


Quem somos nós
A Rede Marista de Solidariedade (RMS) é um conjunto de 
iniciativas, programas, projetos e ações desenvolvidas em 
todas as áreas do Grupo Marista, com foco na promoção e 

na defesa dos direitos das crianças e dos jovens e na 
educação para a solidariedade.





Missão 
Formar cidadãos éticos, 
justos e solidários para a 
transformação da sociedade, 
por meio de processos 
educacionais fundamentados 
nos valores do Evangelho, do 
jeito Marista.

Visão 
Até 2022, o Grupo Marista 
será reconhecido na Igreja e 
na sociedade pela excelência 
nas suas áreas de atuação, 
fidelidade ao carisma Marista, 
vitalidade, viabilidade, e 
impacto de sua missão junto 
a crianças e jovens.

Interculturalidade

Simplicidade

Presença

Solidariedade

Amor ao Trabalho

Espiritualidade

Espírito de Família

Valores



Promoção dos Direitos 
Unidades Sociais

1.247 
colaboradores

20 
municípios

4 
estados

25 
unidades

7.994*
 

educandos atendidos

*Números referentes a 2016.



Educação básica 
Promoção e defesa dos direitos das infâncias e juventudes 

Formação integral e currículo vinculado à cultura, aos saberes e à realidade 
dos educandos; com suas vozes, necessidades, linguagens e vivências.


Unidades sociais contribuem para transformações no território ao conectar o 
processo de ensino e aprendizagem à vida do educando, possibilitando que ele 
se beneficie dos recursos educativos de sua comunidade e que produza 
conhecimentos relevantes para sua transformação. A atuação em Educação 
Básica compreende a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

15 unidades
3 estados, 12 cidades: 

Curitiba (2), Ribeirão Preto (1), Londrina (1), São Paulo (3), 
Criciúma (1), Ponta Grossa (1), Cascavel (1), Almirante  

Tamandaré (1), Paiçandu (1), Florianópolis (1),  
Santos (1) e São José-SC (1).

5.356 educandos 
matriculados em 2016

Crianças e adolescentes 
entre 0 e 18 anos



Conviver Marista 
Um novo caminho para a educação em contexto não escolares 

O Conviver Marista (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) oferece uma 
educação integral inovadora que potencializa crianças e adolescentes a construir 
conhecimentos de forma participativa, em áreas de vulnerabilidade.


O serviço valoriza a identidade, realidade e o empoderamento das crianças e jovens 
enquanto sujeitos de direitos a partir do desenvolvimento de projetos, diferente de 
outros modelos de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

 

Esses projetos seguem eixos de articulação curricular: (1) Expressão e Criatividade; (2) Letramento; 
(3) Habilidades para a Vida; e (4) Projeto de Vida, (5) Direitos Humanos e (6) Território.

14 unidades

4 estados, 10 cidades:  
Curitiba (2), Ribeirão Preto (1), Londrina (1), São Paulo (2), Criciúma (1), Fazenda Rio Grande (1), 

Guaraqueçaba (1), Itapejara do Oeste (1), Caçador (1) e Dourados (1) .

2.638  educandos 
matriculados em 2016

Crianças e adolescentes 
entre 5 e 14 anos

39 projetos no 
1º semestre de 2017



Objetivo geral 

Visitar e revisitar a cidade de São Paulo, 
buscando compreender seus paradigmas 

políticos, sociais, econômicos, educativos e 
culturais, por meio de pesquisas, mapeamento, 

visitas, debates, e fomentando as atividades 
culturais pautadas nas artes integradas.


Localização 

O Centro Social Marista Ir. Justino está localizado 
no Bairro União de Vila Nova, zona leste da 
cidade de São Paulo. Atende cerca de 210 

educandos de 0 a 15 anos oferecendo Educação 
Infantil e Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, Orientação 
Sociofamiliar e Biblioteca Interativa.

Projeto
Mapa Conceitual



Ações do Projeto

Discussões sobre  
Direitos Humanos

Documentário – “Reflexões 
sobre os Direitos Humanos” Ouvindo Histórias dos 

Moradores da Comunidade

Visita a Casa Bandeirante 
Sitio Mirim

Série: Direitos Desumanos
Participação na Câmara  
Municipal de São Paulo

Estruturação final para  
o Teatro Documentário



Abrangência do Programa

Prêmio Milton Santos

Espaços de Participação



Propulsão 
Propulsão é um Centro Social da RMS que presta atendimento gratuito a 
adolescentes com histórico abusivo de álcool e outras drogas, posicionando-se 
como um dispositivo de (re)inserção social de média complexidade. 


O projeto foi premiado em 2015 pelo Ministério da Justiça via Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) como entidade que realizou ações 
efetivas de valorização à vida e cuidados para pessoas com uso abusivo de 
álcool e outras drogas. 

Parceria entre jovens, família e 
instituições em que transitam

73 jovens atendidos 
de 13 a 20 anos em 2016



Equipe multidisciplinar

Estação Casa 
Estação Casa é um Centro Social da RMS que atua na promoção e defesa 
de direitos das crianças, filhos e filhas de mulheres privadas de liberdade  
que vivem na Penitenciária Feminina do Paraná, em Piraquara.


A metodologia possibilitou a implantação de ações, fluxos e protocolos internos e 
externos com a rede socioassistencial para a garantia dos direitos básicos. Sendo 
a construção, implantação e possibilidade de replicação desta proposta um 
dos principais resultados alcançados.

Respeito à maternagem 
e às culturas infantis

95 crianças atendidas em 2016 95 mulheres atendidas em 2016



Assessoramento político, técnico, 
administrativo e financeiro

A Trilhas - Incubadora Social Marista é um Centro Social da RMS que desenvolve e 
acompanha projetos de incubação de Economia Solidária em Curitiba e nos municípios 
da Região Metropolitana. Esse trabalho é realizado em parceria com a PUCPR.

Incidência política

Apoio à comercialização 46 empreendimentos 
assessorados em 2016 

1.500 pessoas 
atendidas em 2016

4 Municípios com incidência direta 
(Curitiba, São José dos Pinhais, Fazenda 

Rio Grande e Almirante Tamandaré)



Atendimento a crianças, 
adolescentes e comunidade 

para consulta ao acervo

 
Promover a cultura, o acesso à informação 
e a produção de conhecimento 

O Programa Biblioteca Interativa é desenvolvido nas Unidades Sociais da Rede 
Marista de Solidariedade com o intuito de promover a cultura, o acesso à 
informação e a produção de conhecimento, configurando-se em espaços abertos 
aos educandos, educadores e à comunidade.

Mediação da aprendizagem 
por meio de diferentes linguagens

O despertar do prazer da 
leitura e da interação com o livro

Acesso à rede de 
informação e cultura

Integração com outros espaços de 
informação e produção cultural

Único equipamento disponível à 
comunidade nos territórios 

das unidades sociais



Direitos da Criança 
e do Adolescente

Práticas Inovadoras em 
Educação e Assistência Social

Educação Infantil

Publicações 
Produção de conhecimento com foco em direitos



Como a sua empresa pode apoiar? 
 
Você pode apoiar nossos projetos inovadores 
de educação e assistência de muitas formas:

Com destinação de parte do IR (Incentivos Fiscais) pelo 
Fundo da Infância e Adolescência

Empresas tributadas pelo Lucro Real podem 
destinar até 1% do IR devido

Pessoas físicas que declaram pelo formulário completo 
podem destinar até 6% do IR devido

Por meio de 
doação de 
recursos 

financeiros 
diretos (com 

ou sem 
 dedutibilidade 

fiscal)

Rodolfo Ernesto Schneider Junior 
rodolfo.schneider@solmarista.org.br 

(41) 99112-8881 e (41) 3271-6404

Talita de Paula Ferreira  
talita.paula@solmarista.org.br 

(11) 98188-0908




