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1
HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO

A Associação Dom Bosco foi fundada por Padre Cristoforo Testa em 2001 juntamente com alguns
paroquianos da Paróquia de São Cristovão, que sensibilizados pela situação socioeconômica do
bairro de São Cristovão sentiram a necessidade de trabalhar junto aos excluídos e marginalizados da
nossa sociedade.
Inicialmente, o trabalho esteve voltado para área da saúde com diversos atendimentos em diferentes
especializações médicas. À medida que a Comunidade era beneficiada com essas Promoções
Humanas iam surgindo outros desafios sócias que pedia uma resposta adequada e eficiente.
O bairro de São Cristovão foi considerado um dos bairros mais violentos de Salvador e segundo as
estáticas do IBGE (2007): o número de crianças e jovens envolvidos no narcotráfico crescia de
forma assustadora. Diante desse triste contexto nasceu a inspiração das creches e escolas
comunitárias erguidas dentro das principais invasões do bairro, que traz como lema “Para que
todos tenham vida”. Atualmente, a Creche São Paulo atende a 30 crianças a tempo integral, a
Creche Providencia Divina a 27 crianças; Centro Social Fábio Sandei 42 crianças e a Escola Pe.
Pesce 85 crianças nos turnos matutinos e vespertinos.
Ao longo dessa trajetória de amor, solidariedade e resgate da dignidade humana fomos entendendo
que a nossa missão se estende a toda família, pois, acreditamos que é na estrutura familiar, que se
encontra a base para um homem feliz e realizado. E dessa maneira fomos compreendendo, que
precisávamos de um espaço maior e mais adequado para acolher, trabalhar e educar as nossas
crianças e jovens para o bem, junto com seus familiares: nasce assim o Centro Social Fábio Sandei,
o principal núcleo onde se integra todas as nossas atividades em favor da vida e de sua proteção.
Reconhecemos com gratidão, que as mais de 184 crianças e jovens que são assistidas pelo nosso
Projeto são protagonistas do desenvolvimento de uma nova sociedade, mais
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justa e igualitária, podendo assim contribuir para a construção da almejada “civilização do Amor”
tão sonhada pelo saudoso Papa João Paulo II.
Fazer memória da nossa história desperta em nós o desejo de ainda mais se consumir por essa linda
Obra de Deus, em benefício da humanidade, na confiança de que Ele nos sustenta, ampara, fortifica
e ilumina, pois, sabemos “que ainda muito pouco ou quase nada fizemos” (São Francisco de Assis).

Visão:
Contribuir no resgate e na valorização integral da vida, em meio aos pobres e excluídos (crianças,
jovens e a família) da Comunidade de São Cristovão trazendo como lema norteador: “Para que
todos tenham vida” (Jo. 10,10).

Missão:
Planejar, desenvolver e responder aos desafios sociais, que acometem as crianças e jovens
juntamente, com seus familiares da comunidade carente do bairro de São Cristovão, lhes oferecendo
por meio da Educação, Saúde, Alimentação e Lazer a Promoção e Valorização da Dignidade da
Pessoa Humana.

3
ÁREA EDUCACIONAL

“Consideremos nossos alunos como filhos, pondo-nos a seu serviço e não dominando” (Dom

Bosco).
A Associação Dom Bosco por meio de uma proposta educacional cristã, séria e comprometida, sem
nenhum fim lucrativo, visa por meio da educação formar cidadãos capazes de corresponder com os
anseios benéficos da família e da sociedade.

3.1. Creche São Paulo (Comunidade Colina do Rio)
• Quantidade de Crianças: 30 (tempo integral).
• Funcionários: 03.
• Funcionamento: Segunda a Sexta feira das 7h ás 16h30.

Figura 1. Creche São Paulo

Figura 2. Creche São Paulo

Depoimentos das Funcionárias:
Nalva (Educadora) “Trabalhar com crianças na Creche São Paulo me remete a momentos de alegria e
tristeza, porém, poder contribuir com o aprendizado de cada uma delas é muito gratificante”.
Vera (Educadora) “O reconhecimento das crianças que já passaram pelo espaço e que hoje são adultas me faz
entender que o trabalho, além de me fazer bem, trás sentido para minha vida.”
Railda (Educadora) “Trabalhar na Creche São Paulo é um constante aprendizado além da possibilidade de
poder ensinar as nossas crianças: a sentar em uma mesa; a usar o banheiro; a respeitar os mais velhos...”
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Creche Providência Divina (Comunidade Lessa Ribeiro)

Figura 3. Creche Providência Divina

Figura 4. Creche Providencia Divina

• Quantidade de Crianças: 27 (tempo integral).
• Funcionários: 03.
• Funcionamento: Segunda a Sexta feira das 7h ás 16h30.
Depoimentos das Funcionárias:

Ercila (Educadora) “Para mim trabalhar com a criança
carente o mais importante é a possibilidade de poder educá-los, no amor, no interagir com o outro, na relação
com o professor, educar para dizer não a violência.”
Nalva (Educadora) “Cuidar da criança para mim é o trabalho mais importante que desenvolvemos através
da creche Providência Divina.” E o que mais me gratifica é poder alimentá-los, isso me enche de alegria.
Figura 5. Creche Providencia Divina

Nívea (Educadora) “A importância desse espaço para mim é o amor e o carinho que nós transmitimos a cada
uma delas.”
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Centro Social Fábio Sandei (Comunidade Santo Agostinho)

Figura 6. Centro Social Fábio Sandei

Figura 7. Centro Social Fábio Sandei

• Educação Infantil: 42 Crianças (Matutino)
• Dança e Artesanato: 20 crianças (Vespertino)
• Funcionários: 05
• Funcionamento: Segunda a Sexta feira das 7h ás 17hs.
Depoimento das funcionárias:
Eu comecei a trabalhar na Madre Pico, localizada na comunidade da Adutora, lá eu ficava com crianças e então comecei
a desenvolver atividades culturais como reciclagem de produtos sustentáveis, dança, e artesanatos. Em 2001 vim pro
Centro Social Fábio Sandei, aonde são desenvolvidos vários trabalhos de cunho social, foi aí que descobrir que este
trabalho não é simplesmente pelo dinheiro e sim pelo bem estar social de cada criança assistida.
Durante esses anos de convivência no Sandei, minha vida melhorou muito tanto intelectual como social, pois estar
envolto de pessoas que prezam pela educação de crianças e jovens me gratifica a ponto de comprometer a minha vida
com esta obra. (Hildete Daltro, conhecida popularmente como Dete, cozinheira do Sandei.)

Profª Rosemere Carvalho “Foi um longo caminho percorrido até aqui, faria tudo outra vez, com a certeza de que pude
contribuir com esse espaço de alguma forma. Tenho convicção que tudo que aqui vivenciei e aprendi se tornou para
mim não somente um aprendizado de vida, mas um aprendizado humano.”
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Escolinha Padre Pesce (Comunidade Yolanda Pires)

Figura 8. Escolinha Comunitária Pe. Pesci

Figura 9. Escolinha Comunitária Pe. Pesci

Palavras de D. Josefa coordenadora e diretora da escola.
“Para a comunidade este espaço é muito valioso, pois, dar apoio as nossas crianças, favorecendo aos pais que não têm
condições de pagarem uma escola particular. E para mim é muito importante, durante estes quinze anos, eu só tenho a
agradecer a Deus, por este trabalho, pois é muito gratificante.”

• Educação Infantil: 85 crianças (Matutino e Vespertino)
• Funcionários: 05
• Funcionamento: Segunda a Sexta feira das 8h ás 16h30.
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CENTRO MÉDICO Dr. MARCELLO CANDIA
ATENDIMENTO MÉDICO
O atendimento médico Odontológico destina-se as crianças e jovens da Instituição e também as

pessoas da Comunidade local.
•

Dentistas
• Dr. Tarcísio Scala: Atendimento Terças e Quintas feira (somente pela manhã)
• Dra. Anita Grazieli Pedrosa Barbosa: Atendimento nas Segundas- feiras de 15 em 15 dias (o
dia todo) / Sexta feira (O dia todo).

Figura 10. CENTRO MÉDICO Dr. MARCELLO CANDIA

Figura 11.

CENTRO MÉDICO Dr. MARCELLO CANDIA
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BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
O Balcão de Justiça e Cidadania da Bahia e a Faculdade Montessoriano em parceria com a
Associação Dom Bosco inaugurou no dia 16/12/11 o primeiro Balcão de Justiça do bairro de São
Cristovão. O trabalho do BJ tem como objetivo facilitar o acesso da população ao Poder Legislativo
trabalhando de forma efetiva na resolução de problemas de ordem judicial como: reconhecimento
espontâneo de paternidade; pensão de alimentos; divorcio; dissolução de união estável e outros
serviços.
Segundo a Dra: Elcí de Cássia Santos (BJC / TJBA São Cristóvão): que trabalha na associação, o
desempenho do trabalhador social encontra-se intimamente relacionado com a necessidade de
resolução dos problemas sociais.

Figura 12: Atendimento Jurídico (Balcão da Justiça)

Figura13: Atendimento Jurídico

“Sendo assim, exalto o trabalho social desempenhado pela Associação Dom Bosco / Centro Fabio Sandei em seu
mérito, por contribuir arduamente com a sociedade, propiciando principalmente àqueles mais necessitados, prestações
de serviços gratuitos, no qual também, nos fazemos presentes.”

Atendimento: De Segunda a Sexta Feira das 8h ás 11h30.
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CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL (SESC)

Os cursos profissionalizantes oferecidos pelo Centro

Social Fábio Sandei tem como parceiro o

SESC (Serviço Social do Comércio), que como facilitador dos cursos profissionalizantes que
acontecem na nossa Instituição desde 2008 visa atender o público carente do nosso bairro
capacitando os alunos para corresponder às expectativas do mercado de trabalho.
Para o ano de 2013 estamos oferecendo os seguintes cursos:
CURSO
APFV com Pintura –
(Prof.ª Marcia)
Bordado com
Pedrarias –
(Prof. Danilo)
Doces Finos e
Salgados –
(Prof.ª Elisia Maria)
Panificação –
(Prof.ª Maria
Cristina)
Serigrafia –
(Prof. Jamir)

DIA
Terça feira

HORARIO
13h30 ás 16h30

N° DEALUNOS
15

Quarta feira

08h30 ás 11h30

15

Quinta-feira

08h30 ás 11h30

25

Quinta-feira
Sexta-feira

13h30 ás 16h30
13h30 ás 16h30

18
05

• Inicio dos Cursos: 03/06/13
• Termino dos Cursos: 13/12/13

Figura14. Curso de APFV

Figura15: Curso de bordado com pedrarias
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CLARA AMIZADE
“Em nossa casa, a gente era pobre, mas se amava” (Thérèse Cornille-Fundadora da
Clara Amizade)
A Associação Clara Amizade é um grupo de leigas consagradas, ligada a Igreja Católica, que atua
em alguns países, dentre eles o Brasil, desenvolvendo de forma efetiva projetos que contribuem na

formação humana-cristã e profissional de mulheres carentes na idade de 12 a 25 anos.
CURSO

DIA

HORARIO

N° DEALUNOS

Pintura I –

Quarta e Sexta

14h ás 17h30

25

Corte e Costura - Quarta e Sexta

14h ás 17h30

18

14h ás 17h30

20

14h ás 17h30

20

14h ás 17h30
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(Prof.ªEliane e Elane)

(Prof.ª Naiara)
Pintura II – (Prof.ª Quarta e Sexta
Alexandrina)
Crochê/ Bordado – Quarta e Sexta
(Prof.ª Dilma)
Manicure – (Prof.ª Quarta e Sexta
Miriam)
•
•

Início dos cursos: 20/03/2013
Término dos cursos: 30/11/2013

CAFA – Casa de Apoio e Formação aos Adolescentes
11
CURSO DE MOSAICO

No dia 08/07/13 iniciamos o Curso de Mosaico em parceria com a ONG Meu Brasil e a
Empresa ODEBRECHT. Inicialmente, os 15 alunos inseridos na turma tem aprendido as
técnicas necessárias para se chegar a um trabalho com um bom acabamento e cheio de beleza.

Figura 16: Imagem de Sto. Antonio

Figura 17: Primeiros Trabalhos dos alunos

Figura 18: Alunos desenvolvendo os desenhos.

Figura 19: Discutindo a possibilidade de trabalho
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ENCONTROS PARÓQUIAIS

“Eu vim para que todos tenham vida e a tenha plenamente” (Jo. 10,10).
No Centro Social Fábio Sandei durante alguns finais de semana acontece encontros e atividades
pastorais da Paróquia de São Cristóvão:
•

Reunião Semestral do Conselho Paroquial.

•

Encontro de Casais com Cristo. (Mês de Agosto)

•

Acompanhamento das crianças pela Pastoral da Criança
(I Sábado de cada mês)

AGRADECIMENTO/APOIO
A Associação Dom Bosco sobrevive com a ajuda e a colaboração de várias pessoas e Organizações,
que através da doação de alimentos, materiais didáticos e investimento financeiro colaboram com a
manutenção dessa linda Obra de Deus em favor da humanidade.
Agradecemos a todos aqueles (as) que direta ou indiretamente proporcionam os meios para que as
nossas atividades alcancem a todos com dignidade, profissionalismo e serviço.
Contamos com o apoio dos seguintes parceiros:
•

Agata Smeralda -Onlus- Itália (Conexão Vida).

•

Associação Per-Dono (Montanaro-Torino: Itália).

•

Grupo Amizade (Ivrea-Torino: Itália).

•

Grupo Nova Esperança (Salvador-Bahia).

•

AlmavivA do Brasil (São Paulo).

•

Terra Senza Confini (Itália).

•

Brasilieninitiative (Freiburg- Alemanha)
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SEJA VOCÊ TAMBÉM NOSSO COLABORADOR

•

Banco do Brasil Agência: 3781-8 C/C: 10151-6

Centro
Social Fábio Sandei

