 100% PROUNI 1.599

Integral 100% Bolsa Social 260

Parcial 50% PROUNI 62

Parcial 50% Bolsa Social 617



EN CHILEESTUDIANTES BECADOS EN CHILE

Teniendo presente el llamado de San Juan 
Bautista de La Salle de entregar un servicio 
educativo que coloque en el centro las nece-
sidades de los niños en situación de pobreza 
o riesgo social, los siete centros educativos de 
la red lasallista de Chile están comprometidos 
en: promover, entre sus estudiantes, el desar-
rollo de una conciencia social que apunte a 
la justicia y solidaridad. Responder a los de-
safíos que surgen de la realidad nacional de 
construir un país donde todos los niños, niñas 
y jóvenes puedan aspirar a una educación de 
calidad con equidad. Brindar espacios y expe-
riencias educativas desafiantes para su creci-
miento integral.  Incorporar en sus aulas a es-
tudiantes en situación de vulneración y riesgo 
social con el fin de que puedan desarrollar al 
máximo sus capacidades.

Instituciones responsables: todos los 
centros educativos de la red La Salle de 
Chile: Colegio de La Salle de Temuco, Es-
cuela Francia, Colegio de La Salle de Talca, 
Escuela San Lázaro, Colegio San Gregorio 
de La Salle, Instituto La Salle y Colegio de 
La Salle de La Reina.

Destinatarios: estudiantes de los centros 
educativos de la red lasallista de Chile.

Objetivos: entregar becas a estudiantes 
que se encuentran en situación de vulne-
rabilidad socioeconómica; promover la 
incorporación de los estudiantes en situ-
ación de vulnerabilidad socioeconómica y 

En este contexto y con el propósito de que 
se pueda lograr de manera concreta la inclusi-
ón de estudiantes que presentan situaciones 
de vulneración socioeconómica, es que los 
centros educativos de la red lasallista de Chi-
le otorgan un conjunto de becas integrales y 
parciales. Estas becas benefician a estudiantes 
cuyas familias se encuentran socioeconómi-
camente desfavorecidas y que desean optar 
por la propuesta educativa de las escuelas y 
colegios. Las becas son solicitadas por los pa-
dres y entregadas por los centros educativos 
de acuerdo a las regulaciones legales del país 
como las orientaciones propias institucionales. 
Gracias a esta política solidaria se ha podido 
beneficiar a niños, niñas y jóvenes a lo largo de 
muchos años.

sus familias a la propuesta educativa ins-
titucional; generar instancias de equidad 
que permita a familias en vulnerabilidad 
socioeconómica optar por la propuesta 
lasallista.

Ubicación: en Chile. Región del Maule, 
Región de la Araucanía y Región Metropo-
litana.

Periodo de Aplicación: anual.

Número de Beneficiarios 2019: a nivel 
de la Educación Básica y Media se otor-
garon 561 becas integrales y 278 becas 
parciales.

RELATÓRIO SOCIAL 14



RELATÓRIO SOCIAL 15

BOLSISTAS 2019

ONG SOPRO 147 alunos com bolsa integral, lanche escolar e 
um kit de material escolar.

ONG ANPIL
42 alunos com bolsa parcial. A família do aluno 
paga a matrícula e 20% das mensalidades, en-

quanto a ANPIL arca com os 80% restantes.

Escola João XXIII
80 alunos receberam descontos de 20 a 80% 
devido à situação de pobreza ou por serem 

vários da mesma família (três ou mais).

EM MOÇAMBIQUEBOLSAS DE ESTUDOS EM MOÇAMBIQUE

Em Moçambique, na África, são oferecidas bol-
sas de estudo a partir da parceria da Província La 
Salle Brasil-Chile com instituições de Portugal e 
da Itália. 

Uma delas é a Solidariedade e Promoção 
(SOPRO), organização não governamental para 
o desenvolvimento, sem fins lucrativos, perten-
cente à plataforma portuguesa. A missão dessa 
entidade é ajudar os povos de países em desen-
volvimento, embora suas ações estejam mais 
concentradas em Moçambique.

Na Escola João XXIII, localizada na periferia de 
Beira, a intervenção tem incidido na melhoria 
das condições de ensino e de apoio às crianças 
apadrinhadas. Neste cenário, a SOPRO estabe-

lece contato e acompanhamento junto a 147 
crianças e às suas respectivas famílias.   

Outra parceira é a Amici Nella Promozione 
Internazionale Lasalliana (ANPIL), da Itália, cujo 
propósito principal é a realização de atividades 
voltadas ao desenvolvimento da cooperação em 
favor dos países subdesenvolvidos, promoven-
do processos de alfabetização e de escolaridade, 
fundamentais ao crescimento humano. 

A seguir, no quadro abaixo, é possível verificar 
a quantidades de bolsas sociais que foram ofer-
tadas a estudantes moçambicanos, pelas parce-
rias de outras instituições com a Rede La Salle, 
em 2019:

RELATÓRIO SOCIAL 15

Instituições Responsáveis: Comuni-
dades Educativas Lassalistas de Beira, 
Moçambique: Escola João XXIII, Centro 
Educacional e Assistencial La Salle, Colé-
gio La Salle Beira. 

Público-alvo: alunos em situação de vul-
nerabilidade social e econômica. 

Objetivos: conceder bolsas aos estudan-
tes que delas necessitam e promover a 
integração dos alunos e de suas famílias 
com a proposta educativa lassalista. 

Local: Moçambique. 

Período de Execução: anual.



Na Rede La Salle, os serviços e projetos so-
cioassistenciais são inscritos nos respectivos 
Conselhos de Direito e há projetos voltados 
à Utilidade Pública. Tem como objetivo forta-
lecer as relações familiares e comunitárias, 
além de promover a integração e a troca 
de experiências entre os participantes. Pos-
suem caráter preventivo, que contribui na 
afirmação de direitos e no desenvolvimento 
de capacidades das pessoas.

O público beneficiado caracteriza-se pela 
situação de vulnerabilidade social decorren-
te da pobreza, da privação (ausência de ren-
da, acesso precário ou nulo aos serviços pú-
blicos, entre outros) e/ou da fragilização de 
vínculos afetivos/relacionais e de pertenci-
mento social (discriminações etárias, étnicas, 
de gênero ou por deficiências, entre outras).

Enquanto processo contínuo para promo-
ção da formação humana e cristã, a Pastoral 
Lassalista motiva o jeito de ser escola e exer-
ce o seu diferencial ao proporcionar ativida-
des que venham complementar o currículo 
preestabelecido, fortalecendo o espírito las-
salista. Contribui no contexto escolar e aca-
dêmico com foco nos alunos da Educação In-

fantil ao Ensino Superior. Propõe colocar em 
prática o uso de valores, como fraternidade, 
respeito, cuidado, ética e solidariedade. Isso 
se dá por meio de encontros sistemáticos de 
reflexão, convivência, ação e celebração.

Experiências que fortalecem a fé e o sen-
so de coletividade. As atividades da Pastoral, 
assim denominadas, são desenvolvidas com 
os alunos juntamente com os educadores e 
as famílias, sendo algumas delas: Pastoral da 
Juventude, Jornadas de Formação para Alu-
nos, Retiros Espirituais, Programa de Volun-
tariado e Ação Social para Jovens Lideranças 
Juvenis Lassalistas. Dessa forma, a Pastoral 
auxilia na construção de um mundo mais hu-
mano, justo, solidário e fraterno. É também 
um espaço de acolhida, respeito, amizade, 
espiritualidade e de solidariedade.

Já as Comunidades Religiosas da Provín-
cia, lar dos Irmãos, valorizam a atuação de 
cada membro, apoiando seus itinerários de 
resposta à vontade de Deus. Essas comuni-
dades, que também contemplam Casas des-
tinadas à formação de futuros Irmãos, estão 
em constante renovação e conectadas com 
os cenários nos quais estão inseridas.
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O MEU FUTURO É HOJE 

 SONHO QUE SE CONSTRÓI

PARÁPARÁ

Início em

2014

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LA SALLE 
ALTAMIRA

 74 crianças e adolescentes beneficiados
 Altamira

Objetivo: reforçar a formação; desenvolver o 
protagonismo e a autonomia das crianças e 
adolescentes, conforme as suas faixas etárias, 
bem como das famílias de baixa renda; possi-
bilitar o exercício e a constituição de um espa-
ço de convivência familiar e comunitário.

Descrição: realização de oficinas com reforço 
escolar, atividades de escrita, leitura e jogos.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LA SALLE 
ALTAMIRA

 380 crianças e adolescentes beneficiados
 Altamira

Objetivo: possibilitar a garantia de direitos de 
crianças, adolescentes e jovens, de modo que 
possam desenvolver seu potencial humano, 
tornando-se protagonistas na construção de 
dias melhores, na vida pessoal, familiar e co-
munitária.

Descrição: realização de atividades socioe-
ducativas, como ballet, capoeira, dança con-
temporânea, dança regional, esporte, tecla-
do e violão.Início em

2011
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CRIAÇÃO & ARTE 

SAÚDE & BEM-ESTAR 

PARÁPARÁ

Início em

2009

Início em

2011

CENTRO DE FORMAÇÃO LA SALLE URUARÁ

 161 jovens, adultos e idosos beneficiados
 Uruará

Objetivo: desenvolver habilidades e criativida-
de que proporcionem aprendizagem, intera-
ção, cooperação e geração de renda.

Descrição: realização de cursos de artesana-
tos, como pintura em tecido, almofadas arte-
sanais e bordados em fita.

CENTRO DE FORMAÇÃO LA SALLE URUARÁ

 203 pessoas beneficiadas
 Uruará

Objetivo: oferecer cursos e atividades que es-
timulem a criatividade, despertem talentos e 
resgatem o potencial humano de cada um.

Descrição: realização de atividades esportivas 
e exercícios de ginástica aeróbica; estudo so-
bre assuntos referentes ao condicionamento 
físico, relaxamento, alongamento corporal, ali-
mentação saudável, entre outros.
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PREPARAÇÃO PARA O 
MERCADO DE TRABALHO 

INCLUSÃO DIGITAL

PARÁPARÁ

Início em

2009

Início em

2009

CENTRO DE FORMAÇÃO LA SALLE URUARÁ

 149 pessoas beneficiadas
 Uruará

Objetivo: proporcionar formação e qualifi-
cação profissional; e promover a inserção no 
mercado de trabalho.

Descrição: realização de oficinas de informáti-
ca básica e avançada.

CENTRO DE FORMAÇÃO LA SALLE URUARÁ

 254 pessoas beneficiadas
 Uruará

Objetivo: proporcionar a formação e a quali-
ficação integral; e possibilitar o direito ao per-
manente desenvolvimento de aptidões, para 
atuar em diferentes áreas de serviços, como 
relações humanas, administrativas, comerciais 
e de beleza.

Descrição: realização de cursos de qualificação 
em técnicas de embelezamento e cuidados de 
mãos e pés, depilação à cera caseira e designer 
de sobrancelhas com henna; e realização de 
palestras motivacionais e oficinas sobre proje-
to de vida e sobre a organização das atividades 
prestadas com as técnicas aprendidas.
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AGRICULTURA FAMILIAR E 
GERAÇÃO DE RENDA ATRAVÉS DA 
PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS 

PROJETO LA SALLE DE ALFABETIZAÇÃO

MARANHÃOMARANHÃO

Início em

2019

COMUNIDADE LA SALLE SÃO VICENTE FERRER

 300 famílias beneficiadas
 São Vicente Ferrer

Objetivo: ensinar crianças e jovens com dificuldades de 
aprendizado a ler e escrever, ofertando uma educação de 
qualidade, a fim de formar cidadãos que almejam um fu-
turo melhor.

Descrição: os religiosos escolhem os povoados estrategica-
mente, considerando a pobreza/vulnerabilidade social e o 
potencial para uma futura organização local por meio de vi-
sitas às famílias, especialmente na área rural; são ofertados 
quatro meses de aulas de alfabetização para grupos de 13 
a 20 alunos, com 12 horas/aula semanais, distribuídas em 
quatro dias; os alunos são oriundos da rede pública muni-
cipal, têm entre 9 e 14 anos, e não conseguiram aprender a 
ler e escrever no período formal de aula.

FUNDAÇÃO LA SALLE

 52 pessoas beneficiadas
 Presidente Médici

Objetivo: promover a geração de trabalho e ren-
da através da agricultura familiar, incentivando o 
desenvolvimento social sustentável da comunida-
de local, melhorando a qualidade de vida no âm-
bito socioeconômico das famílias de agricultores 
locais.

Descrição: a partir de reuniões com as famílias 
selecionadas, foi definida a área de realização do 
projeto. Os envolvidos e voluntários, em mutirão, 
fizeram a limpeza do local, a construção dos can-
teiros e o seu preenchimento com terra e aduba-
ção. Foi feita também uma estrutura para as cai-
xas d’água, a cobertura do local e a perfuração de 
poços para irrigação das hortaliças. A produção 
oriunda do plantio é vendida para a comunidade, 
gerando renda para as famílias.

RELATÓRIO SOCIAL 20

Início em

2013
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SARAU LITERÁRIO

LA SALLE EM MOVIMENTO

Início em

2019

COLÉGIO LA SALLE ZÉ DOCA

 400 alunos beneficiados
 Zé Doca

Objetivo: promover o conhecimento, a imagi-
nação, a leitura crítica, a socialização dos pro-
cessos de Articulação Curricular da Área de 
Linguagens e ampliar o acervo de conhecimen-
tos, a imaginação e as competências em rela-
ção ao uso da linguagem escrita dos alunos, e 
colaborar para que desempenhem de forma 
mais crítica e competente seu papel de leitor 
e cidadão.

Descrição: realização de oficinas sobre cultu-
ra popular, como danças, músicas, poemas e 
teatro.

FACULDADE LA SALLE MANAUS

 288 pessoas beneficiadas           Manaus

Objetivo: oportunizar situações que favore-
çam a aproximação da instituição com a co-
munidade ao seu entorno, minimizando os 
impactos da desigualdade social, por meio de 
espaços para debates sobre temas relaciona-
dos à educação, saúde e diversidade étnico-
-cultural.

Descrição: realização de atividades diversifica-
das envolvendo práticas de ensino e pesquisa, 
como a imersão na escola, em que é trabalha-
da a Diversidade Cultural e a Cultura Africa-
na; por meio de momentos de lazer na praça, 
onde acontecem trabalhos com materiais re-
cicláveis; e por meio de participação em jogos 
escolares e comunitários.

MARANHÃO

AMAZONAS

MARANHÃO

AMAZONAS

Início em

2019
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AMAZONASAMAZONAS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 
E FINANCEIRO FAMILIAR 
FACULDADE LA SALLE MANAUS

 96 pessoas beneficiadas
 Manaus

Objetivo: levar orientação aos mantenedores 
dos núcleos familiares, visando a organização 
e a redução dos gastos, favorecendo uma me-
lhor qualidade de vida.

Descrição: atividades desenvolvidas por alu-
nos dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão 
Financeira em diferentes etapas, por meio de 
reuniões, contato com as lideranças comuni-
tárias, aplicação de pesquisa, elaboração da 
apresentação nos locais selecionados, acom-
panhamento do processo e retorno para a ve-
rificação do resultado alcançado.

PROJETO PRESTIGE

FACULDADE LA SALLE MANAUS

 132 familiares e colaboradores da empresa Prestige 
beneficiadas           Manaus

Objetivo: desenvolver um projeto de criação de um “Selo 
Verde”, abordando a reciclagem de isopor junto às comuni-
dades da cidade.

Descrição: com ações de professores e alunos do curso 
de Administração, em parceria com a empresa Prestige, de 
Manaus, o projeto foi estruturado para se desenvolver em 
quatro etapas: levantamento das potencialidades de coo-
perativas de reciclagem de isopor; pesquisa de requisitos a 
serem atendidos no processo de habilitação ao “Selo Ver-
de”; ações educacionais junto à comunidade para a cons-
cientização da importância de se descartar corretamente 
os resíduos de isopor oriundos das diversas embalagens; e 
estudo da legislação pertinente ao assunto em níveis fede-
ral, estadual e municipal.

Início em

2019

Início em

2019
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AMAZONASAMAZONAS

RENASCER MULHERES

TRABALHO INFANTIL, APRENDIZAGEM 
PROFISSIONAL E PROJETO DE VIDA

FACULDADE LA SALLE MANAUS

 11 mulheres beneficiadas           Manaus

Objetivo: proporcionar a mulheres o conhecimento e 
o apoio para o desenvolvimento de empreendimentos 
que resultem em aumento de renda e melhoria das 
condições de vida.

Descrição: o projeto foi estruturado pelo curso de Ad-
ministração para se desenvolver em quatro etapas, 
compreendendo: capacitação em empreendedorismo; 
implantação dos empreendimentos; gestão do dinheiro; 
planejamento e orientação previdenciária. Da estrutura 
proposta, foram realizadas as duas primeiras etapas, 
com a abertura de três microempreendimentos – dois na 
área de alimentação e um na área de cosméticos.

FACULDADE LA SALLE MANAUS

 200 alunos beneficiados da Instituição Pró-Menor Dom 
Bosco e Menores aprendizes CIEE - Centro de Integração 
Empresa-Escola          Manaus

Objetivo: compreender e discutir com os jovens aprendizes a de-
finição e a idade mínima para trabalho no Brasil, além das causas, 
consequências, mitos e soluções, com enfoque para a aprendizagem 
profissional e o projeto de vida (estabelecimento de alvos para a re-
alização pessoal; idealização do plano de vida, com metas de curto, 
médio e longo prazos), mediante a aplicação de conteúdo técnico e a 
interação com jovens integrados ao mercado de trabalho, na qualida-
de de aprendizes profissionais.

Descrição: oficina sobre trabalho infantil, aprendizagem profissional 
e projeto de vida, para aprendizes de entidades que ofertam cur-
sos dessa natureza. Palestra e mediação de atividade, conforme o 
roteiro abaixo: dinâmica/apresentação (interação inicial e exposição 
dos objetivos); palestra e mediação - temática central de combate ao 
trabalho infantil; exibição do vídeo ilustrativo e comparação com as 
conclusões do grupo; identificação das prioridades; estabelecimento 
de alvos para a realização pessoal; idealização do plano de vida, com 
metas de curto, médio e longo prazos; e ingresso e permanência no 
mercado de trabalho (capacitação, faculdade, etc.).

Início em

2019

Início em

2019
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ESCOLA DE PAIS – SOCIAL E 
FORMATIVO – TROCANDO IDEIAS 

MÃOS UNIDAS: AÇÃO SOLIDÁRIA

COLÉGIO LA SALLE ÁGUAS CLARAS

 6 instituições (Associação São Vicente de Paula 
– Taguatinga Sul, Creche Renascer na Estrutural, 
Creche Lar da Família Murialdo – Colônia Agrícola 
Arniqueira, Creche Vovó Luzimar – Guará, Lar Maria 
Madalena – Park Way e Sociedade São Vicente de 
Paulo – Taguatinga), totalizando mais de 200 pessoas 
beneficiadas

 Águas Claras

Objetivo: possibilitar aos estudantes ações de solidarieda-
de e oportunizar a vivência da cidadania por meio de ações 
políticas e sociais em associações.

Descrição: realização de ações sociais que possibilitem a 
reflexão e participação frente às desigualdades sociais. As 
intervenções se deram de acordo com cada nível de ensino, 
por meio da doação de alimentos não perecíveis, roupas, 
calçados, brinquedos, livros e outros donativos. Foram ar-
recadados mais de 4.700 itens.

COLÉGIO LA SALLE ÁGUAS CLARAS

 1.067 pessoas beneficiadas
 Águas Claras

Objetivo: estimular as famílias na prática da 
educação cotidiana, para que sejam capazes 
de subsidiar o acompanhamento emocional e 
escolar dos filhos.

Descrição: realização de reuniões de inte-
ração, propicia o debate e entendimento da 
teoria e prática da educação cotidiana, como 
relacionamento familiar, sexualidade, limites, 
prevenção ao uso de drogas, mídia no contex-
to familiar, entre outros.Início em

2019
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DISTRITO FEDERALDISTRITO FEDERAL

Início em

2019
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MESA PRO BICE BRASIL 

AJUDAR É PRECISO

ESCRITÓRIO DA REDE LA SALLE DE BRASÍLIA

 200 pessoas beneficiadas
 Brasília

Objetivo: intervir de forma qualificada e com-
prometida na dignidade das crianças e dos 
adolescentes, por meio do serviço educativo, 
pastoral e da promoção, proteção, defesa e ga-
rantia de seus direitos, inclusive nos espaços 
de construção e controle de políticas públicas.

Descrição: realização de reuniões, seminá-
rios, formações, participação em organiza-
ções da sociedade civil, produção de material 
informativo e boletins pelas instituições cató-
licas nacionais.

FACULDADE LA SALLE LUCAS DO RIO VERDE

 207 alunos da Escola Municipal Menino 
Deus e refugiados da Venezuela 
beneficiados

 Lucas do Rio Verde

Objetivo: atender os refugiados da Venezuela 
que passam fome e propiciar lazer com apren-
dizagem às crianças do ensino básico e melho-
ria nas condições de vida.

Descrição: os acadêmicos da disciplina de Ges-
tão de Projetos se organizaram em duas ativi-
dades para atender os refugiados: um grupo 
de acadêmicos buscaram, junto à comunidade, 
doações de alimentos. A segunda equipe de-
senvolveu brinquedos pedagógicos a partir de 
materiais reciclados, para doar às crianças a fim 
de contribuir no processo de aprendizagem.

Início em

2016

MATO GROSSOMATO GROSSO

Início em

2019

DISTRITO FEDERALDISTRITO FEDERAL
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MATO GROSSOMATO GROSSO

CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS É ALTERNATIVA 
DE RENDA EXTRA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 
FACULDADE LA SALLE LUCAS DO RIO VERDE

 300 pequenos agricultores rurais pertencentes à    
 agricultura familiar e comunidade em geral benficiados
  Lucas do Rio Verde

Objetivo: avaliar o processo de cultivo de plantas medicinais 
no sistema mandala de agricultura orgânica e a produção de 
artigos fitoterápicos na Faculdade La Salle de Lucas do Rio Ver-
de; utilizar plantas medicinais como matéria-prima para elabo-
ração de chás; realizar ação de distribuição de mudas de plantas 
medicinais para agricultores locais; estimular o uso de práticas 
agroecológicas na produção de plantas medicinais; capacitar 
agricultores no cultivo e beneficiamento de plantas medicinais; 
facilitar o acesso do pequeno produtor ao mercado institucional 
e outros canais de comercialização.

Descrição: a produção e comercialização de ervas ou plantas 
medicinais para agricultores familiares se mostra uma alterna-
tiva viável para geração de renda extra, visto que se trata da 
venda das ervas pelos próprios produtores a feirantes ou super-
mercados, especialmente na forma desidratada, aumentando o 
tempo de vida útil, melhorando assim sua conservação – ou até 
mesmo a elaboração de produtos, agregando valor de outras 
formas por meio de suas propriedades fitoterápicas.

PROJETO CONSTRUTORES DO FUTURO
FACULDADE LA SALLE LUCAS DO RIO VERDE

 100 crianças e adolescentes entre 10 a 16 anos beneficiados
 Lucas do Rio Verde

Objetivo: envolver o comércio local para a doação de computa-
dores e notebooks em desuso, para que sejam analisados e possi-
velmente consertados a fim de designá-los às crianças e aos ado-
lescentes que participam do projeto.

Descrição: informar e aproximar a teoria da prática em uma ação 
que beneficiará um público maior, proporcionando a inclusão digi-
tal para os alunos. No decorrer do semestre, os acadêmicos busca-
ram no comércio local por computadores que estavam para des-
carte, testaram os componentes que estavam em boas condições e 
agruparam em um único gabinete. 

Início em

2019
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2019



RELATÓRIO SOCIAL 27

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO

MEU AMIGO, MASCOTE LASSALINHO

SALADA DE LETRAS

ESCOLA LA SALLE

 98 crianças beneficiadas 
 Niterói

Objetivo: auxiliar na compreensão e abstra-
ção de sentimentos, boas maneiras e virtudes; 
e oportunizar a resiliência para com o outro.

Descrição: tendo em vista o Jubileu dos 300 
anos de La Salle, o “Mascote Lassalinho” leva a 
história, filosofia, carisma Lassalista e virtudes 
para sala de aula e para o ambiente familiar 
dos alunos, envolvendo os pais na proposta 
pedagógica da escola. Auxilia na compreensão 
e abstração de sentimentos, boas maneiras e 
virtudes, como amor, zelo, coragem, honesti-
dade, respeito e companheirismo, além de de-
senvolver vínculos de pertencimento ao grupo, 
de responsabilidade e compromisso com bens 
coletivos.

ESCOLA LA SALLE

 286 crianças beneficiadas
 Niterói

Objetivo: valorizar a importância de uma alimentação saudável, 
além de propiciar a identificação e simbolizar as letras do alfabeto.

Descrição: o projeto foi elaborado a partir do Livro Salada de Le-
tras, da autora Rosangela Maria de Moro. Aliado à metodologia 
educacional, conta a história da personagem Camila e propicia a 
conscientização para a importância de uma alimentação regrada e 
saudável e o aprendizado por meio da leitura espontânea, dinâmi-
ca e agradável, além de incentivar a culinária.

Início em

2019

Início em

2019
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AÇÃO NO PÉ PEQUENO

UNILASALLE

 10 pessoas beneficiadas
 Niterói

Objetivo: construir casas de emergência para 
famílias que vivem em vulnerabilidade social.

Descrição: atividade em parceria com a ONG 
TETO para os alunos do Ensino Médio, a fim 
de favorecer a troca de experiências em comu-
nidades menos favorecidas, com a quebra de 
preconceitos e desmistificando o que significa 
viver em uma comunidade, desenvolvendo o 
trabalho voluntário.

UNILASALLE

 700 pessoas beneficiadas das comunidades 
Pé Pequeno e Fátima        Niterói

Objetivo: estreitar a relação com a Comuni-
dade do entorno, contribuindo para a redução 
das desigualdades sociais, sendo sinal da fra-
ternidade Lassalista.

Descrição: acompanhamento de elaboração 
de projetos, desenvolvimento de diversas ativi-
dades e oficinas, como estética para mulheres, 
produção de currículos, barbearia, recreação 
para crianças, medição da pressão arterial, 
cadastro para emissão de documentos, loja 
gratuita de roupas e calçados e oficinas de 
ferramentas Google; apresentação de relató-
rio avaliativo para professores. Conta com as 
parcerias: Street Store São Gonçalo, Cruz Ver-
melha, Fundação Leão XIII, AMABFA e Projeto 
Rondon.  E, dessa forma, a presença Lassalista 
é um referencial para os moradores das Comu-
nidades.

Início em

2019

Início em

2019

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO

CONSTRUÇÃO CASAS 
DE EMERGÊNCIA - TETO
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NÚCLEO DE PRÁTICA CONTÁBIL 
IR. EGYDIO BUSANELLO 

NÚCLEO DE PRÁTICA 
JURÍDICA LA SALLE

UNILASALLE

 2.859 pessoas beneficiadas          Niterói

Objetivo: implementar a formação prático-profis-
sional dos estudantes com a prestação de serviços 
de assistência contábil e fiscal gratuita para as co-
munidades carentes e idosos.

Descrição: por meio dos atendimentos e do apoio 
de parceiros, os alunos de Ciências Contábeis com-
plementam sua formação com práticas pertinen-
tes à carreira. Os serviços prestados abrangem 
assuntos tributários do âmbito da Receita Federal 
do Brasil. Os contribuintes procuram o serviço, em 
sua maioria idosos, para resolver problemas de 
natureza fiscal ou fazer suas Declarações de Im-
posto de Renda (DIRPF). Parcerias Receita Federal 
do Brasil, NASAJON Sistemas, SEBRAE – Niterói – 
RJ, Câmara de Vereadores do Município de Niterói.

UNILASALLE

 381 pessoas beneficiadas           Niterói

Objetivo: prestar assistência jurídica integral 
(judicial e extrajudicial) a pessoas juridicamen-
te necessitadas e servir de ambiente de edu-
cação da prática do Direito, com o desenvolvi-
mento de técnicas de conciliação, mediação e 
arbitragem.

Descrição: o Núcleo de Prática Jurídica pro-
move atendimento a pessoas juridicamente 
hipossuficientes econômicas, prestando-lhes 
assessoria jurídica integral e servindo de opor-
tunidade para qualificação dos alunos do cur-
so de Direito. O serviço é prestado por meio 
de plantões semanais, de duas horas por estu-
dante, em parceria com a Ordem de Advoga-
dos do Brasil (OAB) e Escola La Salle – CEPLAS.

Início em

2001

Início em

2011

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO
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SÃO PAULOSÃO PAULO

GINCANA LASSALISTA 

SAÚDE BUCAL E 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

COLÉGIO LA SALLE BOTUCATU

 Em torno de 200 famílias beneficiadas   
 em situação de vulnerabilidade social   
 cadastradas em programas sociais ou em  
 entidades sociais no município

 Botucatu

Objetivo: vivenciar momentos de solidarieda-
de, respeito, organização, e promover a intera-
ção, a socialização, a convivência fraterna.

Descrição: por meio de iniciativas esportivas, 
culturais e beneficentes que oportunizam a 
vivência de princípios lassalistas como a fé, a 
fraternidade e o serviço.

COLÉGIO LA SALLE BOTUCATU

 249 pessoas em atividades coletivas   
 e 241 pessoas em atendimento clínico   
 beneficiadas

 Botucatu

Objetivo: orientar e formar para o hábito de 
higienização dos dentes, como maneira de pre-
venir e combater a cárie.

Descrição: realização de procedimentos cura-
tivos à saúde bucal de alunos e familiares, 
além de palestras de conscientização sobre a 
importância do assunto; ofertas de atendimen-
to gratuito.

Início em

2019

Início em

1996
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SÃO PAULOSÃO PAULO
LACRE AMIGO 

OPERAÇÃO NATAL
COLÉGIO LA SALLE SÃO CARLOS

 70 acolhidos da Comunidade Missionária  
 Divina Misericórdia de São Carlos e 1.542  
 acolhidos de diversas instituições da cidade 

 São Carlos

Objetivo: envolver as pessoas com o espírito 
natalino contínuo, criando laços e gerando im-
pacto altruísta na sociedade.

Descrição: por meio de visitas, acompanha-
mentos e cuidado que impactam o Natal e a 
saúde de diversas instituições filantrópicas do 
município. Foram arrecadados 280 kg de man-
timentos pela Comunidade Educativa; e 1.542 
kits de presentes natalinos para acolhidos de 
diversas instituições (de crianças a idosos).

COLÉGIO LA SALLE SÃO CARLOS

 8 instituições filantrópicas, em torno de 200 
pessoas beneficiadas           São Carlos

Objetivo: propiciar uma ação socioeducativa e de 
solidariedade.

Descrição: o projeto viabiliza a troca de garrafas 
PETs cheias de lacres metálicos de alumínio por ca-
deiras de rodas para serem doadas a instituições 
filantrópicas. Por meio de uma Olimpíada entre os 
educandos do Colégio La Salle São Carlos, foi ar-
recadado um total de 1.222 garrafas PETs cheias 
de lacres de alumínios, o que resultou na doação 
de 8 cadeiras de rodas (1.120 garrafas). As demais 
garrafas restantes (102) foram cedidas ao projeto 
para que, com sobras de outras parcerias, fosse 
possível contemplar outra instituição. Foram be-
neficiadas as Instituições: APAE São Carlos (02); 
Abrigo de Idosos Helena Dornfeld (01); Irmanda-
de da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos 
(01); Vicentinos (03); e Abrigo de Idosos “Cantinho 
Fraterno Dona Maria Jacinta” (01).

Início em

2019

Início em

2019
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EDUCAR PARA PREVENIR: 
BULLYING E CYBERBULLYING

PROJETO GIRASSÓIS DA SOLIDARIEDADE

COLÉGIO LA SALLE SÃO PAULO

 573 alunos e, indiretamente, familiares e  
 comunidade beneficiados

 São Paulo

Objetivo: desenvolver cidadãos saudáveis e 
prevenir e combater o bullying e o cyberbulling.

Descrição: o projeto faz parte do Programa de 
Combate e Prevenção da Intimidação Sistemá-
tica (Lei nº 13.663/2018) e tem como tema “Na 
Nossa Escola Não Tem Bullying/Cyberbullying”. 
Com ele, promove-se palestras, divulgação do 
tema e dicas pela rádio estudantil nos intervalos 
das aulas, atividades preventivas e  capacitação 
de professores pelo Sindicato dos Estabeleci-
mentos de Ensino do Estado de São Paulo.

COLÉGIO LA SALLE SÃO PAULO

 6 famílias e 2 instituições filantrópicas 
(Grupo Esperança e Amor – GEA e e Núcleo 
Social Paulistano)           São Paulo

Objetivo: envolver a Comunidade Educativa 
em gestos concretos de solidariedade, buscan-
do articular colaboradores, alunos e familiares 
a partir de ações que sensibilizem para o com-
prometimento social.

Descrição: o projeto engloba iniciativas e 
ações solidárias para beneficiar famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social e instituições 
próximas à Comunidade Educativa, por meio 
da doação de alimentos. Ao mesmo tempo, 
essa é uma ferramenta educativa que agrega 
na formação integral dos alunos; sua simbolo-
gia – os girassóis e suas pétalas – representam 
as salas de aula e cada aluno participante.

Início em

2018

Início em

2010

SÃO PAULOSÃO PAULO
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LASSALISTAS SOLIDÁRIOS

COLÉGIO LA SALLE SÃO PAULO

 120 idosos beneficiados           São Paulo

Objetivo: garantir os direitos dos idosos a partir 
de um espaço de convivência; e auxiliar no enve-
lhecimento saudável, na autonomia, nas sociabili-
dades, no fortalecimento dos vínculos familiares, 
no convívio comunitário e na prevenção de situa-
ções de risco social.

Descrição: por meio de atividades direcionadas, físi-
cas, culturais, artísticas, informativas e de convivên-
cia, promove a sociabilização, incentiva a autonomia, 
oportuniza aprendizados, momentos de reflexões 
sobre o envelhecimento e o desenvolvimento de no-
vas habilidades, além de atividades intergeracionais. 
Além do espaço de convivência e de referência, a ini-
ciativa proporciona acolhida, orientação, encaminha-
mentos à rede socioassistencial, atividades de ginás-
tica, yoga, artesanato, dança de salão, informática e 
o coral, assim como saídas e passeios de interesse 
dos idosos.

MANTENEDORA ABEL

 20 idosos da Associação Beneficente de  
 Amparo ao Idoso Carente Caminho da  
 Vida (ABAIC) beneficiados

 São Paulo

Objetivo: envolver os colaboradores da ABEL 
em gestos concretos de solidariedade.

Descrição: o projeto engloba iniciativas e 
ações solidárias para beneficiar idosos sem 
vínculo familiar e institucionalizados na ABAIC; 
por meio de doação de roupas, alimentos, pro-
dutos de limpeza e higiene, eventos, atividades 
lúdicas e arrecadação de fundos para manu-
tenção dos idosos.

PROGRAMA CONVIVER – 3ª IDADE

Início em

2019

Início em

1994

SÃO PAULOSÃO PAULO
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PARANÁPARANÁ

APLICATIVO SOU SOLIDÁRIO 

MISSÃO JOVEM TOLEDO

COLÉGIO LA SALLE TOLEDO

 1.351 pessoas em situação de    
 vulnerabilidade social beneficiadas

 Toledo

Objetivo: incentivar o espírito de inovação e 
empreendedorismo dos estudantes, em vista 
de práticas de voluntariado.

Descrição: confecção de um aplicativo que au-
xilia na divulgação de doações para pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. O apli-
cativo desenvolvido ajuda a fornecer informa-
ções de ONGs e Instituições e do público-alvo, 
para que os doadores consigam, de forma rá-
pida e eficaz, fazer as doações. Desde a sua 
implantação, o aplicativo ajudou a captar um 
número significativo de doações.

COLÉGIO LA SALLE TOLEDO

 50 famílias beneficiadas
 Toledo

Objetivo: propiciar aos jovens estudantes e 
colaboradores a vivência e realização de ativi-
dades de uma comunidade eclesial.

Descrição: a experiência missionária para o 
despertar de valores humanos e cristãos acon-
tece em bairros de situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. Com a grande demanda de 
imigrantes do Haiti, Senegal e outras comuni-
dades na cidade de Toledo/PR, os estudantes 
e a comunidade educativa uniram-se e conse-
guiram arrecadar cerca de 300 quilos de ali-
mentos para auxiliar essa comunidade mais 
necessitada.

Início em

2019

Início em

2010
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SANTA CATARINASANTA CATARINA

CONTADORAS DE HISTÓRIAS 

MURO DA GENTILEZA 

COLÉGIO LA SALLE XANXERÊ

 25 idosos que residem no Lar do Idoso   
 localizado na Linha Santa Terezinha   
 beneficiados

 Xanxerê

Objetivo: despertar a curiosidade, a imagina-
ção e a vontade de ler, ouvir e contar histó-
rias, interligando a literatura e o conhecimento 
científico, associando-os com atividades esco-
lares e de conhecimento para a vida.

Descrição: confecção de fantoches, murais e 
cartazes, conforme a história do livro trabalha-
do; elaboração de brincadeiras e contação de 
histórias.

COLÉGIO LA SALLE XANXERÊ

 em torno de 50 pessoas beneficiadas
 Xanxerê

Objetivo: ajudar as pessoas necessitadas.

Descrição: as doações de materiais de higie-
ne, limpeza, roupas, calçados e utensílios são 
deixadas no muro que fica no espaço externo 
do colégio para ajudar pessoas carentes.  Com 
frases motivadoras, “Se você precisa, pegue”; 
“Se você pode, doe”, a comunidade, em geral, 
compreende o objetivo do espaço e colabora 
frequentemente com doações.

Início em

2000

Início em

2019



RELATÓRIO SOCIAL 36

Início em

2011

Início em

2011

SANTA CATARINASANTA CATARINA

EDUCAR – HORTA NA ESCOLA ESPECIAL 
HELENA ADAMS KELLER – APAE

HORTA DO LAR DO IDOSO

ESCOLA AGRÍCOLA LA SALLE

 120 pessoas beneficiadas
 Xanxerê

Objetivo: promover a interação entre alunos 
da Escola Agrícola La Salle com os estudantes 
da Escola Especial Helena Adams Keller – As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) a fim de possibilitar aos estudantes de-
ficientes o desenvolvimento de suas potencia-
lidades.

Descrição: organização de atividades educa-
tivas envolvendo conhecimento sobre o solo, 
plantas frutíferas e temperos; realização de 
práticas de cultivo e manutenção.

ESCOLA AGRÍCOLA LA SALLE

 30 idosos beneficiados
 Xanxerê

Objetivo: proporcionar o convívio entre alu-
nos da Escola com os membros do Lar dos ido-
sos; e desenvolver atividades socioeducativas 
e didáticas de forma que os alunos participem 
do cotidiano dos idosos.

Descrição: a produção de alimentos, onde 
o grupo de idosos participa das atividades de 
produção com os alunos, faz com que ambas 
as partes se envolvam e troquem conhecimen-
tos e experiências. Em grupos de cantos, con-
versas, leituras e brincadeiras recreativas é pro-
porcionada a integração entre os dois públicos.
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Início em

2019

Início em

2018

RIO GRANDE DO SULRIO GRANDE DO SUL

AÇÃO HUMANITÁRIA 
COM OS VENEZUELANOS

FACULDADE LA SALLE ESTRELA

 em torno de 100 a 120 pessoas da   
 comunidade beneficiadas

 Estrela

Objetivo: viabilizar a arte para a rua, sociali-
zando e democratizando saberes e fazeres.

Descrição: as atividades acontecem por meio de 
roda de conversa com temas contemporâneos, 
em que profissionais de diversas áreas, como 
psicólogos, psiquiatras, músicos, professores e 
psicopedagogos, abordam diversos assuntos 
atuais. Há, também, artesãos expondo seus pro-
dutos. Na parte musical, artistas locais e bandas 
se apresentam.

FUNDAÇÃO LA SALLE

 319 venezuelanos beneficiados
 Canoas

Objetivo: atuar na promoção dos direitos dos 
migrantes no Brasil por meio de uma perspec-
tiva de direitos humanos, objetivando a inte-
gração social, produtiva, política e cultural dos 
atendidos.

Descrição: o projeto contemplou o acompa-
nhamento social das famílias, adaptação ao 
território brasileiro, oficinas de limpeza residen-
cial, organização de guarda-roupas, preparação 
para entrevistas de emprego, suporte para or-
ganização das residências próprias, além de de-
mandas oriundas de outros familiares e amigos 
dos venezuelanos que acessaram o programa 
de governo. Ao final do projeto, 143 adultos já 
estavam no mercado de trabalho formal.

ARTE NA ESCADARIA
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RIO GRANDE DO SULRIO GRANDE DO SUL

APOIO À EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS – PAEJA 

CANTA E ENCANTA MINHA GENTE

FUNDAÇÃO LA SALLE

 345 pessoas beneficiadas    
 Novo Hamburgo

Objetivo: fortalecer o coletivo escolar visando 
a ampliação do acesso e da permanência dos 
estudantes nas escolas, a elevação de sua es-
colaridade e a qualificação das ações educati-
vas desenvolvidas.

Descrição: o trabalho pedagógico envolveu 
projetos de pesquisa, saídas de campo, oficinas 
de elaboração de currículo e formação docen-
te. A equipe técnica PAEJA também realizou o 
acompanhamento de frequência, busca ativa e 
participou de reuniões de articulação de rede.

FUNDAÇÃO LA SALLE

 1.300 crianças e adolescentes da rede   
 pública municipal de ensino do município  
 beneficiados

 Cachoeirinha

Objetivo: oferecer acesso gratuito ao ensino 
da música aos estudantes da rede pública mu-
nicipal.

Descrição: 20 escolas municipais de Ensino 
Fundamental contaram com oficinas de inicia-
ção ao canto, violão, violino, flauta e percussão, 
sendo o acesso de caráter inclusivo e gratuito. 
Ao longo do ano, foram organizadas apresen-
tações públicas dos grupos de canto e instru-
mentos dentro e fora da escola através de par-
ceria com a Secretaria de Educação.

Início em

2019

Início em

2019
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RIO GRANDE DO SULRIO GRANDE DO SUL

CARAZINHO MAIS 
ESPORTE E EDUCAÇÃO 

CENTRO DE PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS 

FUNDAÇÃO LA SALLE

 309 crianças e adolescentes na faixa etária  
 de 7 a 15 anos de idade beneficiados

 Carazinho

Objetivo: organizar a formação de turmas 
multiesportivas como oportunidade de desen-
volvimento integral dos estudantes do muni-
cípio para que tenham um entendimento do 
esporte como ferramenta de mobilização e 
transformação social.

Descrição: o projeto envolve aulas de futsal, 
badminton, futebol sete, handebol, basquete, 
voleibol e tênis de mesa em aulas realizadas 
duas vezes na semana, no contraturno de aula, 
com duração de uma hora cada.

FUNDAÇÃO LA SALLE

 3.955 casos acompanhados
 Canoas

Objetivo: realizar atendimento a vítimas de 
violência; realizar mediação de conflitos; pos-
sibilitar acesso e informações sobre direitos; 
ampliar fatores protetivos a jovens expostos a 
condições de risco de violência; apoiar egressos 
do sistema prisional em sua ressocialização.

Descrição: acolhimento e atendimento de 
demanda espontânea por parte dos agentes 
de ação social; atendimento sobre direito do 
consumidor pelo Programa de Proteção e De-
fesa do Consumidor (PROCON); identificação 
de casos e articulação de rede realizada pela 
equipe técnica.

Início em

2019

Início em

2017
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CENTRO REGIONAL DE ABRIGAMENTO PARA 
MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VIOLÊNCIA

EM CANOAS O ESPORTE 
RENDIMENTO É PARA TODOS

FUNDAÇÃO LA SALLE

 21 mulheres em situação de violência, acompanhadas  
 ou não de seus filhos, em situação de risco de morte   
 ou ameaças em  razão da violência doméstica e familiar

 Canoas

Objetivo: garantir a integridade física e psicológica de mu-
lheres em risco de morte e de seus filhos, favorecendo o 
exercício de sua condição cidadã, resgatando e fortalecendo 
sua autoestima.

Descrição: este projeto caracteriza-se na modalidade de 
Casa Abrigo, oferecendo um local seguro, de moradia pro-
tegida e de atendimento integral às mulheres. É um servi-
ço de caráter sigiloso e de longa duração, no qual as usu-
árias podem permanecer por um período de até 180 dias, 
durante o qual deverão reunir condições necessárias para 
retomar o curso de suas vidas.

FUNDAÇÃO LA SALLE

 120 atletas com deficiência a partir dos 12 
anos de idade beneficiados           Canoas

Objetivo: implantar equipes de rendimento 
paraolímpico em consonância com ações que 
viabilizem, ampliem e garantam o acesso da 
comunidade canoense às ações contínuas de 
desenvolvimento do paradesporto.

Descrição: foram realizados treinamentos fí-
sicos para desenvolver o potencial individual 
e coletivo dos atletas paraolímpicos e pesso-
as com deficiência nas modalidades: basquete 
em cadeira de rodas, futebol de cinco, goalball, 
atletismo e natação; por meio do treinamento 
físico de alto rendimento, as ações promovem 
a saúde, a autonomia, a participação social e a 
autoestima, atuando contra exclusão, precon-
ceito e isolamento social.

Início em

2018

Início em

2016

RIO GRANDE DO SULRIO GRANDE DO SUL
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MÚSICA NA ESCOLA

FUNDAÇÃO LA SALLE

 47 pessoas idosas em situação de  
 vulnerabilidade e fragilização de vínculos  
 sociais beneficiadas

 Canoas

Objetivo: fortalecer os vínculos das pessoas 
idosas com a comunidade e com os familiares, 
promovendo o bem-estar no seu direito de en-
velhecer com cidadania.

Descrição: construção de percursos temáticos 
no âmbito de direitos e deveres das pesso-
as idosas, de relações sociais, de família e de 
questões sociais que dialoguem com o enve-
lhecimento ativo e saudável; realização de saí-
das a bailes, cinema e passeios culturais.

FUNDAÇÃO LA SALLE

 400 crianças e adolescentes da rede   
 pública municipal de ensino beneficiadas

 Nova Santa Rita

Objetivo: oferecer acesso gratuito ao ensino 
da música aos estudantes da rede pública mu-
nicipal de ensino do município.

Descrição: em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, foram oferecidas, em oito 
escolas municipais de Ensino Fundamental, as 
oficinas de iniciação ao canto, violão, flauta e 
percussão, sendo o acesso de caráter inclusivo 
e gratuito. Ao longo do ano, foram organizadas 
apresentações públicas dos grupos de canto e 
instrumentos dentro e fora da escola.

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Início em

2018

Início em

2018
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RIO GRANDE DO SULRIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA GERAÇÃO 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

FUNDAÇÃO LA SALLE

  60 pessoas idosas beneficiadas
 Canoas

Objetivo: reinventar as formas de envelhecer e 
promover mudanças na vida das pessoas, promo-
vendo qualidade de vida, inclusão social, geração 
de renda e a reinserção de idosos no mercado de 
trabalho.

Descrição: a formação foi realizada a partir de um 
currículo de 196 horas/aula para cada uma das duas 
turmas, composta por 30 idosos cada. O programa 
promoveu aulas sobre uso de tecnologias, noções 
básicas de escrita e oralidade, raciocínio lógico, res-
ponsabilidade socioambiental, direitos humanos e 
sociais, relações interpessoais e atendimento hu-
manizado. Ao longo da formação, os alunos recebe-
ram uma bolsa-auxílio mensal e realizaram estágios 
em espaços públicos do município.

FUNDAÇÃO O PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO

  173 crianças e adolescentes, totalizando 10.356  
 atendimentos socioassistenciais beneficiados

 Porto Alegre

Objetivo: proporcionar o desenvolvimento integral e 
os direitos fundamentais de todos os acolhidos, pos-
sibilitando uma infância e juventude com  oportunida-
des e integrada a projetos de vida.

Descrição: fornece a formação integral e a garantia 
dos direitos fundamentais – saúde, educação, moradia, 
profissionalização e convivência familiar – previstos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Consti-
tuição Federal, por meio de políticas públicas e das par-
cerias firmadas com o setor privado e a sociedade civil.

Início em

2019

RIO GRANDE DO SUL

Início em

2011
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CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL – CEP 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

FUNDAÇÃO O PÃO DOS POBRES DE SANTO 
ANTÔNIO

 884 adolescentes e jovens, totalizando  
 18.294 atendimentos socioassistenciais

 Porto Alegre

Objetivo: formar integralmente os jovens, vi-
sando a sua colocação no mundo do trabalho, 
como cidadãos éticos e profissionais compe-
tentes.

Descrição: oferta de cursos técnicos e profis-
sionalizantes para adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade e de violação de 
direitos. Entre os cursos oferecidos, estão: As-
sistente Administrativo; Eletromecânica de Ele-
vadores; Gastronomia; Informática Básica; Ma-
nutenção de Computadores; Desenvolvimento 
Web; Marcenaria; Mecânica Automotiva; Mú-
sico Instrumentista; Corte, Costura e Mode-
lagem Sustentável; Serralheria; Assistente de 
Cabeleireiro e Informática para o Mercado de 
Trabalho. 

FUNDAÇÃO O PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO

 290 crianças e adolescentes, somando um total de   
 10.110 atendimentos socioassistenciais

 Porto Alegre

Objetivo: garantir proteção, defender o direito à infância 
e promover o exercício efetivo da cidadania, por meio da 
convivência saudável e do fortalecimento de vínculos.

Descrição: proporciona um ambiente acolhedor e afeti-
vo, por meio de atividades educacionais e sociais; prioriza 
a construção da cidadania, o acesso à cultura e o aperfei-
çoamento do aprendizado, por meio da interação coletiva, 
familiar, do diálogo, da tecnologia, do lúdico e do esportivo, 
na construção de projetos de vida.

Início em

2008

Início em

2004

RIO GRANDE DO SUL



RELATÓRIO SOCIAL 44

CAPACITAR PARA INCLUIR

MISSÃO JOVEM LASSALISTA

MANTENEDORA PORVIR

 13 jovens com deficiências beneficiados
 Porto Alegre e Canoas

Objetivo: contribuir para a melhoria da forma-
ção e da qualificação profissional de jovens e 
de adultos aprendizes com alguma deficiência; 
viabilizar sua inserção e permanência no mer-
cado de trabalho, com aprimoramento da ca-
pacidade laborativa.

Descrição: programa técnico-profissional, que 
prevê a execução de atividades teóricas e prá-
ticas. A orientação pedagógica é realizada por 
uma entidade parceira e as atividades práticas 
acontecem em unidades da Rede La Salle.

PASTORAL DA PROVÍNCIA LA SALLE BRASIL-CHILE

 19 jovens beneficiaram 50 famílias beneficiados 
 São Leopoldo

Objetivo: oferecer aos integrantes da equipe de jovens 
missionários e estudantes dos Colégios Lassalistas do 
Brasil uma experiência de inserção social e transfor-
mação de realidade.

Descrição: a Missão Jovem Lassalista faz parte do pro-
jeto Crescer, planejado e executado por estudantes 
egressos. Durante meses, a equipe visita a comunidade 
de Santa Marta, em São Leopoldo/RS, para organizar 
e planejar ações por meio de oficinas de brincadeiras, 
esporte, palestras, corte de cabelo e artesanato com 
materiais diversos. Também foi realizada uma ação 
entre os jovens que contribuíram com cestas básicas 
para as famílias da comunidade.

Início em

2015
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EDUEMPRÈN BRASIL 2019

UNIVERSIDADE LA SALLE

 300 estudantes beneficiados  Canoas

Objetivo: o projeto visa ofertar intervenções 
em saúde mental, no âmbito coletivo, a adoles-
centes lassalistas, bem como a seus responsá-
veis e professores.

Descrição: por meio de atividades em grupo, 
foram identificadas demandas latentes que 
prejudicam o desenvolvimento pessoal, bem 
como o rendimento escolar e social dos ado-
lescentes. Além disso, foi desenvolvida uma 
pesquisa com a participação acadêmica atra-
vés dos alunos, profissionais de psicologia e es-
trutura acadêmica para identificar as deman-
das de saúde mental.

UNIVERSIDADE LA SALLE

 175 alunos beneficiados   Canoas

Objetivo: promover o desenvolvimento de atitudes, capa-
cidades e valores dos estudantes do Ensino Médio da Rede 
La Salle.

Descrição: o projeto EduEmprèn Brasil possui, em sua es-
sência, o despertar para uma consciência empreendedo-
ra voltada aos desafios sociais com visão global e atuação 
local, baseadas nos 17 objetivos do desenvolvimento sus-
tentável da ONU. Para isso, compreende um momento de 
integração e lançamento do desafio; encontros semanais 
nas escolas no turno inverso para desenvolvimento das ati-
vidades previstas na metodologia; e um retorno dos me-
lhores projetos das escolas para uma competição julgados 
por profissionais de mercado, da educação, setor público e 
demais especialistas. O projeto vencedor ganha a oportuni-
dade de apresentar seu trabalho no EduEmprèn Barcelona 
de 2020.

Início em

2019

Início em

2019
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HIPERDIA 

LA SALLE SAÚDE

UNIVERSIDADE LA SALLE

 20 pessoas acima dos 50 anos, com   
 hipertensão ou diabéticos beneficiadas

 Canoas

Objetivo: realizar encontros com o intuito de 
avaliar, orientar e acompanhar pessoas com hi-
pertensão e diabete.

Descrição: o projeto acontece por meio de en-
contros quinzenais, com grupos de 5 a 10 pes-
soas, para avaliar, orientar e acompanhar pes-
soas com hipertensão e diabete. O encontro 
proporciona interação entre os participantes e 
profissionais da área de nutrição, além de pro-
porcionar as relações interdisciplinares com a 
atuação dos alunos (estagiários e bolsistas) e 
professores. Durante o encontro, são realiza-
das a medição de pressão, altura, pesagem, cir-
cunferência da cintura, quadril e abdômen.

UNIVERSIDADE LA SALLE

 991 pessoas beneficiadas
 Canoas

Objetivo: desenvolver assistência à saúde de 
pessoas da comunidade de forma integral, 
buscando o equilíbrio físico e mental dentro 
do binômio saúde/doença.

Descrição: os alunos da Universidade La Salle, 
das áreas de saúde, realizam atividades práti-
cas educativas dentro de clínicas, atendendo o 
público nas diferentes necessidades; os aten-
dimentos têm foco na interdisciplinaridade e 
na integração de dimensões biológicas, psico-
lógicas, sociais e ambientais.

Início em

2019

Início em

2011
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER 

INTEGRAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA 

UNIVERSIDADE LA SALLE, CANOAS/RS

 56 mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar           Porto Alegre

Objetivo: possibilitar a garantia de direitos às mu-
lheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Descrição: realização de atendimento ao público 
que não dispõe de recursos para tratamento psi-
cológico e apoio jurídico por meio dos alunos dos 
cursos de Psicologia e Direito. 

COLÉGIOS LA SALLE SÃO PAULO, LA SALLE BOTUCATU, 
LA SALLE SÃO CARLOS, LA SALLE TOLEDO, LA SALLE ZÉ 
DOCA, LA SALLE BRASÍLIA, ESCOLAS LA SALLE SAPUCAIA, 
LA SALLE ESMERALDA, LA SALLE PELOTAS E LA SALLE 
PÃO DOS POBRES

 em torno de 3.000 alunos e suas famílias beneficiadas 
 São Paulo/SP, Botucatu/SP, São Carlos/SP, Toledo/PR, 

 Zé Doca/MA,  Brasília/DF, Sapucaia do Sul/RS, Pelotas/RS  
 e Porto Alegre/RS

Objetivo: apoiar as famílias dos alunos em situação de vul-
nerabilidade social.

Descrição: o serviço de assistência social das unidades educa-
tivas procura prevenir ocorrências e situações de exclusão so-
cial, violência doméstica, evasão escolar, entre outras, por meio 
de orientações individuais e grupais, visitas domiciliares, pales-
tras, encaminhamentos à rede socioassistencial, etc.; e poten-
cializa o atendimento às famílias dos educandos, contribui para 
a formação cognitiva e social, promove o protagonismo na bus-
ca de direitos,  resgate da autoestima, autonomia e resiliência, 
e torna-se um espaço de referência dentro das unidades edu-
cativas contribuindo para aquisição de valores voltados à ética 
e à cidadania.

DIVERSOS ESTADOSDIVERSOS ESTADOS

Início em

2019

Início em

2019
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PROJETO INCLUIR

SOU SOLIDÁRIO

COLÉGIO LA SALLE ZÉ DOCA, ESCOLAS LA 
SALLE RIO DE JANEIRO, LA SALLE BOTUCATU, 
LA SALLE SAPUCAIA, LA SALLE ESMERALDA, LA 
SALLE PELOTAS E LA SALLE PÃO DOS POBRES

 1.222 alunos beneficiados    
 Botucatu/SP, Niterói/RJ, Pelotas/RS, Porto  

 Alegre/RS, Sapucaia do Sul/RS e Zé Doca/MA

Objetivo: apoiar os alunos bolsistas integrais 
oriundos de famílias em situação de vulnerabilida-
de social.

Descrição: com encontros de grupos, atendimento 
individual, encaminhamento para reforço escolar e 
área de saúde, o projeto complementa a Educação 
Básica a fim de prevenir situação de vulnerabilida-
de social e a evasão escolar, e fortalece o trabalho 
educativo e de convivência entre colégio, família e co-
munidade. Houve ainda a doação de 684 materiais 
didáticos e 538 uniformes escolares.

FUNDAÇÃO LA SALLE

 5.160 pessoas beneficiadas
 Todas com presença lassalista

Objetivo: promover e fortalecer laços de solidarieda-
de, de cidadania e de transformação social por meio 
do voluntariado, despertando nos participantes a res-
ponsabilidade e o compromisso com a causa social.

Descrição: por meio do voluntariado, envolvendo ins-
tituições parceiras e despertando nos participantes a 
responsabilidade e compromisso com a causa social, 
foram efetivadas mudanças estruturais por meio de 
diversas ações: desenvolvimento de oficinas, rodas de 
terapia comunitária, esporte, dança, entre outras.

Início em

2010

DIVERSOS ESTADOSDIVERSOS ESTADOS
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EL COMEDOR SOLIDARIO

TODAS AS COMUNIDADES EDUCATIVAS DA 
REDE LA SALLE

 Em torno de 13 mil pessoas beneficiadas
 Todas com presença lassalista

Objetivo: promover uma corrente de solida-
riedade e de espiritualidade, baseada na mís-
tica cristã e lassalista.

Descrição: realizado anualmente, o projeto 
busca despertar ações fraternas em diferentes 
ações solidárias; juntos, alunos e colaborado-
res resgatam a imagem de Jesus Cristo como 
referência do Natal.

COLEGIO SAN GREGORIO DE LA SALLE

 146 pessoas beneficiadas a cada día aproximadamente
 Santiago

Objetivo: entregar alimentación saludable a personas en 
situación de calle; dignificar a las personas que tienen nece-
sidad de alimentación, otorgando un servicio solidario de ca-
lidad en un ambiente fraterno, respetuoso y formativo; per-
mitir a los estudiantes realizar un servicio de voluntariado.

Descrição: es un proyecto solidario, conformado por cur-
sos de octavo básico a cuarto medio, del Colegio San Gre-
gorio de La Salle, quienes combaten la pobreza el hambre 
y la mala nutrición al entregar comida nutritiva y balancea-
da, elaborada por las madres de los alumnos y servida por 
los estudiantes, siendo beneficiaria gente en condición de 
calle; este servicio se realiza de lunes a viernes con la par-
ticipación de estudiantes y apoderados; también se cuenta 
con el apoyo de los Centros Educativos Lasallistas, median-
te el aporte de alimentos los turnos de atención a las per-
sonas que acuden cada día al comedor.

NATAL SOLIDÁRIO

CHILECHILE

Início em

2013

Início em

2007

DIVERSOS ESTADOSDIVERSOS ESTADOS
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CHILECHILE

CORPORACIÓN DE AMIGOS 
DE LA SALLE – CORDAS 

HOGAR PARA NIÑOS Y NIÑAS 
EN SITUACIÓN DE RIESGO

CORPORACIÓN DE AMIGOS DE LA SALLE

 24 jóvenes beneficiados          Santiago

Objetivo: entregar aportes de recursos mate-
riales o económicos para para la continuidad 
de estudios; apoyar y acompañar a jóvenes en 
su proceso formativo en el ámbito la educación 
profesional.

Descrição: una organización sin fines de lucro, 
conformada por un grupo de personas unidas 
por la motivación de brindar apoyo y soporte 
en aspectos de educación, a niños, niñas y jó-
venes de escasos recursos. Cordas cuenta con 
socios activos y socios colaboradores, cuyo tra-
bajo y aportes permiten materializar las obras 
planificadas y comprometidas, basadas en la 
misión lasallista; que su fundamento es el ser-
vicio a la educación de los más pobres, con una 
orientación fundada en la fe cristiana y los prin-
cipios de la Congregación de los Hermanos de 
Las Escuelas Cristianas.

FUNDACIÓN HOGAR ESPERANZA

 22 niños, desde recién nacidos hasta niños, 
violaron sus derechos           Santiago

Objetivo: restablecer el derecho a vivir en familia 
a niños vulnerados en sus derechos, así como re-
parar los daños causados por dicha vulneración; 
proporcionar una intervención multidisciplinaria 
y personalizada de calidad, de manera transito-
ria, de acuerdo a los principios establecidos por la 
Convención de los Derechos del Niño.

Descrição: institución de beneficencia social sin 
fines de lucro, cristiana, de inspiración lasallista. 
La Fundación mantiene hoy dos casas, una para 
lactantes y preescolares y la segunda para niños y 
jóvenes. Capacidad para atender hasta 40 niños en 
ambas casas.

Início em

2015

RELATÓRIO SOCIAL 50

Início em

2018



RELATÓRIO SOCIAL 51

CHILECHILE

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
MESA INTER INSTITUCIONAL BICE – CHILE

 14.768 niños, niñas y jóvenes a nivel  
 nacional

 Chile

Objetivo: potenciar el trabajo de la Mesa BICE 
– Chile, con el propósito de avanzar hacia una 
sociedad donde se respete la dignidad y los 
derechos de cada niño, niña y joven, siguien-
do las orientaciones de la Oficina Internacional 
Católica de la Infancia (BICE); resguardar que 
los niños, niñas y jóvenes participen protagó-
nicamente en las diversas instancias que pro-
mueva la Mesa BICE – Chile, transformándolos 
en actores relevantes de ésta; trabajar por la 
dignidad y derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes, promoviendo una cultura inclusiva; 
propiciar el dialogo y el encuentro con otras 
personas y organizaciones para construir ob-
jetivos comunes.

Descrição: la Vicaria de la Pastoral Social del 
Arzobispado de Santiago, Caritas – Chile, los 
Salesianos, Fundación Emmanuel, La Red Igna-
ciana de Educación, la Vicaría de la Educación, 
los Hermanos Maristas, la Fundación Hogar de 
Cristo y los Hermanos de La Salle conformaron 
la alianza BICE – CHILE, que con el tiempo se ha 
transformado en una red que busca promover 
el trabajo con la niñez y adolescencia desde el 
enfoque de derechos. En estos 2 años pasados 
de trabajo se ha desarrollado un plan estraté-
gico que contempla un conjunto de acciones: 
vincularse con organismos nacionales que tra-
bajan por la defensa de la niñez; la confección 
y aplicación de cartillas educativas; la campaña 
“Un trato por el buen trato”, seminarios, forma-
ción de agentes pastorales, colaboración con 
las instancias legislativas para el diseño de la 
ley de protección de la infancia y un congreso.

Início em

2010
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MOÇAMBIQUEMOÇAMBIQUE

RECREAÇÃO

PROJETO QUALIDADE DE VIDA

CENTRO EDUCATIVO E ASSISTENCIAL LA 
SALLE

 633 crianças, adolescentes e jovens   
 beneficiados           Beira

Objetivo: oportunizar um espaço de formação 
humana e cristã.

Descrição: por meio de atividades recreativas 
e lúdicas, como música, dança, filme, teatro, 
cantos, desenho e pintura, o projeto trabalha 
na prevenção de doenças, como HIV/AIDS, en-
tre outras.

CENTRO EDUCATIVO E ASSISTENCIAL LA SALLE

 200 adolescentes e jovens beneficiados
 Beira

Objetivo: oferecer maiores possibilidades de 
desenvolvimento educacional.

Descrição: mediante espaços e materiais edu-
cacionais e didáticos, o projeto proporciona 
oportunidades para uma melhor utilização do 
seu tempo livre, trabalhando na prevenção de 
doenças, direitos humanos, cidadania e outros.

REFORÇO ESCOLAR E ALIMENTAR

CENTRO EDUCATIVO E ASSISTENCIAL LA 
SALLE

 433 crianças e adolescentes beneficiadas
 Beira

Objetivo: atender os alunos com necessidade 
de reforço escolar e alimentar.

Descrição: oferta de aulas de reforço escolar, 
atividades formativas, de reflexão e distribuição 
de lanches. Disponibiliza acesso aos recursos da 
biblioteca para treino de leitura, escrita e cálculo.

Início em

2011

Início em

2011

Início em

2011
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UNIDADES ALUNOS MATRICULADOS
EM 2019

Escola Estadual Celina Del Tetto 801

Colégio Estadual La Salle Curitiba 1.741

Colégio Estadual La Salle Pato Branco 723

Colégio Estadual La Salle Rondonópolis 805

CONVENIADASESCOLAS CONVENIADAS À REDE LA SALLE

As Escolas Conveniadas são fruto da parceria 
entre a Rede La Salle e os governos dos Estados 
onde se localizam. Essas instituições adotam a 
Proposta Educativa Lassalista e ocupam um es-
paço físico cedido pela Rede La Salle que, além 
disso, presta apoio pedagógico e formativo. Em 
contrapartida, a unidade pública de ensino é 
responsável pelo corpo docente e pela manu-
tenção da estrutura física. Atualmente, há qua-
tro Escolas Conveniadas com a Rede La Salle que 
contribuem com iniciativas socioeducativas nas 
cidades de Pato Branco/PR, Curitiba/PR, Ron-
donópolis/ MT e Ananindeua/PA. 

Essa união, celebrada entre a Rede e os Es-
tados, garante que a filosofia lassalista seja 
mantida nessas escolas e cidades. Para que 
isso aconteça, são reforçadas algumas práti-
cas: Formação Lassalista (curso do Leigo Las-
salista) para dirigentes e colaboradores; práti-
cas pastorais da Província, sobretudo ligadas à 
Pastoral da Juventude; trabalho sistemático de 
Pastoral Vocacional; presença de Irmãos e Las-
salistas na animação da Pastoral Vocacional.
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CONVENIADASESCOLAS CONVENIADAS À REDE LA SALLE

CONHEÇA AS UNIDADES

ESCOLA ESTADUAL 
CELINA DEL TETTO 

 Ananindeua/PA

COLÉGIO ESTADUAL LA SALLE 
RONDONÓPOLIS 

 Rondonópolis/MT Pato Branco/PR

COLÉGIO ESTADUAL LA SALLE 
PATO BRANCO 
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COLÉGIO ESTADUAL 
LA SALLE CURITIBA 

 Curitiba/PR
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