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1- Resumo: O serviço voluntario tem como 

objetivo promover o desenvolvimento da ação 

social, com vistas em asilos onde passamos 

algumas horas do nosso dia nos dedicando a 

ajudar da melhor forma possível no dia a dia da 

casa São Vicente de Paulo e ajudando a 

promover o senso de cidadania e contribuindo 

para o  bem-estar da comunidade 

 

2- Introdução 
Inaugurada em 05 de maio de 1957 conhecida como 

Jardim dos velhinhos do ABC, a casa são Vicente de 

Paulo está localizada em Estr. dos Alvarengas, 999 - 

Vila Campestre, São Bernardo do Campo - SP, 09850-

550 em uma área de 21.915,30 m². 

O terreno foi doado pelo Dr. Lauro Gomes de Almeida 

com finalidade de utiliza-lo para o atendimento de 

pessoas idosas, em regime de internato. A casa tem 

capacidade para atender 70 pessoas com idade acima de 

60 anos sem distinção de sexo, raça, cor ou credo 

politico ou religioso. 

Atualmente estão hospedados 58 internos divididos em 

37 mulheres e 21 homens. A casa oferece aos idosos, 

além de moradia e 06 refeições diárias ( café da manha, 

lanche, almoço, café da tarde, jantar e chá da noite), 

programas de acompanhamento medico, social, 

psicológico, fisioterapia, equipe de enfermagem 24h, 

além de passeios esporadicamente. 

 

3- Metodologia 
Paralelamente fazíamos reuniões com a orientadora, 

onde  desenvolvíamos atividades administrativas e junto 

aos idosos duas vezes por semana. Ao longo das nossa 

visitas, tinhas diferentes atividades sempre coordenada  

pela assistente social e os responsáveis pelo Asilo. A 

preparação para lidar com os desafios era feita por meio 

das orientações no Centro Universitário da FEI e a partir 

dos estudos da visto pelo curso, já que a atuação era 

junto às questões administrativas e à comunidade. A 

assistente social apresenta diferentes demandas, 

relacionadas a cadastro de notas fiscais, montagens em 

organizações de festas e bingos, bem como outras 

atividades que podíamos realizar, como 

acompanhamento interno dos idosos, conversas e 

convivência com eles. 
                

         

 

 

 

 

 

 

                           

                            

4- Ilustrações 
 

        

 
Fachada e alguns moradores da casa. 

 

 

 

5-  Conclusões 
Este projeto de iniciação científica tinha como objetivo 

promover o desenvolvimento da ação social, com 

serviços voluntários tendo como resultado 

desenvolvidos senso de cidadania e contribuir com o  

bem-estar da comunidade. 
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