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Missão
“Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças, 

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social  e 

para o fortalecimento de famílias da comunidade da Vila Maria 

da Conceição e arredores, em Porto Alegre”.

Visão
Continuar sendo instituição de referência na promoção do de-

senvolvimento humano e da transformação social.

Valores e Crenças
• Atuar com ética e transparência

• Orientar-se por princípios cristãos

• Gerar a auto sustentabilidade

• Acolher e respeitar todos os públicos (crianças, adolescen-

tes, jovens, suas famílias, comunidade, voluntários, parcei-

ros, colaboradores, equipe e gestores).
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 Mirta Pellegrini de Magalhães

Diretora Presidente Voluntária

PALAVRA da PRESIDENTE
Que dizer do ano de 2020?

 

Creio que quase tudo já foi dito!

 

Como ocorreu com quase todos, a Santa Zita foi obrigada a se adaptar, a se reinventar, a 

fi m de passar pela Pandemia sem perder a essência de sua missão.

 

Nesse sentido, temos muito a agradecer, pois apesar do período de difi culdades por que 

todos passamos em virtude da crise gerada pela Covid-19, não deixamos de receber a 

ajuda de nossos colaboradores e apoiadores, seja mediante doações de gêneros os mais va-

riados, seja pela dedicação de seu tempo, demonstrações de carinho, bem como mediante 

o aporte de novas ideias para melhor enfrentarmos esse momento.

 

Para possibilitar aos nossos alunos assistir as aulas “on line”, foram fornecidos kits espe-

ciais completíssimos. As famílias também foram contempladas com cestas básicas, verdu-

ras, material de higienização e saúde completo, incluindo máscaras. Regras de protocolo 

para possibilitar o acesso seguro à entidade foram estabelecidas e seguidas com todo rigor. 

Prova disso é que, felizmente, nenhum caso de Covid-19 foi reportado dentre os funcio-

nários da Santa Zita!

 

Em suma, podemos dizer que mesmo nos momentos mais difíceis 

mantivemos viva a nossa missão de cuidar de pessoas, com segu-

rança e carinho. E isto aconteceu graças a todos os que nos deram a 

mão e caminharam junto conosco, enfrentando os desafi os de 2020 

e desse 2021 que também vem se mostrando igualmente exigente. 
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41 ANOS DE HISTÓRIA

Fundada em 25 de abril de 1979, a Associação Benefi cente Santa Zita de Lucca origi-
nou-se da preocupação que um grupo de 6 (seis) casais de Porto Alegre dedicava às famílias 
em situação de vulnerabilidade social. 

O pensamento norteador das ações está centrado na valorização das crianças, através 
das quais se procura a promoção social da família como um todo.  

A criação de uma entidade benefi cente, mantida por doações de particulares, permitiu 
obter, ao longo do tempo, os decretos de utilidade pública federal, estadual e municipal.

Inicialmente, foi possível oferecer Educação Infantil, atendendo crianças até os 6 anos 
de idade em período integral.  

Sensível às necessidades da comunidade, a partir de 2004 a Entidade se preparou para 
acolher também crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, passando a oferecer atividades de re-
forço escolar e recreação no turno inverso à escola pública. Assim nasceu o Programa Extra 
Classe (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).

E continuamos evoluindo:
2013, Juventude & Mundo Trabalho - Parceria: ZAFFARI e SENAC - RS
2014, Projeto: Vida com Arte - Parceria: Orquestra UNISINOS
2016, iniciamos com o Coral Santa Zita de Lucca, (canto/coral).
2017, iniciamos a Orquestra Santa Zita de Lucca.
2019 demos início ao Coral Mirim e complementamos a Orquestra.
Zita foi uma mulher do povo, que viveu em Lucca, Itália, no século XIII e se tornou 

padroeira das empregadas domésticas. Zita faleceu em 1278, com 60 anos. Foi santifi cada pela 
Igreja em um Breve Apostólico do Papa Pio XII em 1955. Zita era a própria caridade, o amor 
ao próximo personifi cado em uma simples mulher. Esta foi a inspiração para a escolha do 
nome da Instituição.
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RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020

A Santa Zita iniciou as atividades de 2020 no dia 26 de fevereiro com 340 alunos matri-

culados, com uma equipe de 56 pessoas. 

 

Em 17/03/2020, as atividades presenciais foram suspensas em virtude da PANDEMIA  

- COVID-19.

Mantendo em “home offi  ce” uma pequena equipe (administração, coordenação peda-

gógica, Diretoria e voluntários), a entidade  se reorganizou, ou seja, se reinventou para se 

adaptar aos desafi os do momento.

As pessoas da área de Administração fi caram atendendo as demandas, correntes e no-

vas, da Instituição. Aproveitamos a ausência dos educandos  para realizar manutenções no 

nosso espaço físico.

O atendimento às crianças fi cou inicialmente a cargo apenas da Coordenação Pedagó-

gica, que organizou  as turmas em grupos de wattsApp, enviando semanalmente ativida-

des elaboradas conforme a faixa etária, sendo acompanhadas via online. Adicionalmente 

foi distribuído material escolar e também as atividades em forma impressa para os que 

não podiam acompanhar por celular. 

Foram ainda realizadas reuniões quinzenais entre os educadores e a coordenação peda-

gógica para o acompanhamento do desenvolvimento das crianças. 

Também foi prestado acompanhamento  psicológico  às crianças e seus familiares, atra-

vés da equipe de psicólogos da Santa Zita,  por se tratar de um período critico e de impacto 

na  saúde mental do público por nós atendido.

As famílias receberam materiais educativos com informações e formas de prevenção 

em relação à Covid-19. A criação dos grupos permitiu uma interação permanente com 

as famílias e acompanhamento de suas necessidades, seja na questão alimentação como 

também higiene e psicológica.
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Ainda em relação às famílias, durante 8 meses  foram distribuídas cestas básicas sendo 

2.500 no total.  Estas cestas incluíam material de limpeza e higiene. Em três ocasiões, e 

aproveitando a entrega da cesta básica, foram incluídos kits contendo álcool em gel, sabo-

nete líquido e máscaras para as famílias. Finalmente, as famílias mais necessitadas, con-

forme nosso levantamento socioeconômico, receberam vale gás e cartões-alimentação. 

Não deixamos de, em datas festivas como Páscoa (ovos), Dia da Criança (lembranças) 

e Natal (presentes), lembrar às nossas crianças que estávamos junto delas. 

A Santa Zita também foi elaborando seus PROTOCOLOS de SEGURANÇA, para rei-

niciarmos os atendimentos presenciais,  o que aconteceu em 16/11/2020 de forma segura 

e tranquila para as crianças, famílias e equipe.  Atualmente temos atendimento presencial, 

incorporando gradativamente mais crianças até atingirmos o limite de 50% previsto nas 

orientações ofi ciais, enquanto durar a pandemia.   E também iniciamos as rematrículas 

para o atendimento no presente ano.   

PEDAGOGIA

O ano de 2020 foi um período muito desafi ador e ao mesmo tempo de muitas 

aprendizagens, devido seu contexto pandêmico. Para área da educação não foi diferente, 

pois de um dia para o outro foi necessário dispensar as crianças e repensar nossa forma 

de atendimento, buscando uma adaptação à modalidade “on-line” de ensino. Inicialmente, 

realizamos formações com os educadores de forma sistêmica, construindo estratégias de 

atendimento à distância.  E, ainda, procurando manter as temáticas de sustentabilidade e 

questões de cunho socioambientais, tendo como base orientadora a BNCC – Base Nacio-

nal Comum Curricular. O processo educativo não é uma caminhada exclusiva dos alunos, 

é um elo que interliga a família e a escola, e por esse motivo, foi necessária a realização de 

um trabalho junto às famílias para que as mesmas fossem incluídas, instruídas e motiva-

das para o processo de aprendizagem dos seus fi lhos.
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Mesmo com todo esforço e empenho, encontramos difi culdades, pois a realidade 

econômica de boa parte das famílias evidenciava a falta de condições para que as mesmas 

proporcionassem aos seus fi lhos o atendimento na modalidade “on line”, devido à falta 

de equipamentos adequados (computador, tablet ou telefone celular), e acesso à internet. 

Foram formados grupos de whatsApp por turma e durante 36 semanas as turminhas da 

Educação Infantil receberam atividades diárias, adequadas à faixa etária, para desenvol-

ver em casa com o apoio dos pais ou responsáveis. Para o extra-classe a estratégia foi um 

pouco diferente, procurando inicialmente apoiar as crianças e adolescentes a manter a 

ligação com suas escolas regulares e auxiliando no acesso às plataformas digitais. Poste-

riormente, os educadores passaram a prestar atendimentos individualizados visando o re-

forço de conteúdos. Procurou-se assim prevenir o abandono escolar. Todos os alunos que 

não tinham acesso à internet, independentemente do seu nível,  podiam retirar materiais 

educativos impressos na Santa Zita. Também foram distribuídos kits de material escolar.  

Não restam dúvidas de que a pandemia prejudicou os alunos tanto no seu percurso 

pedagógico, como no aprender a partir das vivências, pois no dia a dia, nas condições 

normais, as crianças aprendem a ouvir e a ser escutadas, a dividir espaços e brinquedos, 

organizam-se através das rotinas, entre outras tantas experiências que, no ano de 2020 não 

ocorreram. 

Apesar da atipicidade, os anos de 2020 e 2021 foram positivos em relação ao forta-

lecimento do vínculo junto aos alunos e as famílias. Nosso desafi o para o próximo ano é 

o trabalho e implementação dos projetos Institucionais “Projeto Gentileza”; “Projeto Cui-

dado” e “Projeto Educação Ambiental”.
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PSICOLOGIA
Supervisora de Estagio/Psicanalista/Voluntária: Susana Magalhães Beck

Psicóloga: Michelle Dantas Zanini

Estagiarios(as) Psicologia Escolar:

• Ana Caroline Tacca • Ana Paula Canozzi Conceição • Fernanda Moreira Pacheco 

• Leonardo Mello Garcia dos Santos • Lucielle Gulart de Andrade • Mariana Anicet 

Mombach

Estagiarios(as) Psicologia Clínica:

• Fabiele Karol de Oliveira • Gabriela Ferreira da Silva Touguinha • Julia Hahn Romero 

• Max Willian dos Santos Paiva • Paola Rabel • Terezinha Vieira da Conceição Laggazio• 

Vanessa Gonçalves Pereira

Psicólogas Voluntárias:

• Carina Schmeling Berndsen • Lisa Magalhães 

PROJETOS
• Formação com Educadores: Desenvolvimento Infantil os Medos comuns do desenvol-

vimento.

Com a chegada da Pandemia, os atendimentos foram realizados “on line” ,de acordo com 

a demanda da equipe de profi ssionais da Santa Zita, crianças, adolescentes e as famílias 

atendidas.

• Adaptação: Roda de conversas com as famílias.

Crianças atendidas: 25

• Chegança: Recepção e acolhida de todos funcionários que estavam retornando ao traba-

lho, após 8 meses de afastamento devido a Pandemia.

Este trabalho foi desenvolvido em parceria com a Coordenação Pedagógica e Nutricionis-

ta, responsáveis pelos Protocolos Sanitários.

• Grupo com Educadores: Nestes encontros trabalhamos questões de relacionadas ao 

medo do contágio, medo da fi nitude, ansiedades, como acolher a criança sem o contato 

físico, como manter o distanciamento entre as crianças, a impotência frente a situação que 

estamos vivendo.

• Grupo com Equipe de Apoio: Trabalho frente a ansiedade geradas pelo movimento da 

Pandemia.
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GESTÃO DIRETIVA
VOLUNTÁRIOS

Diretoria

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente Emérito - Marcello Marques Magalhães

Presidente – Annibal Di Prímio Beck Neto                                      

Primeiro Vice-Presidente - Augusto de Araújo Guarita

DIRETORIA
Presidente - Mirta Silvia Pellegrini Guzmán de Magalhães

Primeira Vice-Presidente - Teresinha de Mello Saraiva    

Segunda Vice-Presidente - Namat Habbab Schiavon      

Diretora de Patrimônio - Lilian Beatriz Fanuck Guarita

Primeira Tesoureira - Maria Regina Mitri Travi

CONSELHEIROS
Alceu Terra Nascimento

Diderot Menegassi Velloso

Felipe Vellinho Simch

Inés Lívia Pellegrini

Leda Lúcia Martins Camargo

Maria Elena Pereira Johannpeter

Marina Vellinho Simch

Sérgio Silveira Saraiva

Romeu Edgar Schneider

Teresinha Domingues de Oliveira

CONSELHO FISCAL
TITULARES:
Eduardo Paz Albuquerque

Marcelo Roberto Pellegrini

Tiago Wallau Kretzmann 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO 
E SUPERVISÃO
Mirta Pellegrini Magalhães

Inés Livia Pellegrini

Augusto de Araújo Guarita 

Annibal Di Prímio Beck Neto

Antônio Augusto Pinent Tigre

Felipe Vellinho Simch

Mauro Dutra de Barcellos

Tiago Wallau Kretzmann

COMITÊ DE EDUCAÇÃO
Mirta Pellegrini Magalhães 

Susana Magalhães Beck

Lisa Magalhães 

Maria Ângela Pauperio Gandolfo 

Maria Regina Mitri Travi

SUPLENTES:
Antônio Augusto Pinent Tigre

José Francisco Cirne Lima

Mauro Dutra de Barcellos
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GESTÃO de PESSOAS
CONTRATADOS e ESTAGIÁRIOS

EQUIPE de EDUCADORES 
16 -  Técnicos (as) de 
 Desenvolvimento 
 Infantil
01 - Andressa Bernardes Antunes 

02 - Camila Perusso Faria 

03 - Caroline Magnus Trajano 

04 - Danielly Mileski da Silva 

05 - Everton Dorneles Chemelo 

06 - Giceiane Falasco Aragonês 

07 - Jéssica da Silva Pacheco  

08 - Karen Lopes Cardoso 

09 - Kelly Beeck Hessel  

10 - Kelly Cristina da Silva de Paula

08 - EQUIPE EXECUTIVA
01 -  Ceres Rosane da Silva

 Gerente Administrativo 

02 -  Mirela Dalmolin de Mattos

 Vice Gerente Administrativo 

03 -  Andrea Tribino Fagundes

 Assistente Administrativo

04 - Laís Helena de Deus da Rosa 

 Auxiliar Administrativo

05 -  Marlete Terezinha Aguiar

 Coordenadora Pedagógica

06 -  Fernanda Rosa de Andrade

 Coordenadora Pedagógica

07 - Michelle Dantas Zanini

 Psicóloga

08 - Fabrícia Teixeira Escobar Duarte

 Nutricionista

10 - Equipe de Apoio
01 - Cozinheira: 

 Paula Daiane Trindade Costa

03 - Auxiliares de Cozinha: 

 Karina Paula de Oliveira, Mellen 

Ellen Conceição Rocha, 

 Silvia Mapi Ribeiro Simão

04 - Auxiliares de Limpeza: 

 Elier dos Santos Chagas, Suzette 

Louis Jean, Sandra Lima 

 Demaceno, Zoila Gonçalves Dias

01 - Auxiliar de Manutenção Predial: 

 Reni dos Santos Pereira

01 - Recepcionista: 

 Claudete Aguiar Souza

02 -  Instrutores (as)  
 das Ofi cinas
01 -  Ana Cláudia da Rosa

 Instrutora de Informática

02 -  Marcelo Konrath

 Instrutor de Xadrez

09 - Educadores Assistentes   
01 - Cíntia Quadros Ribeiro

02 - Daiane Bueno Chaves,

03 - Daniele Lima da Conceição

04 - Fabiane Freitas da Silva

05 - Greiciane Costa da Silva

06 - Priscila Farinha de Moura

07 - Priscila Lima Dias

08 - Sandra Cátia do Amaral Lencines

09 - Silvia da Graça Wolf de Fabra.

07 - Coral e Orquestra   
01 -  Daiana Fulber - Maestrina

02 - Daniela Luz de Oliveira

 Instrutora de Violino

03 -  Diego D’avila da Silva

 Instrutor de Violino e Viola

04 -  Leandro Lima Merlgrejo

 Instrutor de Violoncelo

05 -  Leonardo Perroni Morais

 Instrutor de Flautas

06 -  Lucas da Silva Correa

 Ajudante do Grupo da Música

07 -  Lucas Jum Kinoshita Machado 

 Instrutor de Percusão

11 - Márcia Maria Araújo Costa 

12 - Priscilla do Nascimento Lima 

13 - Tiana Barbosa da Silva 

14 - Rita de Cássia Govoni 

15 - Rui Antônio de Souza 

16 - Sirleni Th opp de Matos
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PROFISSIONAIS VOLUNTÁRIOS
ADVOGADOS

Marcello Marques Magalhães

Marcelo Roberto Pellegrini Magalhães

Vicente Dutra - LD CONSULTORES

AUDITORES

Alexandre dos Santos Valente

Paulo Rogério Martinez Nunes

PROJETOS SOCIAIS

Inés Livia Pellegrini – Socióloga

COSTUREIRA

Sirlei Silveira Correa

GRUPO BRECHÓ / BAZAR

Estela Barros

Maria Schmitt

Laura Garcia Machado

Rosemary de Paula Dettmer

MÉDICOS

OTORRINOLARINGOLOGISTA

Marcelo Schilling Sardi

ENDOCRINOLOGISTA

Sandra Gastal

CONFECÇÃO BLUSÕES DE LÃ

Maria Cláudia Netto Santos Rocha
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Blusões

Álcool Gel / Spray

Sabonete Líquido

Máscaras

DOAÇÕES RECEBIDAS E CONVÊNIOS

DOAÇÕES 

PESSOAS FÍSICAS
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CAMPANHA EQUIPE SANTA ZITA DE LUCA
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ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
REALIZADAS EM CASA
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EDUCAÇÃO INFANTIL EXTRACLASSE
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ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR
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ENTREGA DE MATERIAL IMPRESSO
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ENTREGA CESTAS BÁSICAS
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ENTREGA KIT SAÚDE,  VALE GÁS, 
MARMITAS e SORVETES
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PÁSCOA, DIA DAS CRIANÇAS E NATAL
PESSOAS 

FÍSICAS
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CONVÊNIOS PÚBLICOS

PROJETOS

FONTES DE RECEITAS
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PROCEDÊNCIA DOS RECURSOS

PESSOAS 

FÍSICAS
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SEJA UM CONTRIBUINTE: ENTRE PARA O GRUPO
DE COLABORADORES E DOADORES

DA SANTA ZITA DE LUCCA.
VOCÊ PODE ESCOLHER COMO SERÁ FEITA SUA CONTRIBUIÇÃO:

• DOC bancário

• Incentivo Fiscal do Imposto de Renda (DAD - FUNCRIANÇA).

• Débito em conta autorizado

• Crédito na conta da Associação Benefi cente Santa Zita de Lucca:

 CNPJ 90.744.129/0001-05 / Identifi cando seu depósito.

BANRISUL

Banco: 041 Agência: 0030 - Azenha Conta Corrente: 06.853911.2-1

BRECHÓ e BAZAR: Doe roupas/bens que não fazem mais o seu estilo e estão ocupando

espaço na sua casa. Esta doação gera renda para a Santa Zita de Lucca.

NOTA FISCAL GAÚCHA: Cadastre-se no programa e indique a Santa Zita de Lucca. E

quando fi  zer suas compras não esqueça de colocar o seu CPF. Além de concorrer a prê-

mios você colabora conosco.

VOLUNTARIADO: Ser um voluntário signifi ca trabalhar motivado por valores de solida-

riedade e comprometimento. A Santa Zita de Lucca é um lugar propício para potencializar

suas habilidades e seu amor às crianças e adolescentes.

PRESTAÇÃO de SERVIÇOS: Desde as necessidades mensais, bem como nas áreas de

segurança, comunicação, publicidade e manutenção de equipamentos.



REGISTROS, TÍTULOS CERTIFICADOS e PRÊMIOS
Certidões:
CBAS / MEC - Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social
Ministério da Educação / Processo Nº 71000.020897/2011-05
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - Decreto n° 90.935
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - N° 2256/108993
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei 7.194/92 (11/12/1992)
CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente N° 461
CME/POA Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre - 
Registro de Certifi cado de Autorização sob nº 418, fl s 70, Livro nº 001

TROFÉU SOLIDARIEDADE
Ano 2007 - Câmara Municipal de Porto Alegre

PRÊMIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Medalha e Certifi cado

Ano 2007 - Assembleia Legislativa

PRÊMIO LÍDERES & VENCEDORES - FEDERASUL
Destaque Comunitário

Ano 2011 - Assembleia Legislativa

Prêmios:


