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Dom Cipriano Chagas, OSB
(1923-2018)

Para muitos, um monge é uma pessoa que
se dedica a orar pelos outros, enclausurado em
Mosteiros distantes da vida diária de uma cidade
grande, como o Rio de Janeiro.
No caso de Dom Cipriano esse
(pre)conceito não se aplica. Sua escolha pelo
monaquismo foi originário da morte prematura da
mulher amada e de seu filho. Só depois de alguma
meditação, depois de perceber que a existência
sem sua companheira era de um vazio tamanho, é
que se decidiu entrar no Mosteiro de São Bento do
Rio de Janeiro. Isso foi em agosto de 1958,
exatamente nove meses após morte de sua mulher
Raquel, período igual de uma gestação.
Denominamos hoje em dia
Dom Cipriano como nosso Pai
Fundador. Por consequência, Raquel,
que o levou a mudar de religião
(espírita) para católica, é denominada
por nós como nossa Mãe Fundadora.
A partir daí iniciou-se uma
nova vida para Dom Cipriano, nome
escolhido por Wagner Chagas para
ser conhecido entre seus confrades.
O período de aprendizado às novas
normas de vida foi longo, pois só em
1965 ordenou-se sacerdote.
Apesar das regras
beneditinas serem intimistas,
treinando os monges a um retorno a
seu interior, Dom Cipriano
ultrapassou os portões da Abadia,
trabalhando em Cursilhos de
Cristandade, acompanhando casais e
famílias. Sua vida pregressa o
auxiliava a encarar os problemas
apresentados com maior
discernimento e experiência. Mas não
estava satisfeito, queria mais. Queria
entender os profundos desajustes
matrimoniais e encontrar soluções
para unir casais desajustados. Foi
enviado a França para especializarse em psicologia pastoral no Instituo
Católico, aproveitando para
frequentar, como ouvinte, as
palestras do psicanalista Lacan, na
Universidade de Sorbonee
( 1973/75). Estava surgindo no
mundo um movimento novo no
cristianismo – a Renovação
Carismática Católica e Dom Cipriano
procurou inteirar-se da novidade que
consistia basicamente em deixar que
o Espírito Santo - que todos os
batizados recebem nessa cerimônia,
possa exercer todos os seus dons,
ditos carismáticos, dos quais os
principais: profecia, discernimento,

orações de cura e libertação, foram
dominados por Dom Cipriano.
Como o movimento estava
começando, não existiam meios de
divulgação, o que o motivou a fundar
uma Comunidade, denominada
Emanuel, para servir de base para a
divulgação e maior informação sobre
o movimento que abraçara.
Paralelamente fundou uma
editora EDITORA LOUVA DEUS,
barateando a publicação de seus
livros e uma gravadora - com foco
nas palestras que realizava, além de
estabelecer-se fisicamente com uma
sede no centro da cidade do Rio de
Janeiro, capaz de abrigar mais de
150 pessoas nas missas que
realizava semanalmente.
Não satisfeito, procurou um
local mais afastado onde poderia
realizar retiros mais longos,
encontrando-o na cidade de
Teresópolis, onde instalou o
REFÚGIO NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS.
Seu espírito inquieto não se
satisfez com a obra já implantada.
Percebeu que faltava atingir um
ponto crucial na emancipação
espiritual da sociedade e isso
só poderia ser atingido
através da educação
básica da primeira
infância. Nasceu daí a
ESCOLA DOM
CIPRIANO, inserida
em uma instituição
que já percorrera
esse caminho e
agora estava no
ponto de
inflexão devido
a idade das
fundadoras – a

SOCIEDADE PROVIDÊNCIA – uma
creche instalada no bairro de
Botafogo, com instalações que, com
as devidas modificações, servia
perfeitamente para seu objetivo.
Completava, assim, a base de uma
obra evangelizadora constando de
uma sede adequada para realização
de eventos no centro do RJ, uma
editora que já editou mais de 50 livros
de sua autoria, além de outros
autores cristãos, uma gravadora, uma
sub-sede em Teresópolis capaz de
abrigar cerca de 200 pessoas e uma
escola, que atua na educação, com
resultados surpreendentes,
mostrando que basta abrir uma janela
para que as crianças consigam voar
com as próprias asas, asas de
esperança de um mundo melhor.

Carta do Presidente
2017- 2018
A gestão de uma
empresa, seja ela qual for, tem
por obrigação focar no futuro. Foi
i s s o q u e o Pr e s i d e n t e d a
Sociedade Providência – Dom
Cipriano Chagas ( 1923 2018) —
fez ao longo do tempo em que se
dedicou a coordenar as ações da
escola, desde 1989.
Infelizmente, o perdemos
no dia 22 de julho de 2018. Ano
marcante para uma instituição
educacional que foi fundada há
75 anos, pelas senhoras da
sociedade carioca, D. Iracema
Syllas e D. Alayde Magalhães
Pinto, que se preocupavam com a
população carente, capacitando
as mulheres para trabalharem em
ofícios que proporcionassem
rendimentos necessários ao
sustento das respectivas famílias.
Assim como recebeu a
instituição desse grupo de
mulheres, Dom Cipriano, monge
beneditino, também se
preocupou em dar continuidade
das atividades da instituição ao
longo do tempo.
O tempo dos monges,
aliás, é um conceito distinto do
nosso, meros espectadores da
vida monástica. São Bento já
previa em suas Regras a
o b r i g at o r i e d a d e d o m o n g e
pensar permanentemente na
morte (Regra 4). Isso lhes
emprestaria uma percepção do
futuro que os aguarda, tornando
o presente um exercício pela
busca da perfeição. Se da morte
não se pode escapar, o que
importa é a forma pela qual

2017/2018

Tenho orgulho em participar dessa verdadeira aventura que é
o despertar da curiosidade das crianças, estimulando-as a
interpretarem o mundo a sua volta, descobrindo seus dons e
suas verdadeiras vocações.
vivemos, como usamos o pouco
tempo que dispomos.
Dom Cipriano aproveitou
bem seu tempo aqui na Terra ao
longo dos quase 30 anos a frente
da Sociedade Providência. A
instituição cresceu de creche para
Ensino Fundamental 1, fechando
o 1o ciclo básico de educação.
Nesse período foram
implementando as clínicas de
atendimento psicológico e
dentário para os alunos; o
número de alunos cresceu de 50
c r i a n ç a s p a ra 2 0 0 c r i a n ç a s
atendidas anualmente. Isso quer
dizer um impacto direto em 800
vidas/anuais (nossas famílias são
constituídas em média por 4
pessoas). Aproximadamente
21.000 pessoas abraçadas ao
longo desses 30 anos.
Fiquei lisonjeado com o
convite para assumir uma história
de tanto amor e dedicação.
Acompanhei Dom Cipriano,
primeiro como amigo e depois
como médico nos últimos 10 anos
e vi de perto sua crença no poder
transformador do amor e do
conhecimento pela educação.
Espero contribuir para que essa
ideia sonhada por tantas pessoas
há 75 anos continue crescendo e
dando frutos. Tenho orgulho em
participar dessa verdadeira
aventura que é o despertar da
curiosidade das crianças,
estimulando-as a interpretarem o
mundo a sua volta, descobrindo
seus dons e suas verdadeiras
vocações.

Em 2018, um desses
frutos germinou. O Programa
ASAS para VOAR, dedicado aos
ex-alunos quando saem da Escola
DOM, deu seus primeiros passos.
O propósito do ASAS é
acompanhar e preparar os exalunos até a faculdade, com
bolsas de estudos, workshops,
suporte emocional e assim formar
uma rede de apoio. Começamos
com um grupo de trabalho
voluntário de 2 pessoas que
entrevistaram quase 40 ex-alunos
para descobrirem suas reais
necessidades, anseios e
frustrações. Em cima desse
resultado foi montado um
calendário de atividades para
2019. O sonho de FORMAR por
inteiro, capacitando pessoas para
TRANSFORMAR sua família, sua
comunidade… o mundo continua vivo e crescendo.
É com prazer que
a p re s e n t o o re s u l t a d o d a s
atividades dos anos de 2017 e
2018, e expectativas para 2019,
esperando que a demonstração
dos resultados estimule ainda
mais nossos benfeitores,
parceiros e voluntários, para
continuarem a nos prestigiar com
o apoio financeiro que garante a
manutenção dos planos
grandiosos que desejamos
implementar e aprimorar.
Ricardo Spilborghs
Presidente
Sociedade Providência

Carta da Gestão Institucional
Formar por inteiro,
capacitando pessoas para
transformar sua família,
sua comunidade… seu mundo.
2017 e 2018 foram anos bem
intensos para a nossa
comunidade escolar. Tivemos a
oportunidade levar mais um
aluno para a Europa, dessa vez
para Portugal, através da
Premiação Celita Mendes
(2017); implementamos o
Programa de Educação
Financeira para todo o
Fundamental (2018) - sonho
antigo! - com o apoio da Profa
Laura Coutinho, uma das
idealizadoras do material
didático; o programa de Balé foi
definitivamente incorporado à
escola e em 2018 fizemos uma
série de reformas estruturais na
escola: ampliação da cozinha e
refeitório; consultório dentário;
dois consultórios de
psicopedagogia, oficina de arte
e gibiteca!
Ufa! Mas esses dois anos foram
intensos também no
investimento da capacitação e
atualização da equipe. Para
chegarmos na escola que
queremos, precisamos investir
no desenvolvimento da equipe ampliar horizontes e
certificarmos que todos estão
olhando na mesma direção preparar nossos alunos para
terem vozes ativas na sociedade
de 2030! Esse mundo que ainda

não sabemos bem como será,
será o habitat deles como
adultos e profissionais. Nosso
maior desafio é prepará-los para
serem capazes de ocupar seus
espaços e, serem relevantes
nessa sociedade do
conhecimento.
Em paralelo ao trabalho com os
alunos e equipe, investimos na
capacitação e apoio às famílias
através de Programas de Grupo
de apoio e cidadania, como o
Vagalume, rodas de conversas e
o Programa AMANHECER,
voltado para o empreendorismo.
2019 buscamos consolidar o
trabalho que temos feito ao
longos dos últimos quatro anos,
ajustando a escola a nova BNCC
e buscando abrir novas
oportunidades para nossos
alunos, assim como para os exalunos no novo programa ASAS
para VOAR.
Nos dois últimos anos foi
montado um grupo de
consultores para buscarmos
uma gestão mais eficiente e
produtiva. Foram realizados
trabalhos nas áreas de
processos administrativos e
pedagógicos, financeiros, em
comunicação e, principalmente,
em métricas para

acompanharmos nossa evolução
como instituição. Com o apoio
dos consultores - todos
voluntários - foi implementado
os Conselhos Consultivo e
Pedagógico. O objetivo desse
trabalho é o melhor
aproveitamento dos recursos
existentes, obtenção de mais
recursos financeiros para
financiar novos projetos e claro,
comunicar todo esse esforço e
demostrar a transparência dos
números alcançados.
Saímos de uma receita de
R$815mil para uma receita de
R$1700.000. Mais ainda não
chegamos aonde precisamos
chegar. Ainda nos falta recursos
para um laboratório de
tecnologia; professores
especializados e algumas
reformas estruturais. Mas temos
certeza que todos juntos, vamos
chegar lá! Nosso objetivo é ser
uma escola de ponta, onde
crianças de baixa renda tenham
oportunidades de aprendizado
igual as melhores escolas do RJ.
Afinal, somos uma das pontes
entre o 1% mais rico e os 30%
menos favorecidos. Somos o
lugar onde todos se encontram,
e se reconhecem como iguais.
ANNA GABRIELA MALTA
GESTÃO INSTITUCIONAL

Bloco Dom de Gentileza
Educação Financeira
O Carnaval de rua é uma tradição
na cidade do Rio de Janeiro que
agrega famílias e amigos de um
jeito descontraído e alegre.
A Escola DOM não podia ficar
fora dessa tradição e da
oportunidade de ocupar a rua. O
Bloco DOM de Gentileza trabalha
com os nossos alunos a gentileza
pela vizinhança através da
distribuição de flores de papel e
conscientização com cuidado
com o meio-ambiente em
bilhetinhos com dicas de
gentileza feitos pelos alunos.
A turma de veteranos comandou
a bateria e compôs o nosso
samba-enredo.
O desfile - tanto do Fundamental
quando do Infantil - saiu da Escola
e foi até a rua da Passagem com a
presença de várias famílias e
vizinhos e com direito a banho de
mangueira no final! Uma festa
linda!

Ação Social DOM
Empatia é como nos colocamos
no lugar do outro. Para algumas
pessoas é um sentimento nato.
Para a maioria é um aprendizado enxergar além da própria
necessidade.
Com o projeto Ação Social DOM,
cada turma escolhe um tema para
observar onde podem atuar de
forma a contribuir para a solução
do problema. Afinal, ser solidário
e ser ativo na sua respectiva
comunidade se aprende de
pequeno.
Os temas foram de crianças em
abrigos à idosos, passando pelos
animais abandonados nas ruas.

2017 - 2019

Campanhas de arrecadação de
roupas, oficinas de brinquedos
reciclados, visitas aos locais,
vendas de rifas para compra de
rações e passeatas de
conscientização foram algumas
das estratégias criadas pelos
alunos para aturem nos seus
respectivos temas.

Veja mais AQUI

Veja mais AQUI

Sociabilização e apropriação de
território e cultura foram algumas
das competências trabalhadas
nesse projeto.

2018 - 2019

Segundo James Heckman,
economista Nobel, nossas
decisões financeiras são frutos de
comportamento e não decisões
puramente racionais. Baseado em
sua pesquisa, nosso programa de
Educação Financeira, elaborado
pela CVM (Comissão de Valores
Mobiliários) e disponibilizado para
uso público trabalha 4 pilares:
cuidado, espera, organização e
planejamento.
As turmas a partir do 1o ano (6
anos) aprendem esses conceitos
brincando com diversas atividades
como plantar batatas para comer
batata-frita, planejamento de
eventos entre outros.
As aulas são ministradas por
voluntários do escritório BMA
Advogados, capacitados pela
Consultoria Lund e pela Prof.
Laura Coutinho, uma das
idealizadoras do programa.
Esse programa começou em 2018
e já entrou para a grade curricular
da escola, assim como a
participação das famílias nas
palestras e consultorias individuais
na Semana Nacional de Educação
Financeiras.
Veja mais AQUI
2018 - 2019

DOM de Aventura
O Programa DOM de Aventura
supre a carência de poucas
alternativas de lazer e contato com a
Natureza, oferecendo para nossos
alunos conhecerem a natureza da
cidade, ampliando seu olhar e
horizontes. A cada nova experiência
é trabalhado além da educação
ambiental, o pertencimento, a
responsabilidade com a sua
segurança e bem estar, além das
consequências das próprias ações
no meio-ambiente; o autoconhecimento para reconhecer seus
limites; abertura e flexibilidade para
lidar com o desconhecido;
planejamento e organização; autogerenciamento das emoções e
atitudes; empatia, socialização,
valorização do esforço e
persistência; e claro,
condicionamento físico.
Em 2018 fizemos um muro de
escalada na Escola, com a parceria
da empresa de outdoor Dia Lindo.
Todos os 120 alunos do
Fundamental experimentaram pela
1a vez a escalada na semana das
crianças. Eles aprenderam o
autocontrole e auto gerenciamento
de emoções na prática, além de se
divertirem e apoiarem uns aos
outros.
Veja mais AQUI
2018 - 2019

Balé
Mundo na DOM
Nossos alunos, na sua grande
maioria vindos de comunidades,
encontram fronteiras ainda muito
limitadas quando pensam em
mundo. Para eles, a sua própria
comunidade ou outra
comunidade de uma pessoa da
família que vão sempre visitar, são
os espaços que estão a sua
disposição.
Com o programa Mundo na
DOM, estrangeiros vem à escola
compartilhar um pouco de sua
cultura e países, como se
levassem nossos alunos para
viajarem até essas terras distantes.
A partir desses encontros, nossos
alunos identificam semelhanças e
diferenças… e o mundo se torna
menor, mais acolhedor e
principalmente, mais convidativo
para eles.
Nas visitas, em geral, o inglês é a
língua falada, sendo uma
inspiração e motivação para que
os alunos aprendem as línguas
estrangeiras oferecidas pela
escola - inglês e espanhol. Veja
mais AQUI
2017 - 2019

O balé entrou para ficar na
programação da Escola DOM a
partir de 2017.
Nos dois primeiros anos - 2017 e
2018 abraçamos as meninas do
Fundamental e ao final do ano
elas se apresentaram para todas
as famílias da escola no evento de
encerramento do ano no auditório
do Colégio São Bento.
A partir de 2019, conseguimos
abraçar também as turminhas do
Infantil e partir desse ano o balé
ganhou um uniforme próprio de
balé com direito a sainha de
bailarina!
O balé trabalha além a
coordenação motora; o ritmo; a
delicadeza dos movimentos e
também as competências socioemocionais como perseverança,
disciplina e socialibilização.
Veja mais AQUI
2017 - 2019

Linguas Estrangeiras

O Programa de Linguas
Estrangeiras inclui Inglês e
Espanhol para as turmas do
Fundamental 1. As aulas são
ministradas por voluntários e
buscam apresentar as duas
línguas para os alunos ao mesmo
tempo em que ampliam seus
horizontes em relação ao mundo.
2018 - 2019

Oficinas Criativas
Oficina de Xadrez
A oficina de xadrez é eletiva para
os alunos do 4o e 5o anos. O
xadrez desenvolve o pensamento
estratégico; planejamento e visão
analítica do cenário competências importantes para o
profissional do século XXI.

Asas para imaginação. Assim são
as oficinas criativas e de artes para
as turmas do Infantil e
Fundamental. Porque o ser
humano precisa de arte para viver,
assim como precisa saber ler e
escrever.

Formando Leitores uma parceria do bem há 4 anos
Parceria com o projeto Sexta Arte - Formando Leitores para trazer autores infantis para conversar
com nossos alunos e doar livros autografados para 50 alunos, a cada dois meses, além da
consultoria pedagógica mensal de incentivo à leitura com a equipe.

12 visitas
de autores
infantis
Troca de Ideias

600
alunos
beneficiados

10
consultorias
pedagógicas

Ao receber autores diversos
para uma conversa e troca de
ideias, os alunos ampliam seus
horizontes, aprendem sobre o
oficio de criar histórias e ainda
recebem, a cada visita, um livro
autografado personalizado

Dr. Dente mais branco Clínica Providência de Odonto
Em 2018, reformamos e reabrimos o consultório
dentário com o apoio do Instituto Caritas para
atender todos os nossos 200 alunos e equipe de
colaboradores.
Na clínica são 5 dentistas voluntárias se revezando no
atendimento, sendo uma ortodentista para a colocação
de aparelhos.

220 limpeza e

aplicação de flúor

27 tratamentos

220 avaliações para
ortodontia

08 palestras de higiene bucal
e orientações de escovação

A Clínica
Providência de
Psicologia ganhou
em 2017 uma
parceira no
atendimento dos
alunos - a Clínica
Providência de
Psicopedagogia!
O trabalho
começou com a
avaliação de alguns
alunos com
dificuldades no
aprendizado e em
2018 os
atendimentos
começaram para

valer. São 4
psicopedagogas
que se revezam no
atendimento dos
alunos. Em 2018 a
clínica ganhou dois
consultórios para os
atendimentos.
A Clínica de
Psicologia continua
com os
atendimentos
individuais nos 3
consultórios, com
10 estagiários e
supervisão semanal
das 6 supervisoras.

*
*
*

1800

atendimentos Psicologia

400

atendimentos
Psicopedagogia

Clínica
Psicopedagogia
+ Psicologia

Oftamologia + óculos
Em 2018 em mais uma parceria
com a Liga de Oftamologia da
Souza Marques, todos os
nossos alunos passaram pela
exame oftalmológico e esse
ano os que precisaram de
óculos, ganharam um par,

através da parceria com a ONG
Renovatio. Além dos nossos
alunos, ainda atendemos as
nossas famílias e vizinhança na
ação social de exames
oftalmológico + óculos
Veja mais AQUI

220 exames - alunos e colaboradores
160 exames - vizinhança
50 pares de óculos para alunos

120 pares de óculos

para vizinhança

Alunos autores na noite de autógrafo

Lançamento do livro - O meu, o seu…. o nosso Rio
Uma parceria entre os alunos do 5o ano da Escola DOM e do 7o ano da Escola Alemã
Corcovado.
Os alunos das duas turmas trocaram cartas, sem se conhecerem em um primeiro momento, sobre o seu Rio o que gostam de fazer, aonde vão - para depois se conhecerem e continuarem a correspondência por carta.
O resultado dessa troca é o livro O meu, o seu… o nosso Rio, lançado no Copacabana Palace com uma noite
de autógrafos, no Bazar Joyeux Noel, com a renda da venda revertida 100% em benefício da escola. A
tiragem foi financiada pelas famílias dos alunos da Escola Alemã Corcovado e cada aluno - Corcovado e
Dom - ganhou um livro de presente.
Veja mais AQUI

#orgulhoDOM

Óbidos, PT 2017

(nossas conquistas)

7,55 nota no Simulado da Prova Brasil - 82,5% de satisfeito e muito
7,50)

satisfeito em trabalhar na equipe
DOM

01 intercâmbio em Lisboa - 2017

84% de satisfação das

2018 (média nacional 5,50; escola privada RJ -

45 bolsas de inglês - 2017- 2018
40% de bolsas de estudo em
escola privadas para o 6o ano- 2017

45% bolsas de estudo em escolas
privadas para o 6o ano - 2018

Famílias DOM com equipe de
pedagogia da escola

Voluntários
O ambiente rico em diversidade e
pluralidade da Escola DOM só é possível
graças a presença maciça de voluntários
de todas as idades, raças e background.
Essa diversidade abre a oportunidade para
nossos alunos aprenderem a conviver com
o diferente, a empatia e uma infinidade de
experiências de vidas. Nossos voluntários
vão de gerentes de multinacionais e
estatais aposentados à diaristas.
Contamos ainda com mães e pais de
alunos, passando por profissionais liberais,
jovens e adolescentes.

aulas de

reforço

A Escola DOM é o lugar onde
grupos da sociedade que são vizinhos,
mas não compartilham da mesma cidade,
convivem juntos e se reconhecem como
iguais. Voluntários e Famílias DOM
compartilham momentos especiais na
escola. Uma dessas experiências ricas em
empatia e senso de cidadania acontece
nos estágios sociais das escolas privadas Cruzeiro, Santo Inácio, Corcovado, Eleva e
Britânica, quando alunos adolescentes
desse grupo de escolas são voluntários
como auxiliares de reforço, organizadores
de biblioteca e recreadores. Ambos os
lados aprendem e ampliam seus
horizontes.

Pais voluntários

aulas de reforço

Família na Escola

Família + Escola =
Tudo de Bom

É necessário uma tribo
para educar uma
criança. Ditado indiano
Ser parceira da família é uma das
premissas da Escola Dom
Cipriano. Afinal, uma educação
transformadora só é possível com
o trabalho em conjunto entre
família e escola.
Conhecemos cada uma de nossas
famílias e acompanhamos cada
aluno no seu desenvolvimento.
Nesse trabalho, além das
professoras e auxiliares de turmas,
a linha direta com os alunos,

contamos com o suporte da
Coordenação Pedagógica, do
Serviço de Orientação
Educacional e do Serviço Social.
As famílias muitas vezes recebem
orientações educacionais e, caso
necessitem, são direcionadas para
as Clínicas da Escola - para o
atendimento do aluno - ou para
algum serviço social - para
atendimento da família.

Além do atendimento visando a
educação da criança a Escola
DOM ainda oferece os Programas
Vagalume- arte de ser luz, um
grupo de apoio para mães;
AMANHECER DOM voltado para
o empreendorismo para as
famílias, educação financeira e o
Programa Cultural DOM, com
distribuição de entradas de
teatros para toda família.
Veja mais AQUI

Seminário Insight para
crianças
Uma parceria com
a Insight Brasil,
ganhamos 30
bolsas no
workshop para
crianças para

trabalhamos as
competências socioemocionais e ao final,
pais e filhos fizeram uma
série de atividade juntos!

“Melhor escola! Agradeço a todos que
fazem parte dessa escola maravilhosa
que eu e minha filha Rayssa Galdino
adoramos. Obrigada a todos que
fazem parte dessa família.”
Pai de aluna, Reges Pereira

Família na Escola

Família + Escola =
Tudo de Bom

CineDOM

Programa DOM Cultural

“Quando eu saio do
Vagalume, eu saio assim…
mais leve… renovada.”
Doracir, mãe de aluna

50 Encontros Vagalume
30 mulheres

02

Módulos
AMANHECER DOM
15 pessoas

01

Feira de
Empreendorismo

15

Sessões CineDOM
330 telespectadores

Academia DOM de Aprender

Investimento na
Equipe

Investimento na equipe em capacitação técnica e
ampliação de repertório cultural através do teatro são
algumas das estratégias usadas para dialogar com os
desafios diários da educação, inspirando a equipe a
estar sempre curiosa por aprender coisas novas e olhar
fora da caixa.

CineDOM

Nesse projeto ACADEMIA DOM de APRENDER,
parcerias do bem e voluntários experts em educação
são essenciais. Toda a nossa capacitação é feita através
de bolsas nos workshops e consultorias dentro da
escola.
Afinal, uma escola é feita de pessoas e não paredes.
Pessoas são o essencial para tocar e transformar vidas.
Mas hoje, o papel do professor está em mutação,
deixando para trás o papel de dono do verdade para
ser mais um guia na aventura da busca incessante pelo
conhecimento. Essa transformação não é fácil e não é de
uma hora para outra. Mas o primeiro passo é se colocar
como aluno, assumir uma postura curiosa em relação a
vida e questionar. A ACADEMIA DOM de APRENDER
busca fomentar exatamente essa postura - questionar e
buscar respostas. Dar o protagonismo da Educação a
quem pertence: alunos e equipe educadora.

1.480 horas em

capacitação técnica

55h por pessoa de
capacitação

15 Peças Teatrais
27 Pessoas impactadas
Sintonizando
com
crianças

Projeto
Celpi

Arteterapia

Marize
Piloto

ASAS para VOAR

A Escola DOM é um porto seguro para
seus alunos. Quando eles deixam a
escola para ingressarem no
Fundamental 2, sentem muita falta da
estrutura e da segurança d nossa
escola. A partir da parceria com a
Sociedade Brasileira da Cultura
Inglesa em 2015, passamos a dar
bolsas de estudo de inglês para
metade da turma do 5o ano ao saírem
da escola. Além da bolsa de inglês, os
melhores alunos concorrem também a

bolsas integrais nos colégios Santo
Amaro (das bmonjas beneditinas) e no
São Vicente (dos padres vicentinos).
Mas ainda sim, sentíamos falta de uma
programa voltado exclusivamente
para os ex-alunos que pudesse
acompanhá-los ao longo da
adolescência, dando suporte
emocional e abrindo oportunidades
de estudo, além de prepará-los para a
tão difícil escolha de carreira.

*

Em 2018, duas voluntárias de psicologia e
administração aceitaram o desafio e o programa,
inspirado no livro de mesmo nome do Dom Cipriano,
decolou - ASAS para VOAR.
Depois de um período de entrevista e trocas de
informações com os ex-alunos em 2018, o programa foi
oficialmente lançado em 2019, com um calendário
cheio de oficinas e rodas de conversa.
Hoje, contamos com uma equipe de 3 voluntárias
cuidando dos ex-alunos.

Oficinas de Aprendizagem em 2019
•

Educação Financeira

•

Soft Skills

•

Mindfulness

•

Fake News

•

Aprendendo a Aprender

•

Educação 4.0

*
•

Contando a própria
História

Mobilização de Recursos
“A Escola DOM depende exclusivamente de doações e parcerias com outras entidades de ensino,
empresas privadas, empresários e profissionais liberais que entendem ser fundamental ajudar a
vencer a crise educacional que afoga o país. Se desejamos realmente participar do desenvolvimento
do país não podemos ficar à margem desse movimento que tende a se alastrar, ou seja, a
conscientização de que só venceremos a crise política, financeira e
social do país se educarmos
melhor nossas crianças.” Dom Cipriano Chagas, OSB

‣ Bazar Joyeux Noel (2017-2018)
‣ Doar Fashion (2017 e 2018)
‣ Sessão de Cinema Beneficente do filme "Os
Filhos de Bach"em parceria com Cinemas
Severiano Ribeiro e Conspiração (2017) Veja
mais AQUI

‣ Lançamento do Livro O meu, o seu… o
nosso Rio (2018) Veja mais AQUI
‣ Bendito Brechó - brechó de roupas e artigos de
decoração, na própria escola, doados com renda
100% revertida para a escola

‣ Semana das crianças - AquaRio (2017 - 2018)
Veja mais AQUI

‣ Presentes de Natal

(2017 e 2018) Veja mais AQUI

‣ Caixas de Chocolates de Páscoa (2017 e
2018)

75 anos sendo ponte
entre o 1% mais rico e
30% mais pobre
A Sociedade Providência é uma
OSC (Organização da Sociedade
Civil) mantida exclusivamente por
recursos privados. Desde a sua
fundação, foi reconhecida como
Utilidade Pública Federal, e agora
foi certificada pelo CEBAS
(Certificado Brasileiro de
Assistência Social renovado pela
portaria no 235 de 21/05/2019,
publicado no Diário Oficial de
27/05/2019 na seção 1, julgando
o processo no
23.000.010521/202-21). Nos
orgulhamos de dizer que somos
financiados 100% pela iniciativa
privada, sendo que mais de 50%
dos recursos provem de pessoas
físicas. Somos uma das muitas
soluções possíveis para um Brasil
melhor, em que a própria
sociedade assume sua
responsabilidade sobre os
desafios da desigualdade de
oportunidades na educação para
a população menos favorecida.

Consultorio Odontológico
Com o apoio do Instituto Caritas
(ICAS), o novo consultório
dentário foi transferido para o
prédio das clínicas e ganhou duas
posições de atendimentos, o que
permite que duas voluntárias
dentistas trabalhem ao mesmo
tempo. Hoje contamos com 5
dentistas voluntárias no
atendimento dos alunos e equipe
para os procedimentos básicos
de limpeza, flúor, pequenas
intervenções e prevenção. A
novidade ficou por conta de
serviço de ortodontia disponível
para os alunos - aparelhos móveis
e fixos.
Veja mais AQUI

Manutenção Predial
A sede da Sociedade Providência
é composta de 2 prédios de 4
andares, de 1956, em Botafogo,
que requerem manutenção
constante. Além das manutenções
de praxe, a escola é um ambiente
vivo e em constante evolução
para se adaptar às necessidades
de seus alunos.

Cozinha + Refeitório
A cozinha da escola era pequena
para dar conta das quase 600
refeições produzidas diariamente
- café da manhã, almoço e lanche
para 230 pessoas entre alunos e
equipe. Em 2017 foram
arrecadados os recursos
financeiros para ampliação da
cozinha e reforma do refeitório,
realizadas nas férias de janeiro de
2018. Os alunos adoraram o novo
formato de bandejão

Consultórios de
Psicopedagogia
A Clínica Providência de
Psicopedagogia ganhou 2
consultórios para atendimento
dos alunos. As salas foram
reformadas e decoradas para
atender a demanda das
profissionais que realizam os
atendimento, visando um
ambiente propício ao
aprendizado dos alunos.

Oficina de Artes + Sala
das Descobertas +
Gibiteca
Com o apoio da empresa
PetroGalp, os ambientes da
Oficina de Arte, a Gibiteca, a sala
das Descobertas, o Hall de
circulação e a calçada da escola
foram renovados e decorados em
um evento da empresa de final de
ano com a participação dos
colaboradores da empresa.
Veja mais clicando AQUI

Aterramento dos 2
prédios
Os 2 prédios da Sociedade
Providência ainda não eram
aterrados, como era prática nos
anos da construção. Em 2018
realizamos o aterramento da
energia conforme a normativa
técnica de engenharia,. Agora
estamos na etapa de aterrar todas
as tomadas de 3 pinos conforme
os ambientes forem sendo
renovados.

Investimentos em Infraestrutura $104.724
6%
16%
31%

•
•
•
•

Consultórios

Psicopedagogia - R$5.000,00
Oficina de Artes +

Gibiteca - R$13.500,00
Reforma Cozinha e

45%

Refeitório - R$41.000,00
Consultório

Odontológico - R$ 45.224,00

“Eu fico muito
emocionada ao ver
tudo isso… tudo
lindo… e é para o
meu filho.”
Gabriela Felix,
mãe de aluno.

+4%

Receitas 2017/2018
2017
Anjos
Parceiros do Bem (PJ)
Parceiros de Saúde

Doação PF/PJ
Mantenedora (Comema)
Voluntários

2018

2%
4%

Anjos
Parceiros do Bem (PJ)
Parceiros de Saúde

8%

18%

Doação PF/PJ
Mantenedora (Comema)
Voluntários

2%
3%

7%

40%
27%

22%

41%

24%

2017

2018

Anjos da Guarda DOM

R$ 95.838,00

R$ 103.016,00

Parceiros do Bem - PJ

R$ 343.054,00

R$ 542.868,00

P.F. / P.J.

R$ 435.516,00

R$ 642.645,00

Mantenedora -Comema

R$ 200.000,00

R$ 336.941,00

R$ 20.075,00

R$ 40.779,00

R$ 201.744,00

R$ 223.880,00

R$ 1.296.227,00

R$ 1.768.544,00

Receitas

Voluntários
Isenção de INSS
TOTAL

Despesas 2017/2018

DESP.
FINANCEIRAS

PESSOAL

2017 - R$1.108.046

2017 - R$ 4.147

2018 - R$1.319.525

2018 - R$ 5.077
TRANSPORTE

TARIF. PUBLICAS

2017 - R$44.285

2017 - R$ 19.344

2018 - R$48.148

2018 - R$ 18.843

SERV. DE TERCEIROS

IMPOSTOS

2017 - R$83.789

2017 - R$ 5.752

2018 - R$137.472

2018 - R$ 2.972

MANUTENÇÃO

MATERIAL

2017 - R$ 42.619

2017 - R$ 25.867

2018 - R$ 47.580

2018 - R$ 47.491

2017 - R$1.413.492
2018 - R$1.739.299

ALIMENTOS

2017 - R$ 53.778
2018 - R$ 79.777

Conselhos
Em busca da melhoria constante da gestão em 2018 foram
implementados os Conselhos Consultivo e Pedagógico da
Sociedade Providencia com profissionais de diversas áreas para
agregarem conhecimento e validarem as ações da instituição.

Consultivo
Adriana Pereira da Silva

Daltro Borges

Maria Teresa Malta

Anna Carolina Malta Spilborghs

Fabiana Malta

Paulo Muller

Carlos Alberto Serpa

Fernando Leta Jr.

Raquel Novais

Creuza Coelho

José Carlos Lima

Romeu Domingues

Pedagógico

Diretoria

Ana Cristina Reis

Marise Piloto

Angélica Geromilich

Nicole Cesar de
Andrade

Alan Soares
Anna Gabriela Malta

Viviane Amorim

Ricardo Spilborghs Presidente
Mauro Malta
Vice-Presidente
Iracy Cruz Diretora Secretária

Lucca Malta
Diretora de RH
Maria Teresa Malta
Diretora Financeira

Educar para que
cada criança se
permita sonhar,
acreditar e
transformar.

O que estão falando
sobre a Escola DOM

O que estão falando
sobre a Escola DOM

Parceiros do Bem

Parceiros do Bem-Estar

Parceiros do Conhecimento

