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História de Solidariedade 

Desde sua fundação em 25 de agosto de 1923, 

pela Sra. Margarida Galvão, a Associação 

Santa Terezinha desenvolveu serviços de 

acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes, do zero aos 18 anos, oferecendo 

a eles um verdadeiro lar, com educação, 

cultura e arte. Fez parceria com milhares de 

voluntários, estagiários e com o apoio da 

comunidade, de empresas e do poder público 

pode contribuir para o desenvolvimento de 

muitas famílias.  

A Associação Santa Terezinha tem como 

premissa a busca da garantia e efetivação dos 

direitos da criança, do adolescente, do jovem e 

do idoso. Preocupamo-nos com a família.  

Somos uma organização da sociedade civil, 

sem fins lucrativos, de natureza confessional e 

beneficente, e de caráter educacional, 

assistência social e direitos humanos.  

Hoje somos presididos pela Congregação das 

Irmãs Filhas de Nossa Senhora Stella Maris.  
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Centro de Convivência da 
Criança e do Adolescente - CCA 

Com o CCA nosso objetivo é desenvolver atividades  

de apoio socioeducativo, estimulando a educação,  

cultura, esporte, lazer e convivência humana. 

Nossos projetos abrangem Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, uso das Mídias 

Sociais, Meio Ambiente, Direitos Humanos, 

Reflexões sobre o mundo do trabalho, Religião e 

Espiritualidade. As atividades ocorrem no contra 

turno escolar, recebemos crianças na faixa etária de  

seis a quatorze anos, e envolvemos seus familiares, 

escola e comunidade. Em 2017, atendemos de terça 

a sexta 100 crianças: foram mais de 30.000 

atendimentos, 10.000 participações, 936 oficinas, 47 

ações voluntárias. Todas as atividades pedagógicas 

desenvolvidas foram distribuídas em dimensões 

transdisciplinares, que objetivaram promover os 

múltiplos aspectos do ciclo de desenvolvimento das 

crianças e dos adolescentes simultaneamente. 
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Centro de Convivência do Idoso 

É um espaço destinado à convivência diária 

acolhedora, educativa e informativa para 

idosos, tendo por objetivo a valorização do 

convívio social, compartilhamento de 

experiências, estímulo na aquisição de novas 

habilidades e competências, fortalecimento de 

vínculos familiares, comunitários e sociais e o 

desenvolvimento humano, fraterno e solidário. 

As atividades são realizadas nos períodos da 

manhã e tarde. Em 2017 foram 27300 

atendimentos prestados a 180 idosos. 
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Congregação das Filhas de 
Nossa Senhora Stella Maris 

A Congregação das Filhas de Nossa Senhora 

Stella Maris foi fundada em 1957, por três 

jovens italianas: Gilda Tatasciore, Giuseppina 

Volpi e Paolina Doninelli, que deixaram sua 

pátria para servir aos doentes acometidos por 

doença infectocontagiosa. Graças à 

Congregação e a Associação muitas pessoas 

foram ajudadas por nós e muitas outras 

pessoas vamos juntos ajudar futuramente. 
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Por que apoiar a 
Associação Santa Terezinha? 

 

 Experiência em assistência social a 

crianças, adolescentes e idosos tendo uma 

gestão baseada nas melhores práticas. 

 Capacidade de transferir valores humanos 

para gestão social eficiente. 

 Capacidade de mobilizar empresários e 

executivos, voluntários, oficineiros e 

estagiários bem-sucedidos como 

orientadores ou palestrantes para os 

atendidos. 

 Capacidade de mobilizar empresas para 

formar uma rede de empresas solidárias. 
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Nossas necessidades! 

 

Hoje queremos contar com você, sua empresa ou 

entidade para fazermos mais e acolhermos mais 

crianças, adolescentes e idosos em nosso espaço. 

Vamos juntos? 
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