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Centro Social
 Marello

O Centro Social Marello é uma entidade socioassistencial, sem fins lucrativos, 
que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 
Visa dar a esse público um atendimento condutor ao pleno desenvolvimento 
humano, à socialização, almejando assegurar um futuro melhor, oportunizando 
o desenvolvimento de aptidões e habilidades pessoais.

A CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ Fundou CENTRO SOCIAL MARELLO - CSM, em 30 de maio de 1995, para atender, acompanhar 
e dar uma educação diferenciada aos adolescentes e jovens de 12 a 17 anos e 11 meses, em situação de risco e vulnerabilidade social.
Atualmente a instituição atende 150 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses, divididas entre o turno da manhã e da tarde, com 
a aplicação de atividades socioeducativas, por meio de oficinas, sendo elas: 

Quem somos?

Nossa História

•      Oportunizar as crianças e adolescentes a vivência de atividades sócio educativas, para formação humana e social;
•      Oportunizar um trabalho sócio educativo, com o objetivo da aprendizagem, raciocínio lógico, memorização e concentração,   
        consolidando e ampliando conhecimentos, enriquecendo as experiências culturais das crianças e adolescentes, para assim    
        invocá-los a vencer os obstáculos presentes em sua aprendizagem e na educação formal;
•      Oportunizar o desenvolvimento de aptidões e habilidades pessoais e individuais; estimular o raciocínio, a percepção, a criatividade 
        e a imaginação, por meio de atividades culturais e artísticas; 
•      Promover a saúde e melhoria da qualidade de vida, por meio de refeições nutritivas e balanceadas;
•      Proporcionar às crianças e adolescentes uma maior integração social baseada, sobretudo, na amizade e no respeito mútuo; 
•      Oportunizar as crianças e adolescentes um atendimento adequado para um desenvolvimento a socialização e a inclusão, para 
         garantir um futuro melhor.

Educar para o desenvolvimento integral do ser humano, de forma sustentável e comprometida com a vida e a sociedade.

Ser uma instituição comprometida com a vida, com a promoção humana e com a construção da civilização do amor por 
meio de uma ótica cristã.
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