
           CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PALOTINAS  
 
FUNDAÇÃOFUNDAÇÃOFUNDAÇÃOFUNDAÇÃO: 08/12/12  

Campo Grande/MS -  BRASIL 

 

Entidade de caráter beneficente 
classificada como Entidade de 

Assistência Social. 
 

 

 

O projeto iniciou em 2008, com 17 

crianças na residência das Irmãs Palotinas, era mantido pela Congregação do Apostolado Católico 

Irmãs Palotinas com sede em Porto Alegre/RS. 
  
 

Hoje com sede própria em Campo Grande/MS, atendendo 
60 

crianças e adolescentes de 06 a 15 
anos, gratuitamente no 

 

 

“Serviço de Convivência e                
Fortalecimento de vínculos”. 

 
 

 

Atividades Sócio educativas e culturais, com intervenções 

pautadas em experiências lúdicas, culturais, formação 

para a cidadania, reflexão, Convivência e práticas 

esportivas, como formas de expressão, interação,  

aprendizagem, socialização,  prevenção e promoção 

social.  

 

 

Atende também 

famílias e 

comunidade . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDADOR: Vicente Pallotti nasceu em 1795 em Roma na Itália, é Fundador da Congregação das Irmãs 

do Apostolado Católico Palotinas CSAC e Padres e Irmãos Palotinos SAC. 
 

São Vicente Pallotti deixou um legado, um Carisma: “Reavivar a Fé e Reacender a Caridade” onde é 

desempenhado na Educação – Saúde – Trabalhos Apostólicos e Assistência Social.  
 

 

Durante sua vida cultivou uma sensibilidade muito grande em relação ao SER DIVINO e o SER HUMANO. 

Despertou em seu coração o amor, a solidariedade, a caridade. Com grande confiança em Deus, criatividade, 

esforço e dedicação, trabalhou na formação, educação e no resgate da dignidade da pessoa humana. 
 

VISÃO DA INSTITUIÇÃO 
 Atender crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidades, no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

 

VALORES  
 Atingir crianças, adolescentes e famílias, inserindo-os em projetos e 

práticas que lhes proporcione qualidade de vida. 

 A busca de Parcerias com a Sociedade Civil para concretizar os nossos 

objetivos. 
 

 

 EQUIPE  ENVOLVIDA 
 

 * Educadores sociais, 
 * Funcionários 
 *Assistente Social, 
 *Prestador de serviço com  
atividades de oficina de Capoeira, 
 * Voluntários. 
 *Irmãs que se soam. 

 

A Entidade vive constantemente em busca de Parcerias com a Rede 

Pública Municipal, Estadual, Federal, Ongs, pessoas de boa vontade, 

ajuda de voluntários, Receita Federal com doações de mercadorias 

apreendidas, doações espontâneas de pessoas físicas e Jurídicas, doações 

espontâneas de Lojas e Mercados, E NECESSITA MUITO DA SUA AJUDA 

E PARCERIA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS TRABALHOS 

ASSISTENCIAIS. Deus te abençoe! 
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“ O mundo tem 

 necessidade de  

alguém  que  

acenda uma luz  

em meio a 

 tanta escuridão”  

 


