
 

Colégio Salesiano Dom Bosco – São Mário 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

Nome/ Razão Social: Colégio Salesiano Dom Bosco São Mário 

CNPJ: 54.383.344/0005-80                 Atividade Principal: Educação 

Endereço – Av. Santa Rosa nº 653, bairro Areião, cep: 13.414-038 

Cidade/ UF: Piracicaba 

Telefone: (19) 3421-3565                                   Fax: (19) 3421-3565 

E-mail: elma.silva@domboscopira.com.br 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

Nome: Gilberto Luiz Pierobom 

Endereço - Rua, Alfredo Guedes nº 1199, bairro, Cidade Alta cep: 13.419-080 

Telefone: (19) 3417-3222                                      Fax: 

E-mail: gilberto.pierobom@domboscopira.com.br  

RG: 6.792.177-2          CPF: 790.289.428-15         Cargo na Entidade: Diretor Presidente 

Data Início do Mandato: 22/01/2018          Data do Término do Mandato: 22/01/2021 

 

3. INSCRIÇÕES E CADASTRO DA ENTIDADE: 

INSCRIÇÃO / CADASTRO NÚMERO VALIDADE 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente  - CMDCA 

Nº 066/2019 22/11/2021 

Conselho Municipal do Idoso --- --- 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - 
CEBAS 

Portaria(MEC) 1587 de 
01/10/2010 

 

Outros: Qual?   

Utilidade Pública Estadual 
Decreto 48.516 de 
25/02/2004 

 

SIL  SPM 2030175312 26/02/2022 
 

4. FINALIDADE ESTATUTÁRIA:  

O Colégio Salesiano Dom Bosco São Mário (CSDB – São Mário) tem por finalidade 

a educação e a assistência social por meio da promoção da infância, da adolescência, da 

juventude e de adultos em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (L.D.B.), da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA). 

 Oferecer e desenvolver a educação básica constituída pela educação infantil, ensino 

fundamental, e ensino médio; 

 Promover atividades culturais;  

 Dedicar-se à promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social. 
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 Promover ações de promoção da família 

       O Colégio Salesiano Dom Bosco São Mário foi fundado em 08 de dezembro de 

1962, soma hoje 57 anos de existência, é uma instituição social mantida pelo Colégio 

Salesiano Dom Bosco, localizado no município de Piracicaba, estado de São Paulo, bairro 

Areião, região norte da cidade. De acordo com a Resolução nº 16 de 05/05/2010 e Decreto 

nº 7.237 de 20/07/2010 que regulamenta a Lei nº 12.101, o Colégio Salesiano Dom Bosco 

São Mário é uma Instituição filantrópica que oferece ensino fundamental I e II em período 

integral (7hs00 às 16hs00), todos os alunos passam por um processo de seleção, baseado 

no estudo socioeconômico para receber uma bolsa de 100%. Os alunos além de serem 

isentos da mensalidade, recebem todo material pedagógico, uniforme, e 4 refeições diárias 

gratuitamente. 

 Os atendimentos são voltados a crianças, adolescentes e suas famílias 

provenientes de diversos bairros periféricos, porém a maior incidência encontra-se nos 

bairros pertencentes à Região Norte, com grande número de habitantes por consequência 

da concentração de casas populares, bem como da desigualdade e exclusão social.  

 Nossa missão é educar crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vul-

nerabilidade social, promovendo o exercício da cidadania, pela metodologia preventiva de 

Dom Bosco. 

05. OBJETIVOS: 

05.1 Objetivo Geral: Oferecer às crianças, adolescentes e seus familiares que estão em 

situação de vulnerabilidade social, acesso à educação de qualidade; formação humana; 

fortalecimento dos vínculos familiares e ações de promoção e protagonismo da família. 

 

05.2 Objetivos Específicos: Formação pedagógica e humana; vínculos familiares 

fortalecidos; desenvolvimento do protagonismo e aumento da capacidade de interferir de 

forma ativa e construtiva em seu contexto sócio comunitário. 

 

6. ORIGENS DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

Origem do Recurso Fonte Valor 

 
 

MUNICIPAL 
 
 

Assistência Social ------ 

Educação ------ 

Saúde ------ 

FUMDECA   R$ 194.057,28 

Outros (Citar)  ------ 

 Assistência Social ------ 
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ESTADUAL 

 

Educação ------ 

Saúde ------ 

Outros (Citar) ------ 

 
 

FEDERAL 
 

Assistência Social ------ 

Educação ------ 

Saúde ------ 

Outros (Citar) ------ 

PRÓPRIOS (Citar) ------ 

Empresas Privadas 

Donativos Pessoa Jurídica R$ 5.731,18 

Donativos Pessoa Física R$ 7.232,95 

Donativos Prefeitura/SESC R$  89.400,97 

Enviados pela mantenedora ------ 

Outras receitas R$ 178.127,09 

Próprios Transferência Mantenedora R$  2.536.900,00 

Total                                                 R$ 3.011.449,47 

 

 

07. INFRAESTRUTURA: 

 

1 recepção, 1 sala para copiadora, 1 sala de professores, 1 sala da auxiliar de coordenação, 
1 sala de coordenação pedagógica, 1 secretaria, 1 almoxarifado, 2 banheiros para 
funcionários,  1 sala do serviço social, 1 sala da psicologia, 1 sala de pastoral, 1 sala de 
dentista, 1 sala da cuidadora, 1 auditório, 11 salas de aula, 1 capela, 2 quadras 
poliesportivas (uma aberta e uma coberta), 1 cozinha industrial, 1 despensa, 1 refeitório,  2 
banheiros para os beneficiários sendo um masculino e outro feminino com três instalações 
sanitárias cada, 1 sala de leitura, 1 brinquedoteca, 2 vestiários sendo um masculino e outro 
feminino com três instalações de chuveiro quente cada, 1 laboratório de informática,  1 
lavanderia, 1 piscina, 1 campo de futebol, 1 quadra de areia, 1 playground. 

08. IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, E BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS, INFORMANDO RESPECTIVAMENTE: 

 

a) Ensino fundamental I e II 
Endereço – Av. Santa Rosa, nº 653, bairro Areião - cep: 13.414-038 

Cidade/ UF: Piracicaba 

Telefone: (19) 3421-3565                                         Fax: (19) 3421-3565 

Responsável: Eliana da Penha Duran Senicato e Roberta Campos Costa 

CRAS e/ou CREAS de referência: Todos da cidade 

Público Alvo: Crianças, adolescentes  

Capacidade de atendimento: 305 crianças e adolescentes 

Recursos humanos envolvidos:  
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CARGO QUATIDADE 

Professores / Administrativos / Auxiliares / 
Manutenção / Cozinha / Limpeza / Portaria 

 
37 

Serviço Social 01 

Psicologia 01 

Coordenação Pedagógica 01 

Diretora pedagógica 01 

 
Abrangência territorial: toda a cidade de Piracicaba, no entanto o maior número de 

participantes é dos bairros pertencentes à Região Norte, por consequência da instituição 

se encontrar nesta região. 
 

As atividades foram realizadas diariamente, alcançando os seguintes resultados: 

 

- Maior estimulação dos alunos para concluírem a escolarização formal; 
- Evolução na convivência com outras pessoas, e no exercício da cidadania. 
- Melhora no diálogo com a comunidade próxima, proporcionando espaços para sua 
participação e estabelecendo o trabalho em rede com outros serviços sociais existentes; 
- Fortalecimento de vínculos familiares e compromisso nas atividades oferecidas, 
envolvendo-as no trabalho educativo, por meio das rodas de conversa, atendimentos 
individualizados, visitas domiciliares, encaminhamentos e orientações. 
 

 
b) Projeto: RODA DE CONVERSA 

Endereço – Av. Santa Rosa, nº 653, bairro Areião - cep: 13.414-038 

Cidade/ UF: Piracicaba 

Telefone: (19) 3421-3565                                         Fax: (19) 3421-3565 

E-mail: elma.silva@domboscopira.com.br 

Responsável: Elma Emanuele Silva Verdicchio e Bruna Fernanda Gazzano 

CRAS e/ou CREAS de referência: Todos da cidade 

Público Alvo: Crianças, adolescentes e seus familiares. 

Capacidade de atendimento: 240 famílias 

Recursos humanos envolvidos:  

 

CARGO QUATIDADE 

Assistente Social 01 

Psicóloga 01 

Coordenação Pedagógica 01 

 
Abrangência territorial: toda a cidade de Piracicaba, no entanto o maior número de 

participantes é dos bairros pertencentes à Região Norte, por consequência da instituição 

se encontrar nesta região. 
 

 O projeto é desenvolvido pelas obras sociais salesianas do Estado de São Paulo 

com ações voltadas às famílias, a fim de envolver e comprometer as famílias no processo 

educativo e de desenvolvimento dos filhos, para que se tornem presentes na instituição, 

favorecendo o melhor convívio no núcleo familiar, proporcionando melhorias na qualidade 

de vida e o fortalecimento dos vínculos familiares.  
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 Os encontros foram realizados mensalmente nos dias 13/03, 03/04, 11/05, 25/05, 

12/06, 23/08, 02/10, 19/10, 23/11 cuja carga horária é de 2h cada encontro. Durante todo o 

ano cerca de 190 famílias participaram das atividades propostas. 

 Os temas desenvolvidos foram: Pastoral; CRAMI – Serviço Complementar; Dia das 
mães; Trabalho Infantil; Dia dos Pais; SEAME, Mostra Cultural, Sábado Cultural - palestra 
sobre Sexualidade. 
Resultados obtidos:  

 80% de melhora no relacionamento entre pais/responsáveis e educandos. 

 75% de participação dos pais/responsáveis nos encontros mensais. 

 

c) PASTORAL 

 

Endereço – Av. Santa Rosa, nº 653, bairro Areião - cep: 13.414-038 

Cidade/ UF: Piracicaba 

Telefone: (19) 3421-3565                                         Fax: (19) 3421-3565 

E-mail: joyce.possignolo@domboscopira.com.br 

Responsável: Pe. Rafael Galvão, Pe. Alcy Mauricio da Silva, Ir. Felipe Olsen Fernandes e 

Joyce Karine Possignolo 

Público Alvo: Crianças e adolescentes. 

Capacidade de atendimento: 305 

Recursos humanos envolvidos:  

 

CARGO QUATIDADE 

Padre 02 

Irmão salesiano 01 

Auxiliar de Pastoral 01 

 

Abrangência territorial: toda a cidade de Piracicaba, no entanto o maior número de 

participantes é dos bairros pertencentes à Região Norte, por consequência da instituição 

se encontrar nesta região. 

O projeto foi realizado diariamente, cerca de 305 crianças e adolescentes foram 

atendidos. As atividades realizadas durante o ano foram: mensagem de bom dia; benção 

da garganta; campanha da fraternidade; grupos de formação; Almoço Festivo; celebração 

pascal; Articulação da Juventude Salesiana – AJS; Coroação de Nossa Senhora; 

Comemoração Mensal de São João Bosco; Romaria Salesiana; elaboração do projeto de 

vida; teatro; Confecção de Lembranças; Convivência vocacional; Ações voluntárias; 

Participações em eventos cristãos; Rodas de Conversas; Dinâmicas; manhã de 

espiritualidade com os funcionários; Palestras; Vídeos; Animação pastoral; Semeando 

Esperança; Acampadentro 9º ano; Dia de Formação; e Curso de Liderança. 

 90% Adesão e comprometimento com o trabalho pastoral; 

 100% Participação nos eventos celebrativos da instituição; 

 70% Elaboração do projeto pessoal de vida; 

 30% Interesse no direcionamento vocacional 
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d) ORATÓRIO FESTIVO 

 

Endereço – Av. Santa Rosa, nº 653, bairro Areião - cep: 13.414-038 

Cidade/ UF: Piracicaba 

Telefone: (19) 3421-3565                                         Fax: (19) 3421-3565 

E-mail: elma.silva@domboscopira.com.br 

Responsável: Pe. Alcy Mauricio da Silva Junior e Irmão Felipe Olsen Fernandes 

Público Alvo: Crianças e adolescentes. 

Capacidade de atendimento: 85 

 

CARGO QUATIDADE 

Padre 01 

Irmão Salesiano 01 

Voluntários 20 

 

Abrangência territorial: toda a cidade de Piracicaba, no entanto o maior número de 

participantes é dos bairros pertencentes à Região Norte, por consequência da instituição 

se encontrar nesta região. 
O programa foi realizado aos finais de semana, com a finalidade de manter o vínculo 

com as crianças, adolescentes, jovens e adultos atendidos nos demais programas da 

instituição ao longo do ano, como também a população que não está inserida nos 

programas diários da instituição, onde é trabalhado recreações saudáveis, práticas 

esportivas e momentos de convivência. 

Cerca de 95 crianças e adolescentes participaram ao longo do ano e as atividades 

aconteceram aos sábados das 14h30 as 16h30. Rotina / atividades: formação humana, 

montagem das equipes, gincanas, jogos, competições e ao final da tarde é servido um 

lanche para cada participante. 

Resultados obtidos:  

 95% Participação nas atividades recreativas 

 60% Relacionamento melhorado nos jogos coletivos 

 

e) EDUCANDO ATRAVÉS DE VALORES (Projeto-FUMDECA) 

 

Endereço – Av. Santa Rosa, nº 653, bairro Areião - cep: 13.414-038 

Cidade/ UF: Piracicaba 

Telefone: (19) 3421-3565                                         Fax: (19) 3421-3565 

E-mail: elma.silva@domboscopira.com.br 

Responsável: Bruna Fernanda Gazzano / Elma Emanuele Silva Verdicchio / Roberta 

Campos Costa de Souza 

CRAS e/ou CREAS de referência: Todos da cidade 

Público Alvo: Crianças, adolescentes, famílias e educadores. 

Capacidade de atendimento: 305 

Recursos financeiros a serem utilizados: R$ 215.666,26 FUMDECA R$ 168.130,80 
Mantenedora 
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Recursos humanos envolvidos:  

 

CARGO QUATIDADE 

Psicóloga 01 

Assistente Social 01 

Coordenação Pedagógica 01 

Professores 11 

 

Abrangência territorial: toda a cidade de Piracicaba, no entanto o maior número de 

participantes é dos bairros pertencentes à Região Norte, por consequência da instituição 

se encontrar nesta região. 
O projeto envolveu a participação dos educandos e suas famílias, bem como os 

professores e educadores da instituição. 

Nas oficinas os resultados obtidos foram: Educação ambiental: os educandos 

conseguiram atingir a capacidade de desenvolver a conscientização com os ambientes 

tornando-os cidadãos críticos e informados. Artes:  desenvolveram o gosto pela dança e 

música através de atividades como: jogos rítmicos, audição de vários gêneros musicais, 

além de registros sonoros e gráficos das experiências realizadas nas oficinas.  
Ética, cidadania e pluralidade cultural: conscientização do papel do cidadão como eleitor   

conhecimento sobre políticas públicas capazes de atender as necessidades e expectativas 

da população. Esportes: Promoção da saúde pela cooperação, socialização e superação 

de limites pessoais e coletivos. Qualidade de Vida e Sexualidade: conscientização da 

prevenção de doenças e promoção da saúde. Leitura e produção de texto: Construíram o 

hábito de ouvir e sentir prazer nas situações que envolviam a leitura de histórias. Língua 

estrangeira: aprofundamento no conhecimento e estudo das estruturas básicas em língua 

estrangeira. Experiências matemáticas: desenvolveram a capacidade de raciocínio e 

relacionar situações-problema. 
Os educandos através das oficinas têm a oportunidade de conhecer e discutir o papel 

do cidadão enquanto ser social, além de posicionarem-se de forma crítica quanto aos 

temas relevantes e centrais à sociedade contemporânea. A formação humana trabalhada 

nas oficinas, tem resultado em escolhas assertivas, tanto para o âmbito escolar como o 

cotidiano, de maneira que os educandos são mais protagonistas visando uma melhor 

perspectiva de futuro. 

Aumento no interesse dos alunos nas atividades propostas; diminuição na frequência 

de conflitos, participação mais ativa das famílias nas atividades desenvolvidas, 

proporcionando maior fortalecimento do vínculo familiar. Foi possível perceber mudanças 

á respeito de situações do dia a dia ligadas à questão racial e das minorias; também o 

relacionamento com o próprio corpo, com mais acesso à informações à respeito de higiene 

e proliferação de doenças.  

As atividades aconteceram conforme o planejado, foi possível trabalhar nas oficinas 

diversos temas relevantes, tais como ECA, suicídio, palestras sobre profissões com 

profissionais de fora com o objetivo de trabalhar com os adolescentes sobre a inserção no 

mercado de trabalho. No que se refere as atividades com os pais, o número de participação 

foi satisfatório, refletindo diretamente no comportamento dos filhos na instituição. 
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Resultados obtidos: 

 70% Participação e envolvimento das famílias, melhora no relacionamento familiar, 

integração da família ao convívio social e ao meio que o filho convive; 

 80% de vínculos fortalecidos; 

 85% adesão dos professores nas orientações quanto aos nos procedimentos diários 

com as crianças e adolescentes. 

 

Piracicaba, 07 de abril de 2020.  

 Responsáveis 

 

 

___________________________                _______________________________ 

   Pe. Gilberto Luiz Pierobom                           Pe. Edmilson Rodrigues de Moraes 
   RG: 6.792.177-2                                                      RG: 24.997.778-3 

   CPF: 790.289.428-15                                           CPF: 172.728.978-13 

   Diretor Presidente                                                    Diretor Tesoureiro  

 

 

_____________________________ 

Elma Emanuele Silva Verdicchio 

Assistente Social 

CRESS: 43.820 


