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"A grande aventura que é construir pessoas"
Dom Cipriano Chagas (1923-2018)

Estamos muito felizes que você se juntou ao time dos que
acreditam no poder da educação integrada!
Nesse material você irá encontrar todas as informações
importantes sobre a Sociedade Providência e nossos programas.
Contaremos um pouco da nossa história e como chegamos até
aqui. Apresentaremos nossa missão e nossos valores que nos
guiam diariamente. Vamos falar sobre cada um de nossos
programas.
Além disso, também incluímos nosso Código de Ética e
Convivência que deverá servir de guia para todos os nossos
colaboradores e voluntários dentro da nossa equipe.
Esperamos que esse material te ajude a navegar melhor na
nossa essência, no nosso DNA DOM.
Com carinho,
Equipe Sociedade Providência

NOSSA MISSÃO
Construir pessoas, capacitando por inteiro
para transformarem suas vidas, suas famílias,
suas comunidades - o mundo!

NOSSOS
VALORES
AMO O QUE FAÇO
Coloco o melhor de mim em cada uma das
minhas ações. Cuido com carinho de cada
detalhe e de cada pessoa. A minha paixão e a
minha dedicação transformam
vidas.
SOU O RESPONSÁVEL
Olho nos olhos. O que EU preciso mudar
para que as coisas melhorem? São as minhas
atitudes que influenciam os outros. Eu posso
sempre ir um pouco mais além. Eu sou o
responsável e o exemplo a ser seguido.

NOSSA VISÃO

NÃO DESISTO:
Persisto. Persevero. Caio, e levanto. Persisto.

Acreditamos no valor da educação íntegra e
integral como agente de mudança transformando
vidas, famílias e comunidades. Ela é o caminho
para “a transposição do medo para a esperança,
da marginalidade para a conquista de um lugar
na sociedade moderna” (Dom Chagas).

Tento de outra forma. Jesus já me mostrou
que fazer o bem nunca foi fácil, mas nada
vale mais a pena.
NÃO ESTOU SOZINHO
Faço parte de uma comunidade. Juntos
somos mais fortes. Trato todos com respeito
e afeto (alunos, pais e colegas de trabalho).

Queremos ser uma opção por uma educação de

Eu chamo para a conversa. Reconheço o

qualidade junto a milhares de crianças e jovens

valor do outro. Sou sincero e íntegro. Trato

menos favorecidos da nossa cidade ao mesmo

todos como gostaria de ser tratado.

tempo em que somos uma ponte com o mundo
de oportunidades existentes.

A VITÓRIA É CERTA
Sou filho de Deus e Ele me ama e acredita

Todos anos nós asseguramos que esse sonho,

em mim incondicionalmente. Com minha

essa visão, continue nos inspirando diariamente

fé, valores e atitudes serei vitorioso no amor,
na família, no trabalho e na vida, como uma
pessoa completa e íntegra.

NOSSA
HISTÓRIA
Nossa história começa com duas
amigas à frente do seu tempo...

Em

agosto

de

1943,

Alayde

Almeida

Magalhães e Iracema Sylla formaram a
Sociedade

Providência

para

ajudar

famílias de baixa renda afetadas por uma
enchente em Porto Alegre com doações de
cestas básicas e roupas. O que começou
como uma ação pontual, aos poucos se
tornou uma verdadeira obra de amor e
transformação.

o

primeiro

programa

da

sociedade: o Jardim de Infância Pio XII,
que

já

Porém, percebemos que para atingir a nossa
missão teríamos que ir além da escola.

Foi assim que, em 1956, nasceu em
Botafogo

NOVOS
CAPÍTULOS

possuía

missão

Programa Providência, vem orientando e
apoiando as famílias dos alunos DOM com
acesso à clínicas e cursos de capacitação. Mais

indivíduos por inteiro através do acesso à

recentemente, lançamos o programa Asas

uma

creche

para Voar, para acompanhar ex-alunos e ex-

começou com 80 crianças, moradoras da

alunas da escola DOM, oferecendo bolsas de

antiga Favela do Pinto. Suas famílias eram

estudos e preparando-os para um futuro

integrada.

de

bem. Para isso, desde a década de 90, o nosso

formar

educação

a

Precisávamos criar uma verdadeira rede do

A

atendidas com cestas básicas, consultas
médicas e programação cultural.
Em

1989,

o

monge

Ao longo de mais de 75 anos, nós temos

benedito

Dom

Cipriano Chagas foi escolhido por D.
Alayde,

com

filha

sonho de Alayde, Iracema e Dom Cipriano.
Suas crenças e valores permeiam todos os
nossos programas e são a base da nossa

Simões, para dar continuidade ao sonho.

missão em capacitar pessoas a transformarem

No início dos anos 90, a creche se

suas vidas, suas famílias, suas comunidades e

transformou na escola primária Dom

o mundo.

Chagas,

sua

trabalhado diariamente para continuar com o

Norma

Cipriano

junto

cheio de oportunidades.

carinhosamente

conhecida como Escola DOM. Hoje, a
escola atende 200 crianças de baixa renda
entre 3 e 11 anos, moradoras de mais de 10
comunidades em áreas de vulnerabilidade
social na Zona Sul do Rio de Janeiro.
eventos.

NOSSOS
PROGRAMAS
PROGRAMA PROVIDÊNCIA
Capacitar é transformar por inteiro
O trabalho de transformar a vida de uma criança vai
muito além da escola. Para atingirmos a nossa missão,
precisamos que a família esteja ativamente envolvida
com a educação e rotina escolar. Através do Programa
Providência, oferecemos acesso à clínicas de saúde e
projetos de capacitação profissional e pessoal. Nosso
principal objetivo é trazer os pais e familiares para
dentro da escola, aproximando-os da educação e
desenvolvimento de seus filhos. A educação parental
conta com educação financeira e grupo de apoio à
mulheres, figura central na vida nas nossas crianças.

ESCOLA DOM CIPRIANO CHAGAS
Toda criança é um aprendiz
Educar para que cada criança se permita sonhar,
acreditar e transformar - essa é a nossa missão através
da Escola Dom Cipriano Chagas, carinhosamente
conhecida como Escola DOM. Atendemos cerca de
200 crianças entre 3-11 anos de famílias de baixa renda
moradoras de mais de 10 áreas de vulnerabilidade
social na Zona Sul do Rio de Janeiro. "Se permitir" é a
palavra-chave na Escola DOM - sempre buscando a
autonomia e o protagonismo das alunos e alunos.

ASAS PARA VOAR
Os jovens de hoje serão os líderes de amanhã
Ampliar horizontes, abrir asas para levantar voo e
descobrir o mundo - essa é a missão do nosso
programa Asas Para Voar. Voltado para os ex-alunos e
ex-alunas da Escola DOM nosso objetivo é formar os
líderes do amanhã, oferecendo suporte aos jovens de
11 aos 18 anos. Buscamos formar cidadãos íntegros e
transformadores, que queiram realizar seus sonhos
conquistando seu lugar no mundo, sempre com muito
aprendizado, autonomia e consciência.

NOSSA
PROPOSTA
PEDAGÓGICA
Quando falamos sobre educação integrada, estamos falando
sobre um processo de aprendizagem e formação que incluem
todas as dimensões do sujeito - cognitiva, social e emocional .
Portanto, todas as atividades e intervenções realizadas por
nossos programas, e principalmente pela Escola DOM Cipriano
Chagas,

são

intencionalmente

pensadas

para

que

essas

dimensões sejam desenvolvidas.

SONHAR

ACREDITAR

(Sujeito que pensa)

(Sujeito que sente)

Explorar para aprender

Sentir para aprender

TRANSFORMAR
(Sujeito que age)

Brincar para aprender

CÓDIGO
DE ÉTICA E
CONVIVÊNCIA
O Código de Ética e Convivência DNA DOM define, de forma clara e
objetiva, quais os comportamentos aceitáveis de cada colaborador e
voluntários, garantindo a boa cidadania institucional em nosso
ambiente de trabalho

RESPONSABILIDADE
É responsabilidade da Gestão Institucional da Sociedade
Providência, como uma instituição católica, fornecer um
ambiente de trabalho profissional e com oportunidades
iguais para todos os colaboradores sem discriminação de
idade, sexo, cor, deficiência não relacionada ao desempenho
da atividade, nacionalidade, raça, religião, orientação sexual
ou qualquer outra base protegida por lei, ou seja, um
ambiente onde o respeito mútuo seja o mínimo esperado de
todos. Entendemos que a nossa responsabilidade com os
nossos beneficiados e alunos é prioritária, e para que
tenhamos êxito em formar e desenvolver cada indivíduo
em seus aspectos cultural, social e cognitivo, tudo o que
fizermos deve ser de alta qualidade, pois a excelência faz
parte do nosso DNA.

CONFIDENCIALIDADE
MANUSEIO DE
INFORMAÇÕES
Todas as informações sobre a Sociedade Providência e seus
programas que, normalmente, não estão disponíveis para o
público devem ser tratadas como confidenciais.
É proibida a divulgação de informações de qualquer natureza
a respeito da Sociedade Providência, de seus beneficiados,
doadores ou de seus colaboradores e voluntários sem a
autorização da Gestão Institucional.
É vedada a referência a instituição em mídias sociais privadas
que abordem temas contrários aos valores e propósitos da
instituição e seus programas. Somente a Gestão Institucional
da

instituição

está

referente a esse tópico.

apta

a

responder

questionamentos

INTEGRIDADE MORAL
E FINANCEIRA
A responsabilidade por assegurar que dados falsos ou
intencionalmente enganosos não sejam colocados nos
registros contábeis da empresa, não está somente nas mãos
da equipe da administração, mas também de todos os
outros colaboradores e voluntários.
Somente

os

colaboradores

líderes

podem

assumir

compromissos sociais e pedagógicos, que incluam ou não a
participação de alunos, em nome da instituição.
Toda e qualquer campanha de arrecadação de recursos
deverá ser previamente aprovada pela Gestão Institucional.

SAÚDE, SEGURANÇA E
MEIO AMBIENTE
A

Sociedade

Providência

trabalha,

em

todos

os

seus

programas, de maneira a evitar danos a sua equipe e a
respeitar o meio ambiente. Este compromisso se estende às
iniciativas tomadas para reduzir o uso de materiais não
recicláveis.
Todos

os

colaboradores

e

voluntários

da

Sociedade

Providência e seus programas são responsáveis por sua
própria segurança e pela segurança daqueles que estão ao seu
redor.

VESTIMENTA E
GUARDA DOS
PERTENCES PESSOAIS
O

ambiente

institucional

e

acadêmico

sugere

um

comportamento e roupas apropriados e alinhados com os
valores

da

instituição,

que

inspirem

confiabilidade

e

respeitabilidade aos alunos/as, ex-alunos/as e respectivos
familiares.
Uso o uniforme (avental ou camiseta) para a equipe, quando
estiver representando a instituição.
Uso de sapato fechado, como tênis, para evitar pequenos
acidentes, como pisões, etc.
Uso de acessórios pequenos para evitar pequenos acidentes,
principalmente na Educação Infantil - evitar brincos
grandes, anéis e colares.
A Equipe Pedagógica deve manter as unhas curtas e limpas.
A Equipe de Cozinha deve respeitar as normas sanitárias:
sem adereços, unhas curtas, cabelos presos e uso constante
de touca e avental.
Somente a Gestão Institucional está apta a responder
questionamentos referente a esse tópico.
A instituição não se responsabiliza por pertences pessoais ou
pela utilização dos armários individuais.

FOTOGRAFIAS,
DIREITO DE IMAGEM E
REDES SOCIAIS

Toda a veiculação relacionada a alunos e suas famílias é de
responsabilidade única e exclusivamente, da instituição.
É vedada a publicação de imagens e audio de alunos(as) e
outros beneficiados em mídia social particulares.
Todas as fotografias tiradas por nossos colaboradores que
forem ser utilizadas como material para nossas redes sociais
devem estar de acordo com nossos valores e respeitar a
integridade física e moral dos modelos.
Todas as fotografias de alunos/as em sala de aula, assim como
projetos pedagógicos, devem priorizar a base do nosso
projeto pedagógico e o aluno como protagonista do seu
processo de aprendizado.

COLABORADORES
E VOLUNTÁRIOS
Todos os colaboradores e voluntários da Sociedade Providência
devem tratar as pessoas com as quais se relacionam com educação,
respeito e profissionalismo, uma vez que isso é importante não só
para a imagem da instituição junto à sociedade, mas também para
reforçar as relações interpessoais dentro da família DOM.
Em especial no relacionamento com os alunos e alunas palavras ou
expressões acusativas, ofensivas ou que firam a autoestima da criança
são terminantemente proibidas como por exemplo: "você é burro";
"”você não aprende"; "”você não tem jeito" etc.
Cada colaborador e voluntário deve assumir o compromisso de
responder integralmente por todos os atos praticados no exercício de
suas funções.
É

importante

respeitar

os

horários

previstos

pela

instituição,

facilitando o bom funcionamento das rotinas diárias, para alcançar os
objetivos estabelecidos.

RELACIONAMENTOS
A integridade e a gentileza devem nortear todos os comportamentos
com os seus colegas de trabalho, voluntários, alunos, ex-alunos,
famílias, doadores, fornecedores, entre outros.
Entendemos que todo relacionamento dentro da instituição deve ser
transparente e preservar o respeito mútuo, assim como deve respeitar
o ambiente profissional e educacional. Para isso, a Sociedade
Providência

promove

um

ambiente

seguro,

proporciona uma cultura de comprometimento.

saudável

e

que

ABUSO DE DROGAS
Não são aceitos a posse, compra, venda, transferência ou
uso não autorizado de álcool e drogas ilegais nas
instalações da Escola DOM.
Drogas ilegais e substâncias controladas são definidas como
toda forma de sedativos, alucinógenos, narcóticos,
estimulantes e outras drogas cuja posse, transferência ou
uso sejam restritos ou proibidos por lei.

USO INDEVIDO DOS BENS DA
SOCIEDADE PROVIDÊNCIA
CADA

COLABORADOR

PROVIDÊNCIA
DEVENDO

É

E

VOLUNTÁRIO

ADMINISTRADOR

PRESERVÁ-LOS

INSTITUCIONAL

NOS

SEUS

E

DA

DOS

AUXILIAR

BENS
A

ESFORÇOS

SOCIEDADE
DA

INSTITUIÇÃO,

GESTÃO

PARA

CONTROLAR

OS

CUSTOS.
OS

BENS

DA

LIMITADOS
MAILS,

INSTITUIÇÃO

A

ITENS

É

PROIBIDO

NÃO

COMO

DOCUMENTOS,

INFORMAÇÕES,

MAS

SISTEMAS

DE

EQUIPAMENTOS,

MANUAIS,

UTILIZAR

ESTEJAM

INCLUEM,

MATERIAIS

ESSES

ATIVOS

RELACIONADOS

AOS

E

NÃO

ESTÃO

COMPUTADORES,

E-

INSTALAÇÕES,
SUPRIMENTOS.

PARA

PROPÓSITOS

INTERESSES

QUE

DA

INSTITUIÇÃO.
TAMBÉM

É

PROIBIDO

IMPRÓPRIO

OU

O

ACESSO

PORNOGRÁFICO.

CONDUÇÃO

DE

EXPEDIENTE

OU

NEGÓCIOS
A

EQUIPAMENTOS

SITES

BEM

PESSOAIS

UTILIZAÇÃO

DA

A

EMPRESA

DAS

PARA

DE

CONTEÚDO

COMO

É

DENTRO

VEDADA
DO

INSTALAÇÕES
GANHO

A

HORÁRIO

DE

E

FINANCEIRO

PESSOAL.
TODA

UTILIZAÇÃO

INSTITUIÇÃO
E

PODERÁ

VOLUNTÁRIOS

TER
BEM

ACESSO
COMO

DOS

A

SER

TODOS
E

AS

SITES

TIVERAM

ELETRÔNICOS

MONITORADA.

RECONHECEM

LINKS

VOLUNTÁRIOS

EQUIPAMENTOS

QUE

A

OS

DA

COLABORADORES

INSTITUIÇÃO

PODERÁ

INFORMAÇÕES

ALI

AOS

COLABORADORES

QUAIS

ACESSO.

OS

ARQUIVADAS,
E

VIOLAÇÕES DO
CÓDIGO DE ÉTICA E
CONVIVÊNCIA
As violações do Código de Ética e Convivência DNA DOM
estão

sujeitas

a

sanções

disciplinares,

não

gradativas,

observadas a natureza e a gravidade da infração, sendo
passíveis de punição, conforme informações abaixo:
Falta Leve - Comunicação verbal ao colaborador feita
pelo (a) Gestor (a) direto, duas faltas leves referentes a
um mesmo assunto constitui uma falta média.
Falta Média - Notificação formal ao colaborador através
de advertência escrita assinada pelo (a) Gestor (a) do
colaborador, sendo a ocorrência registrada no dossiê do
colaborador. Duas faltas médias, referentes ao mesmo
assunto constituem uma falta grave.
Falta

Grave

-

Notificação

formal

por

escrito

ao

colaborador através de advertência escrita assinada pela
Gestão Institucional da Sociedade Providência, sendo a
ocorrência registrada no dossiê do colaborador. A falta
grave é passível de demissão e ação judicial/penal/cível
cabível.
Voluntários que não se adequem a cultura do DNA DOM,
serão gentilmente informados sobre a descontinuidade de
sua participação.

CONFLITOS DE
INTERESSE
Todo colaborador(a) deve estar em de acordo com os Valores
DOM, garantindo sua probidade, não respondendo a nenhum
processo civil ou penal.
Todo colaborador(a) poderá receber presentes e/ou brindes
no valor de até R$100,00 (cem reais). Itens que excedam esse
valor devem ser reportados.
Todas as doações recebidas em nome da instituição devem
ser reportadas à Gestão Institucional.

BENEFÍCIOS PARA EQUIPE
COLABORADORA
Academia DOM de Aprender: programa de capacitação e desenvolvimento
profissional e pessoal
Vale transporte: trajeto residência-instituição-residência;
Café da Manhã: oferecido até 15 minutos antes do início da jornada de
trabalho;
Lanche da Tarde: oferecido de acordo com a grade de intervalo da turma;
Almoço: oferecido de acordo com o horário individual;
Atendimento odontológico e nutricional : mediante agendamento prévio;
Férias:
Equipe pedagógica elegível ao gozo do período de férias em janeiro.
Equipe administrativa elegível ao gozo do período de férias ao longo do
ano, mediante aprovação prévia de 45 dias;
Banco de Horas: de acordo com aprovação do líder imediato

@sociedadeprovidencia
@escoladomcipriano
@asasparavoardom
@escoladomcipriano

