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FORMAR por inteiro
capacitando pessoas a
TRANSFORMAR sua
família, sua comunidade,
seu MUNDO.

carta do presidente

TRANSPOSIÇÃO
DO MEDO PARA
A ESPERANÇA
É importante ressaltar
que são das pequenas
sementes que se obtém
grandes florestas.
Existem certas coisas que
não gostamos de fazer, mas
somos obrigados. Uma delas é
fazer uma apresentação para o
Balanço Social.
Na maioria das vezes temos
que nos esforçar para
enaltecer o trabalho
desenvolvido pela equipe do
projeto, enfatizando os efeitos
positivos e minimizando os
negativos.
Este, porém, não é o caso
presente.
A Sociedade Providência é
um case vitorioso.
Localizada no final de uma
rua em Botafogo, confronta-se
com comunidades carentes
dos morros vizinhos e sofre do
mesmo mal que todos os
habitantes da cidade do Rio de
Janeiro tem presenciado violência, assaltos, insegurança,
medo.
Essas características
levariam os menos afoitos a
ficarem paralisados. Mas a
equipe da Sociedade
Providência provou que não se
intimida diante dessa
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realidade. Ao contrário,
entende que este é
exatamente o momento mais
propício para mostrar o valor
da educação, a importância de
se perceber integrado em uma
comunidade que auxilia a
transposição do medo para a
esperança, da marginalidade
para a conquista de um lugar
na sociedade moderna.
Para isso não poupa
esforços, tirando água da
pedra, como se diz, pois o
auxílio financeiro do Estado é
quase nulo. A escola depende
exclusivamente de doações e
parcerias com outras entidades
de ensino, com 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.
Pode-se afirmar que são
experiências menores, de
pouco vulto, mas é importante
ressaltar que são das pequenas
sementes que se obtém
grandes florestas.
Dom Cipriano Chagas, OSB
Presidente Sociedade
Providência

carta da gestão

UM ANO DE SUPERAÇÃO
2016 foi uma maratona com direito a corrida de obstáculos!
Ano de Olimpíadas na
nossa cidade e a Escola
DOM não poderia ficar
de fora. Levamos todos
os nossos 200 alunos aos
Jogos Paralímpicos,
graças as parcerias com a
ONG Atados e a uma
rede unida de
benfeitores que juntos
patrocinaram os ônibus e
lanches para todas as
crianças. Muita, muita
gratidão a todos que
ajudaram! Foram
momentos inesquecíveis
para cada um que
participou dessa ação.

provenientes de vários
países da Africa, de
vários credos para
dividirem com os alunos
do Fundamental 1 um
pouco das suas
experiências e
participarem do
Programa “O Mundo na
DOM”. A cada troca com
um estrangeiro, e foram
vários ao longo do ano,
nossos alunos aprendem
que o mundo é muito
maior que suas
comunidades e que,
apesar das diferenças,
somos todos iguais.

Abrimos o ano
recebendo na escola um
grupo de emigrantes

Falando em trocas, as
turmas do 1o e 2o anos
foram abraçadas pelo

DESAFIOS E
CONQUISTAS
CineDOM, mais um
sonho realizado!
Acreditamos em educar para que
cada criança se permita SONHAR,
ACREDITAR e TRANSFORMAR. E
educamos por exemplo.
Sonhamos com uma sala de
cinema dentro da escola para
trazer a sétima arte para perto dos
nossos alunos e famílias.
Acreditamos que juntos
conseguiríamos. E conseguimos!
Com uma semana da campanha
de crowdfunding no site
Benfeitoria, atingimos nossa meta.
Em dezembro inauguramos com

projeto de incentivo à
leitura da Sexta Arte e
trocaram ideias com
vários escritores infantis
ao longo do ano. A cada
troca, um livro
autografado para o
aluno. Ainda pensando
em trocas, os alunos dos
cursos de arquitetura,
engenharia e gestão
ambiental, da
Universidade Estácio de
Sá apresentaram uma
série de projetos para
transformar a escola em
uma escola sustentável.
#muitoamorenvolvido!

tapete vermelho o nosso xodó
CineDom! #avitóriaécerta.

Ufa! Muitas atividades para nossos
alunos e famílias DOM.

2016 também nos trouxe parceiros
muito especiais! Começamos com
a ONG Atados que faz a ponte
entre voluntários e projetos; no
meio do caminho encontramos ao
projeto CELPI e ASEC para
fortalecer nossas habilidades
socio-emocionais, de alunos e
equipe. E ainda entramos para a
rede do Doar Fashion! Fechamos
o ano com a parceria com a Spirit
para colocar novos ventiladores
em todas as salas da escola.
Detalhe: eles são adesivados com
as nossas logos da Escola e da
Sociedade Providência! As salas
ficaram lindas, além de bem mais
frescas para enfrentar o verão
carioca.

2017 promete emoção também,
começando já com o Bloco de
Carnaval Dom da Gentileza e
muitas novidades!
Obrigada por SONHAR,
ACREDITAR e TRANSFORMAR
conosco todo dia.

“

Anna Gabriela Malta
Gestora Institucional
Sociedade Providência

Não basta ensinar
o bê-a-bá. É
preciso ensinar a
entender o mundo
a sua volta.
article theme goes here | # 4

EDUCAR
para que cada criança se
permita
SONHAR, ACREDITAR e
TRANSFORMAR.

“

O carinho e
atenção que
dedicam as
crianças é
maravilhoso!!!
As atividades,
o ensino muito
bom.
Nilda Santos, mãe
do aluno
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Balanço Social

Escola Dom Cipriano Chagas

Nossos Valores
# Amo o que faço
# Sou Responsável
# Não desisto
# Não estou sozinho
# A vitória é certa

Projetos

O Mundo na DOM
Recebemos a visita de 1 francês;1
espanhola; 1 americano; 08
imigrantes africanos de diversos
países, que moram em Londres,
como Etiópia, Bangladesh, Iran,
Marrocos…

Oficina de Bijoux
Para trabalhar habilidades e
empreendorismo.

Oficina de Artes
Oficina de artes e artesanato
com voluntário-professor

Oficinas de Moda e Auto-Estima
Para trabalhar a auto estima e
auto conhecimento.

Sociedade Providência
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Projetos

Ballet Clássico
Aulas de ballet clássico com
uma voluntária-professora.

Oficina de Horta Escolar
Aulas na horta escolar para
familiarizar os alunos com a
terra e o ciclo da natureza.
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Oficina de Yoga
As turmas do Jardim de
Infância participaram da
oficina de yoga e acroyoga.

Oficinas de Línguas
Estrangeiras
Aulas de espanhol e inglês com
voluntários - professores

Projetos

10 visitas
de escritores
infantis.
Projeto de incentivo à
leitura que abraça as
turmas do 1 o e 2 o
anos.

500 livros
doados aos
alunos com
dedicatórias
personalizadas.

10consultorias
com o corpo
docente.

50 alunos
abraçados.

Sociedade Providência
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Projetos

Parceria Atados
A ONG Atados
viabilizou 4 ônibus e
100 alunos assistirem
diversos jogos
paralímpicos com
direito a lanche!

Escola DOM nos
Jogos Paralímpicos
200 alunos + mães,
de 3 a 11 anos
assistiram a pelo
menos um jogo
paralímpico no Estácio
Olímpico da Barra.

Parceria Evanil
Transporte

A empresa de transporte
Evanil possibilitou que
toda a escola fosse aos
jogos na Barra, graças ao
super desconto em cada
ônibus. Foram ao total 6
ônibus!

Benfeitores
Dezenas de benfeitores
viabilizaram os ônibus e
lanches para que todos
os 200 alunos fossem
aos jogos paralímpicos.

Sociedade Providência
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Jogos Paralímpicos 2016
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Conquistas

Premiação
Honra ao Mérito
08 Artes
08 Superação
08 Cortesia e Simpatia
08 Comprometimento
05 Matemática
05 Português
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“

A bolsa de inglês,
de certa forma, foi
uma luz na minha
vida. Eu estou
adorando!Com
essa bolsa de
inglês sinto que
meus horizontes
estão sendo
expandidos, estou
aprendendo. Uma
das melhores
coisas que já me
ocorreu na vida.”
Ana Clara
ex aluna Escola DOM,
hoje aluna do CEFET,
1o ano em técnico de
administração.

CONQUISTAS
16 BOLSAS SBCI - DOM (alunos e ex-alunos)
BOLSAS DE ESTUDO DE INGLÊS na CULTURA INGLESA - curso completo +
material didático

1o lugar no GEO de Sta Teresa.
David Henrique dos Santos

1 aluno no CAP - UERJ
Fabio de Souza Marques

1 CineDOM - Sala de cinema
1 Viagem Internacional - Londres 2016 - Prêmio Celita
Mendes 2015
Giovanna Melo Silva

1 Prêmio Celita Mendes 2016 - Viagem Internacional Portugal 2017
João Victor Felix Cavalcanti

Sociedade Providência
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Programa Cultural

PROGRAMA CULTURAL DOM
Graças as diversas parcerias e benfeitores os alunos tiveram acesso a
diversas atividades culturais.
PASSEIOS
Academia Brasileira de Letras
Fazendinha
Jardim Botânico
Jogos Paralímpicos
Museu Naval

EVENTOS na ESCOLA

Museu do Amanhã

Bloco DOM de Carnaval

Museu MAR

Páscoa

Museu da Light

Festa do Índio

Museu de Ciências

Semana das Crianças

Observação de pássaros na Urca

Natal

Páscoa na Fundação Cesgranrio
AÇÕES para FAMÍLIA
(doação de entradas para aluno
+ 1 responsável)
Musical Cinderela
Musical Mogli
Circo do Marcos Frota
Teatro A Bela e a Fera
Teatro Forro Miudinho
Teatro Flor de Maio
Orquestra Sinfonica Petrobras
Dia das Boas Ações
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Programa Cultural

Desfile do 1o e 5o ano no
Copacabana Palace - Oficina
de moda e auto-estima

Programa de
Troca de Cartas
com voluntários
- parceria
Atados/Queiroz
Galvão

Sociedade Providência
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Eventos

Oficinas de reciclado
Festa de Natal
Horta Escolar

Aniversário da
Voluntária Eliane
Pittman
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Equipe DOM

INVESTIMENTO NA EQUIPE
Cursos e workshops em parcerias com diversas instituições e
projetos.
‣ 1 BOLSA CURSO UNIVERSITÁRIO DE PEDAGOGIA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE
ESTÁCIO DE SÁ
‣ 1 BOLSA DO CURSO DE HABILIDADES SÓCIO-EMOCIONAIS EM PARCERIA COM O PROGRAMA
SINTONIZANDO COM CRIANÇAS
‣ 1 WORKSHOP DE RECICLAGEM COM A EQUIPE DA ESCOLA OLGA MITÁ
‣ 02 BOLSAS DO CURSO DE CONTAÇÃO DE ESTÓRIAS EM PARCERIA COM A ONG VIVA E DEIXE
VIVER
‣ 10 CURSOS DE PORTUGUÊS PARA EQUIPE DE MONITORIA
‣ 08 OFICINAS DE PSICOPEDAGOGIA PARA EQUIPE DOCENTE EM PARCERIA COM A CELPI
‣ 02 CONSULTORIAS COM A EQUIPE DOCENTE COM O
PROGRAMA SINTONIZANDO COM
CRIANÇAS

Parceria Celpi Psicopedagogia com
equipe docente

‣ 02 PARTICIPAÇÕES NO CONGRESSO
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO 360O
‣ 02 BOLSAS NO CURSO “O APRENDER DE
QUEM TRABALHA COM APRENDIZAGEM”
EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE PSICOPEDAGOGIA

Cultura - Teatros
‣ AMARGO FRUTO, A VIDA DE BILLIE
HOLLIDAY
‣ GAROTA DE IPANEMA
‣ SAMBA COM DIOGO NOGUEIRA
‣ MUSICAL CINDERELA

Sociedade Providência
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Voluntariado

VOLUNTÁRIOS

Mulheres

90

45mil

Horas de
voluntariado

Homens

Atividades

20

Oficinas criativas;
Aulas de língua estrangeira;
esportes; música
Administrativo/RH
Psicologia
Psicopedagogia
Consultorias Educacionais

110
Voluntários por mês em média

Sociedade Providência
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Investimentos

INVESTIMENTOS
Projetos e Ações Sociais
CineDOM
Crowdfunding - R$ 21.700
Reforma Brinquedoteca
Crowdfunding - R$ 1.000,00
Páscoa - 200 ovos
Natal - 200 brinquedos

Turma do Pré 1 com a voluntária arquiteta Anna Luisa Cardoso
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Voluntárias
Maria Quadra
idealizadora do
projeto
Clara Diegues
arquiteta
Sociedade Providência
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Receitas e Despesas

DESPESA TOTAL
R$ 1.097.038

Pessoal
R$829.924
76%

Alimentos
Serviços de
Terceiros

R$53.498
5%

Tarifas
Públicas
R$39.980

R$65.368

4%

6%

$
Manutenção
R$72.027
6%

Material
R$12.157
1%

Despesas
Financeiras
R$4.834
0,5%

Impostos
R$1760

Carro/
Seguro

0,16%

R$17.692
2%
Sociedade Providência
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Receitas e Despesas

49%

51%

RECEITA TOTAL
R$ 1.097.833

Pessoas
Físicas

Pessoas
Jurídicas

R$541.479

R$556.354
Cantor e compositor Gabriel Moura trocando ideias com os alunos do 5o ano sobre
poesia e música. Com direito a pocket show.
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Receitas e Despesas

ALIMENTAÇÃO
Toda a alimentação da escola - café da manhã, almoço e lanche
da tarde - é balanceada (saladas, proteínas e carboidratos) e
fruto de doações de parcerias com supermercados e
benfeitores individuais.

Consumo médio por mês

✓ 400Lt de leite
✓ 2200 pães frescos
✓ 100kg de carne
✓ 220 kg de arroz
✓ 130 kg de feijão
✓ saladas e frutas a vontade

Sociedade Providência
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Eventos Beneficentes

Eventos 2016
‣ Festa Junina
‣ Bazar Copacabana Palace Joyeux
Noel
‣ Bendito Bazar de Natal - Escola
DOM
‣ Bazar Doar Fashion
Cons
elho
de

Pais R
epres
entan
tes

Campanhas de arrecadação 2016
‣

CineDom

‣

Brinquedoteca

‣ Jogos Paralímpicos
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Parcerias

BENFEITORES

PARCEIROS

Sociedade Providência
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Família DOM

FAMÍLIA
DOM

Projetos que apoiam as
famílias dos alunos DOM e
ex-alunos

“

Muita gratidão
à Deus por ter
um espaço
onde posso
falar de mim,
sem medo de
julgamentos e
onde eu possa
encontrar um
“rumo” melhor
para minha vida
e dos meus
filhos.
Lucia Santos,
mãe de aluno no
Programa
Vagalume
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A Sociedade Providência
entende que para
transformar uma criança
é preciso cuidar da
família. Por isso
começamos em 2016
uma série de projetos
voltados para as famílias
dos alunos da Escola
DOM e também para
nossos ex-alunos. Afinal,
as asas que eles ganham
e ajudamos a fortalecer
durante os 8 anos na
escola precisam de
espaço para ganhar o
mundo.
Em 2016, fortalecemos o
Programa Vagalume arte de ser luz, voltado à

mulheres, todas as
quintas-feiras. Também
retomamos o Conselho
de Pais Representantes,
para que eles possam ter
uma voz ativa na escola.
A nossa festa junina ficou
a cargo deles esse ano.
Pela primeira vez foi
realizada fora da escola no pátio do colégio
Santo Amaro, nosso
parceiro também com
bolsas para alunos.
Os ex-alunos
ganharam, além das
bolsas de inglês na
Cultura Inglesa,
bolsas no Santo
Amaro, um curso de

design de aplicativos
para celular - uma
parceria com o projeto
Futuro APP. Ao final dos
encontros, cada um saiu
com um aplicativo
lançado na rede.
2017 promete ainda
mais projetos voltados
para esses dois públicos.
Aos poucos esses
projetos estão ganhando
corpo.

FORMAR por inteiro
capacitando pessoas a
TRANSFORMAR sua
família, sua
comunidade, seu
MUNDO.

Projetos

Programa Vagalume

40 Encontros
Os mais diversos temas nas áreas de
direitos da mulher, violência doméstica,
saúde e bem-estar; relacionamentos na
família; educação; empreendorismo; saúde
financeira; estética e bem viver.

Dia da Boa Ação

Sociedade Providência
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Família DOM

CLÍNICA PROVIDÊNCIA
PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA
A Clínica Providência de Psicologia
(15 estagiários e 06 supervisoras) ganhou
um reforço para trabalhar os alunos - a
Clínica de Psicopedagogia! Um sonho antigo
da Sociedade Providência.
Muitos dos nossos alunos apresentam
dificuldades no aprendizado, mas não uma
necessidade de atendimento nos consultórios de
psicologia.
Em 2016 começamos a avaliação de 06 alunos com 3
psicopedagogas voluntárias. O tratamento será ao longo de
2017.

Atendimentos em 2016

15
03

06
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crianças atendidas 1vez por
semana - Clínica Psicologia
600h/ano de atendimento +
600h/ano de supervisão

mães atendidas 1vez por
semana - Clínica Psicologia
90h/ano de atendimento +
90h/ano de supervisão
crianças avaliadas para
atendimento em 2017
na Clínica de
Psicopedagogia

Asas para Voar

Visita de ex-alunos na escola para matar as saudades!

BOLSAS DE
ESTUDO
FUNDAMENTAL 1
03 bolsas integrais
no Colégio Santo
Amaro

Bate papo entre o Luccas Alvez, exaluno Dom, bolsista na Cultura Inglesa
e atleta federado pelo Botafogo de
Waterpolo.

Sociedade Providência
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Gestão

GESTÃO
Presidente

Dom Cipriano Chagas, OSB

Vice-Presidente
Mauro Malta

Diretora Financeira
Maria Teresa Malta

Diretora-Secretária
Iracy Cruz

Gestora

Anna Gabriela Malta

REGISTROS
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social
Certidão de Utilidade Pública Estadual
CMAS-RJ - Conselho Municipal de Assistência Social
Certificado de Regularidade da Secretaria do Estado
de Educação
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Redes Sociais

Sociedade Providência
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Redes Sociais
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Redes Sociais

Anjo da Guarda

Você já deu
asas para
alguém hoje?

“

Que Deus abençoe
os projetos da
Escola DOM. Afinal,
navegar é preciso…
e sonhar, acreditar
e transformar muito
mais. Para o apoio à
escola, pode contar
comigo!
Deborah Fontenelle
anjo da Guarda

Como ser um
ANJO da GUARDA DOM! ?
Muito simples! A partir de R$50,00 por mês, toda pessoa pode
ser um ANJO da GUARDA DOM! e dar asas a uma criança!
Um aluno, em horário integral na Escola Dom Cipriano Chagas,
com acesso a todas as oportunidades, passeios, clínicas e
refeições precisa de R$450,00/mês para ser 100% financiado.
Nossos ANJOS fazem parte de um time muito especial!
Cercados de muito carinho e amor. Acompanham os projetos
que acontecem na escola, as novidades, o que os alunos andam
sonhando e realizando, além de estarem sempre em nossas
orações e corações.
Conheça mais dos ANJOS da GUARDA
DOM! enviando-nos um email para
secretaria@escoladom.org.br
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escoladomcipriano

Obrigado.

domnaeducacao
domnaeducacao
www.escoladom.org.br

