
 

   
 

 
 
Casa do Menino Jesus de Praga 
A Casa do Menino Jesus de Praga é uma instituição filantrópica, ecumênica, com 35 
anos de história, que acolhe jovens de 1 a 17 anos, com lesões cerebrais graves e/ou 
motoras severas. Promove atendimento especializado e gratuito às crianças e aos 
adolescentes 24 horas por dia, proporcionando-lhes qualidade e expectativa de vida 
crescentes.  
  
Necessidades urgentes neste momento   
A compra de alimentos, em destaque para alimentos especiais como farinha 
láctea, neston, aveia, mucilon, porque eles possuem uma dieta quase que individual 
pela especificidade de suas deficiências.   
Máscaras, luvas látex e álcool gel são itens importantes para os cuidados básicos 
nesse momento.  
  
Como ajudar  
Transferência bancária para as seguintes contas:  

 Itaú - AG 0897 - conta 64100-7  
 Banco do Brasil - AG 5745-2 - conta 11287-9  
 Santander - AG 1022 - conta 13-000156-1  
 Caixa Econômica Federal - Agência 3460 - operação 003 - conta 000411-6  
 Banrisul - AG 0100 – conta 06.181528.0-8  

CNPJ nº 89.621.767/0001-41  
  
Conheça mais sobre a instituição e sua história  
casadomenino.org.br  
  
Canais de informações sobre as doações  
F: (51) 3352.9589 | 9957 28124 (WhatsApp) - Segunda a sexta, das 9h às 12h e das 
13h às 17h  
E-mail: doar@casadomenino.org.br  
 
Endereço 

Rua Nelson Zang, 420 | Intercap - Porto Alegre/RS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casodomenino.org.br/
mailto:doar@casadomenino.org.br


 

   
 

 
 
Abrigo João Paulo II  
O abrigo promove o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, 
encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude como medida de proteção e 
garantia de direitos, com idades entre zero e dezoito anos incompletos.  
Atendem diariamente em 23 unidades, sendo 19 Casas-Lares e o Abrigo Residencial 
Cisne Branco, onde acolhem 220 crianças e adolescentes, provenientes da cidade de 
Porto Alegre e Viamão, encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude.    
   
Na Casa Girassol atendem até 10 mulheres vítimas de violência doméstica junto de 
seus filhos e no Residencial Inclusivo atendem 10 jovens adultos com deficiência, 
advindos do acolhimento institucional de Porto Alegre.  
 
Necessidades urgentes neste momento   
O valor arrecadado será para comprar prioritariamente alimentos, álcool gel e líquido, 
produtos de limpeza. Bem como chocolates, para as crianças e adolescentes que 
residem nas casas lares.  
  
Como ajudar  
Transferência bancária para as seguintes contas:  

 Banco do Brasil – AG: 2814-2 – Conta 10586-4  
 Banrisul – AG: 0065 – Conta 060159030 -07  
 Caixa Econômica Federal – AG: 0441 – Conta 00001829-08 Operação 03  

CNPJ nº 92.726.819/0011-20  
  

Conheça mais sobre a instituição e sua história  
abrigojoaopauloii.org.br  
  
Canais de informações sobre as doações  
(51) 3336-3754  
(51) 997702645 (WhatsApp)  
4000@pobresservos.org.br  
 
Endereço da sede administrativa   
Av. Bento Gonçalves, 1701 – Partenon - Porto alegre  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abrigojoaopauloii.org.br/
mailto:doar@casadomenino.org.br
mailto:doar@casadomenino.org.br


 

   
 

 
 
Casa Madre Giovanna  
A Casa Madre Giovanna iniciou suas atividades no ano de 1995, oferece atendimento 
para crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social na faixa 
etária de 5 a 15 anos, totalizando 100 atendimentos diários com atividades de futebol, 
capoeira, danças, artes, lazer, educação social e informática. São oferecidas 2 
refeições por turno, sendo café da manhã e almoço no turno matutino e, no turno 
vespertino almoço e lanche.  
 

Não se definem nem como escola ou creche, mas como um lugar que busca mudar 
destinos que pareciam definidos.  
  
Necessidades urgentes neste momento   
O mais urgente neste momento seria a aquisição de alimentos para as famílias das 
crianças e adolescentes atendidos.   
Além dos alimentos, materiais de limpeza e pedagógico também estão entre as 
necessidades.  
  
Como ajudar  
Transferência bancária para as seguintes contas:  
Associação preparação da crianças e adolescente para a vida | PRECAVI  
Banrisul: Ag 0065 – Conta 06.177043.1-9  
CNPJ 02.114.022/0002-99  
 

Conheça mais sobre a instituição e sua história  
facebook.com/casamadregiovanna  
  

Canais de informações sobre as doações  
(51) 997674299 (WhatsApp)  
(51) 33154100  
Endereço:  
Rua F, 105 - Campo da Tuca – Bairro Partenon - Porto Alegre, Rio Grande do Sul  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/casamadregiovanna


 

   
 

 
 
Movimento por uma Infância Melhor (MIM)  
A Associação Movimento por uma Infância Melhor (MIM), fundada 
em 2006, possui como principal finalidade a proteção e o apoio educativo às crianças 
da Vila Mato Sampaio em situação de pobreza e vulnerabilidade social, que enfrentam 
necessidades de recursos de toda natureza, tais como atenção, proteção e cuidado, 
moradia, alimentação, vestuário, educação e saúde.  
 

Com esse objetivo e visando amenizar as carências de muitas das crianças e 
adolescentes da comunidade do Bairro Bom Jesus, a MIM vem priorizando seus 
esforços nas áreas de educação, desenvolvimento esportivo e artístico e assistência 
social, de maneira a protegê-las e afastá-las da violência, da criminalidade e das 
oportunidades de consumo e tráfico de drogas.  
  
Necessidades urgentes neste momento  
As doações serão destinadas a compra de kits que serão entregues as famílias das 
crianças e adolescentes atendidos pela MIM.  
 

 

Os kits contêm: arroz, feijão, farinha de trigo, café, azeite, açúcar, ovos, sabonete, 
papel higiênico e clorofina   
 

Como ajudar  
Transferência bancária para a seguinte conta:  
Banrisul Agência - 0027 Poupança - 4116774303   
Movimento por Uma Infância Melhor   
CNPJ 08.880.450/0001-28  
  
Conheça mais sobre a instituição e sua história  
movimentomim.com.br   
facebook.com/MovimentoporumaInfanciaMelhor  
  
Canais de informações sobre as doações  
(51) 33810922   
(51) 992309659 (WhatsApp)  
 
Endereço:  
Rua Marta Costa Franzen, 112, Vila Mato Sampaio Porto Alegre, Rio Grande do Sul  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.movimentomim.com.br/
http://www.facebook.com/MovimentoporumaInfanciaMelhor


 

   
 

 
Pão dos Pobres 

Há 123 anos a missão do Pão dos Pobres é potencializar o desenvolvimento integral 
de crianças e adolescentes em uma perspectiva solidária, construída por meio de 
práticas socioeducativas. Atualmente, o Pão dos Pobres atende 1.400 crianças e 
adolescentes em seus projetos.   
 
Atuam em três modalidades:    
Acolhimento Institucional: protege e atende crianças e adolescentes que, por 
determinação judicial, foram afastadas de suas famílias por violação de direitos 
básicos. Busca garantir os direitos fundamentais (saúde, educação, moradia, 
profissionalização, convivência familiar) previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. São seis unidades de abrigagem que recebem crianças e adolescentes, 
seguindo um modelo arquitetônico semelhante ao de uma residência. Cada unidade 
possui a sua equipe técnica, composta de psicólogo, assistente social, coordenação e 
agentes de Ação Social (educadores sociais).  
Centro de Atendimento Integral (CATI): o CATI proporciona atividades para crianças 
e adolescentes no horário inverso ao escolar. São oficinas culturais, pedagógicas e 
esportivas realizadas em um ambiente acolhedor e afetivo, durante quatro horas de 
atendimento diário, em cada turno, nos 12 meses do ano.  
Centro de Educação Profissional (CEP): oferece cursos de qualificação e de 
aprendizagem profissional, contando com equipe técnica multidisciplinar e estrutura 
adequada para a formação de adolescentes e jovens. Por meio de processos 
formativos, compostos por atividades teóricas e práticas, favorecem o 
desenvolvimento pessoal e profissional, estimulando a capacidade de agir com maior 
autonomia, discernimento e responsabilidade na vida comunitária e social.  
  
Necessidades urgentes neste momento  
As doações serão revertidas para compra de alimentos, material de higiene e 
medicação, para os atendidos nos diversos projetos que o Pão dos Pobres mantém.  
  
Como ajudar  
Transferência bancária para a seguinte conta:  
Banco do Brasil: Agência 0010-08 – Conta corrente: 205076-5   
CNPJ: 92.666.015/0001-01  
  
Conheça mais sobre a instituição e sua história  
paodospobres.org.br/site  
  
Canais de informações sobre as doações  
(51) 34336921  
(51) 989560072  
rp@paodospobres.com.br  
 
Endereço:  
Rua da República, 801 - Cidade Baixa - Porto Alegre / RS  
 

 

http://www.paodospobres.org.br/site
mailto:rp@paodospobres.com.br


 

   
 

 
Avesol 
A associação do voluntariado e da solidariedade (Avesol) é uma entidade de 
assistência social, sem fins lucrativos, com suas vertentes fundamentadas na 
educação popular. Atua a partir de três grandes áreas: o voluntariado, a economia 
solidária e o Centro de Referência em Direitos Humanos. 
 
Tem por finalidade a promoção humana, a difusão e a divulgação da cultura da 
solidariedade, a promoção da ética, da cultura de paz, da justiça, da cidadania, dos 
direitos humanos e do educação ambiental e o desenvolvimento humano solidário e 
sustentável. Apoia iniciativas comunitárias de geração de renda e inserção no 
mercado de trabalho de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e 
risco social. 
 
Necessidades urgentes neste momento: 
Alimentos, materiais de higiene, materiais para a confecção de máscaras e jalecos. A 
distribuição desse material será para imigrantes, artesãos e catadores de material 
reciclado. 
 
Como ajudar 
Transferência bancária para a seguinte conta: 
Santander – Ag:1001 – Conta corrente 13000688-6 CNPJ: 053387950001-66 
Associação do Voluntariado e da Solidariedade 
 
Conheça mais sobre a instituição e sua história 
www.avesol.org.br 
 
Canais de informações sobre as doações 
avesol@avesol.org.br (51) 999902818 
 
Endereço 
Rua Almirante Barroso, 665 – Floresta - Porto Alegre - RS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avesol.org.br/
http://www.avesol.org.br/
mailto:avesol@avesol.org.br


 

   
 

 

Unidades Sociais Maristas 
Em Porto Alegre são mais de dez Unidades Sociais Maristas inseridas em diferentes 
territórios de vulnerabilidade social. O trabalho é dedicado especialmente a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos e as comunidades do entorno. Por meio de uma 
pedagogia baseada em afeto e solidariedade, proporcionam-se novas oportunidades e 
perspectivas de futuro, transformando a vida de todos os que passam nesses espaços 
socioeducativos. São cerca de 6 mil atendimentos gratuitos diários. 
 
As unidades sociais Maristas de POA são: 
 
Centro Social Marista Aparecida das Águas 
Escola Marista de Educação Infantil Tia Jussara 
Centro Social Marista de Porto Alegre (Cesmar)  
Colégio Marista Ir. Jaime Biazus  
Polo Marista de Formação Tecnológica  
Escola Marista de Educação Infantil Renascer  
Centro Social Marista Santa Isabel  
Centro Social Marista da Juventude  
Colégio Marista Vettorello  
Centro Social Marista Ir. Antônio Bortolini 
Escola Marista de Educação Infantil Menino Jesus 
 
Necessidades urgentes neste momento 
Todas as doações serão revertidas na compra de alimentos e materiais de higiene 
para as famílias das comunidades atendidas pelas Unidades Sociais. 
 

Como ajudar 
Transferência bancária para a seguinte conta: 
Banrisul - Agência 0847 – Conta – 0685560802 
CNPJ: 92.023.159/0001-40 
Razão Social: Sociedade Meridional de Educação – SOME 

 
Conheça melhor a instituição e sua história 
social.redemarista.org.br 
 

Canais de informações sobre as doações 

social@maristas.org.br (51) 33140300 

http://social.redemarista.org.br/
http://social.redemarista.org.br/
mailto:mailtosocial@maristas.org.br

