CARTA DO PRESIDENTE

Caros Amigos,
Peço licença para ser um pouco mais íntimo, pois quero apresentar
a obra que é “a menina dos meus olhos”.
Durante muito tempo dediquei-me a divulgar a obra do Senhor
através de palestras, retiros e seminários, mas no fundo sentia
que sempre faltava alguma coisa.
Faltava um trabalho com a infância, um trabalho que pudesse
servir como uma janela de esperança para os desassistidos, os
marginalizados, aqueles escolhidos por Jesus como seus filhos
prediletos.
A SOCIEDADE PROVIDÊNCIA (*) veio preencher essa lacuna em
meu trabalho de pastor.
Tenho muito orgulho do que está sendo feito aqui e quero
partilhar o resultado dos nossos esforços com todos os que, de
alguma forma, participaram dessa maravilhosa aventura que é
CONSTRUIR PESSOAS.
Apresento a vocês nosso BALANÇO SOCIAL.
Dom Cipriano Chagas, OSB
Diretor-President
(*) A SOCIEDADE PROVIDÊNCIA inlcui a Escola Dom Cipriano Chagas; Asas
para Voar e Apoio às Famílias.

CARTA DA GESTÃO

A Escola Dom Cipriano Chagas é um lugar mágico.
Dezenas de crianças descobrem que tem asas e que podem voar alto. Muito alto. Elas são convidadas,
diariamente, a participar de aventuras, descobrir novos caminhos…enfim, são desafiadas a transformarem
seus sonhos em realidade.
O mundo que lhes é apresentado é rodeado de beleza, respeito e amor. As letras do ABC e as quatro
operações matemática também. Mas são as entrelinhas das estórias que cada uma escreve a partir das
suas experiência aqui na Escola o maior presente que recebem e levam para toda uma vida.
Transformamos vidas. Em 2015 foram 180. Vidas que ganharam o direito de sonhar uma realidade melhor
porque alguém acreditou. Porque ganharam asas de vários anjos da guarda, voluntários e uma equipe
de profissionais dedicados e assim, puderam voar alto - até mesmo para Londres, como a Giovanna
Gonçalves, aluna do 4o ano e ganhadora do 1o Prêmio Celita Mendes, que passou 10 dias na cidade em
um intercâmbio com uma família franco-brasileira.
O ano passado trouxe muitos desafios para a gestão da escola. Abraçamos mais projetos, ampliando o
horizonte dos alunos como “O Mundo na Dom” onde estrangeiros foram convidados para contar um
pouco de suas culturas; trouxemos as famílias mais para dentro da escola, como o “Vaga-lume - arte de
ser luz”, um grupo de apoio às mães dos alunos; e abrimos as asas para abrigar também os ex-alunos
através da parceria com a Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa para bolsas de inglês.
Falando em parcerias, foram muitas parcerias novas em 2015 buscando sempre a troca de experiências
com os alunos e também para a equipe. Afinal, uma escola não é feita de prédios e sim de pessoas.
Entramos em 2016 cheios de gás e energia, buscando melhorar nossos processos internos, buscando
mais parcerias para contribuir com uma alimentação balanceada e uma programação cultural variada,
além de priorizar o programa ‘Anjo da Guarda’, que através de contribuições individuais mensais nos
permite continuar a ampliar horizontes, abrir caminhos e dar asas para muitos vôos de nossas crianças.
Obrigada pelo seu apoio e confiança no nosso trabalho. Ele é fundamental para a gente. Espero que goste
do que fizemos em 2015!
Anna Gabriela Malta
Gestão Sociedade Providência.

Nosso Propósito
EDUCAR para que cada criança se permita SONHAR, ACREDITAR
e TRANSFORMAR.
Nossos Valores
AMO O QUE FAÇO: Coloco o melhor de mim em cada tarefa.
Cuido com carinho de cada detalhe e de cada pessoa. A minha
paixão e a minha dedicação transformam vidas.
SOU O RESPONSÁVEL: 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.
NÃO DESISTO: Persisto. Persevero. Caio e levanto. Tento de outra
forma. Jesus já me mostrou que fazer o bem nunca foi fácil, mas
nada vale mais a pena.
NÃO ESTOU SOZINHO: Olho nos olhos e trato todos com respeito
e afeto (alunos, pais e colegas de trabalho). Eu chamo para a
conversa. Reconheço o valor do outro. Sou sincero e íntegro.
Trato todos como gostaria de ser tratado.
A VITÓRIA É CERTA: Sou nascido de Deus. Ele me ama e acredita
em mim incondicionalmente. Com minha fé, valores e atitudes
serei vitorioso no amor, na família, no trabalho e na vida, como
uma pessoa completa e íntegra.

NOSSA HISTÓRIA

A Sociedade Providência está há mais de 70 anos educando crianças. Fundada em agosto de
1943, cresceu e hoje oferece o Jardim de Infância, Ensino Fundamental 1 e apoio aos ex-alunos e
suas respectivas famílias.
Desde 1989, a Sociedade Providência é mantida pela Comunidade Emanuel, fundada pelo monge
beneditino Dom Cipriano Chagas, OSB no Rio de Janeiro.
Acreditamos que com amor é possível transformar vidas. Transformar sonhos em realidades.
Começamos com a criança pequena e através dela, construímos um mundo melhor para sua família,
que por sua vez também muda a sua comunidade. Uma grande corrente do bem!
Desenvolvemos a curiosidade e autoestima de cada criança. Para que ela se permita sonhar,
acreditar e transformar. Incentivamos que elas entrem em contato com a sua espiritualidade e
soltem as asas da imaginação.
A Sociedade Providência abraça três Unidades Sociais:
Escola DOM Cipriano Chagas (Escola DOM): escola em horário integral do Jardim de Infância
até o final do Fundamental 1 atendendo crianças de 3 a 11 anos de famílias de baixa renda (renda
familiar até 3 salários mínimos).
Em 2015 atendemos 180 crianças.
Asas para Voar: programa social voltado para os ex-alunos, oferecendo suporte e mentoria, iniciado
no 2o semestre de 2015
Apoio às Famílias: diversos programas voltados para o apoio e cuidado com a família dos alunos
e ex-alunos, com programas de bem-estar e saúde, palestras e terapias de apoio.

NOSSOS PROGRAMAS

1
Escolarização Básica, do Jardim de Infância ao Fundamental 1
em período integral, com formação religiosa católica.
Além da formação acadêmica, espiritual e humanista, cada aluno
recebe três refeições diárias (café da manhã, almoço e lanche).
Horário: segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h.
Equipe de profissionais contratados: professores, monitores
de apoio e equipe de voluntários para as atividades extra-curriculares.
Ao total:
25 colaboradores contratados.
81 colaboradores voluntários.

2
PROGRAMA BEM-ESTAR E SAÚDE
A criança, assim como o adulto, precisa estar equilibrada para aprender novos conteúdos e absorvê-los.
Muitas vezes, a família não está pronta para dar esse suporte. Na Escola DOM, cada aluno conta com o
apoio de uma equipe de psicólogos prontos a atendê-los, assim como seus familiares, para ajudá-los a
encontrar esse ponto de equilíbrio.
Fundada em 1998, a Clínica DOM de Psicologia, conta com 15 estagiários e 6 supervisoras para coordenar
o trabalho dividido em 3 consultórios na Escola.
Além do trabalho individual, na DOM os alunos ainda encontram apoio psicológico no Programa Sintonizando
com Crianças, trabalho de autoregulação desenvolvido em grupo pela equipe do psicólogo Alê Duarte.
Além da área de Psicologia, contamos com parcerias anuais para o Programa Dr. Dente Mais Branco, de
ondontologia, e o Programa Ver o Mundo Mais Bonito, de check-up de oftalmologia.
Clínica e Parcerias Voluntárias.
Esse programa só é possível graças ao apoio de voluntários. Venha ajudar!

3
PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA
Porque só aprender a ler e escrever não é suficiente. É importante interpretar o mundo a nossa volta.
O mundo mágico dos livros nos abre novos caminhos, novos horizontes…Em suas páginas, desvendamos
mistérios e aprendemos mais que simples vocabulário e regras gramaticais. Aprendemos a instigar
a curiosidade. Hábitos adquiridos na infância não nos deixam mais na vida adulta.
Por isso, a Escola DOM investe massivamente no incentivo à leitura com uma biblioteca convidativa com
mais de 1500 títulos; conversas com escritores; cantinho de leitura nas salas e Gibiteca no Pátio. Ou seja,
para onde se olha na DOM, encontra-se um convite à leitura.
Esse programa só é possível graças ao apoio de voluntários.
Venha ajudar e fazer parte!

4
PROGRAMA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Porque só conhecer o inglês não é suficiente. É importante se comunicar com o mundo a nossa volta.
O mundo hoje é globalizado. Uma segunda língua representa um aumento real no salário e nas oportunidades
no mercado de trabalho. O mundo digital é prioritariamente em inglês, e como país latino, o espanhol é
importante.
Na Escola DOM todos os alunos do Fundamental 1 participam do Programa de Inglês e a partir do 3º ano
participam também do Programa de Espanhol.
Esse é um diferencial. Para fechar com chave de ouro, temos ainda uma parceria com Sociedade Brasileira
Cultura Inglesa que oferece bolsas de estudos por 8 anos para 10 alunos que se formam no 5º ano. Ou seja,
a cada ano, 10 alunos da DOM recebem a oportunidade de cursarem o curso completo da Cultura Inglesa
com certificação ao final.
Programa com voluntário-professor.
Esse programa só é possível graças ao apoio de voluntários.
Venha ajudar e fazer parte!

5
PROGRAMA DE ARTES AUDIO-VISUAIS
Porque só falar de arte não é suficiente. É importante se perceber uma obra-prima em construção.
A sociedade cada vez mais se apresenta em imagens. Cores, imagens e movimento. Através das artes
olhamos o outro e nos percebemos como pessoa.
Na Escola DOM, as artes audio-visuais ocupam um lugar de destaque na formação e educação de nossos
alunos. Desde desenhos em papel com lápis de cera à produção de mini curtas, passando por artesanato
e projetos reciclados.
Programas de Artes Audio-Visuais:
•
•
•
•
•

Oficinas de artes visuais;
Oficina de Fotografia;
Oficina de Bijoux;
Oficina de Teatro;
Programa de Cinema;

Programa com voluntário-professor.
Esse programa só é possível graças ao apoio de voluntários.
Venha ajudar e fazer parte dos nossos programas!

6
PROGRAMA CULTURAL
Porque só aprender sobre arte não é suficiente. É preciso experimentá-la.
A cultura extrapola os livros acadêmicos. É a conexão entre diferentes informações, recebidas em épocas
diversas, organizada sob uma nova lente. Uma nova conexão. Para isso é preciso aumentar o repertório.
É preciso ver de perto arte de qualidade; visitar museus; assistir peças teatrais; ouvir concertos.
Ter experiências para gerar conhecimento.
Programa com parcerias culturais voltado para alunos e familiares.
Esse programa só é possível graças ao apoio de voluntários. Venha ajudar e fazer parte!
VISITA a MUSEUS:
* Casa de Rui Barbosa;
* Casa do Índio;
* Centro Cultural do Banco do Brasil - Exposição Picasso e a Modernidade Esapnhola.
PASSEIOS
* Lagoa Rodrigo de Freitas;
* Zoológico;
* Quinta da Boa Vista.
TEATROS
*
*
*
*

Ópera do Menino Maluquinho - Teatro Municipal;
Coral e Orquestra do Bem - Teatro dos Atores;
Workshop de Música e Coral;
Hotel Transilvânia 2 - Cinemas Kinoplex

7
PROGRAMA O MUNDO NA DOM
Porque conhecer o mapa mundi não é suficiente. É preciso sair de si e conhecer o diferente.
O mundo é aqui. Estrangeiros de várias nacionalidades são convidados a conhecer a Escola e dividir com os alunos
um pouco da sua cultura e história pessoal. A troca de conhecimento é a grande riqueza desse programa. Portas
e janelas são abertas …. mentes expandidas para atém da própria rua.
* Teatro Penguin - musical com jovens alunos do grupo Penguin de Teatro de Londres.
* Biblioteca Viva - com: russo, inglês, africano do sul; francês; belga; americano.

8
PROGRAMA DE ESPORTES
Porque só assistir esporte na TV não é suficiente. É importante pensar como equipe e liderar como
capitão.
A disciplina do esporte ajuda na socialização e na aprendizagem do trabalho em equipe. Características
fundamentais para a formação de uma pessoa integral, pronta para ocupar o seu lugar na sociedade.
Percebe-se facilmente que o time do #todosjuntos é bem mais forte do que o time do #eusozinho.
•
•
•
•

Aulas de Educação física;
Capoeira;
Boxe;
Programa com voluntário-professor.

Esse programa só é possível graças ao apoio de voluntários.
Venha ajudar e fazer parte do nosso projeto!

9

PROGRAMA DE XADREZ
Porque ser um peão da vida não é suficiente. É preciso ser o estrategista e dar o xeque mate.
A vida é um tabuleiro de xadrez. É preciso conseguir visualizar o tabuleiro como um todo para saber se colocar, e
se possível estar sempre uma jogada a frente. Pensamento espacial e desenvolvimento de estratégias são algumas
das características que os jogadores levam para além do tabuleiro.
Programa com voluntário-professor.
Esse programa só é possível graças ao apoio de voluntários.
Venha ajudar e fazer parte da nossa escola!

PARCEIROS E BENFEITORES

BENFEITOR MASTER: CESGRANRIO

PARCEIROS EDUCAÇÃO:

PARCEIROS COMUNICAÇÃO

BENFEITOR PLENO: EPTCA

• Sociedade Brasileira Cultura
Inglesa

• STAFF Brasil
• Real Solutions

• Colégio Cruzeiro

• Leonardo Lanzetta

BENFEITOR JUNIOR: AZTECA

• Escola Britânica
• Universidade Estácio de Sá.

PARCEIROS INSTITUCIONAIS
• Hotel Belmonte Copacabana Palace
• Gaz Natura Fenosa
• d.C.
• Hortifruti
• Light Recicla
• Semeando o Bem Viver

CONQUISTAS

10 Bolsas SBCI - Sociedade Brasileira
Cultura Inglesa
A parceria SBCI-DOM ofereceu 10 bolsas integrais para 10 alunos que se
formaram no ciclo Fundamental 1 em 2014 e 2015.
Cada bolsa inclui um curso completo de inglês na Cultura Inglesa de 8
anos e todo o material didático necessário.

1 intercâmbio de inglês em Londres - Prêmio Celita Mendes
A aluna Giovanna Melo foi selecionada entre 50 alunos do 3o ao 5o ano
para ganhar o intercâmbio de inglês, com tudo pago.
A viagem à Londres aconteceu em julho de 2016.
A seleção incluiu um redação com o tema “Por que quero conhecer
Londres”; indicação dos professores e entrevista com uma das fundadoras
da Clínica de Psicologia que atende na escola.

Aprovação Colégio Pedro II
É com muito orgulho que destacamos que um dos nossos alunos - Luiz
Felipe Monteiro - foi aprovado no processo seletivo do Colégio Pedro II Humaitá.

Programa de Inglês e Espanhol
Oferecemos a 75 alunos aulas 2 vezes por semana de inglês e espanhol.
O trabalho de conclusão do curso de inglês do 5o ano foi a produção
de um curta em inglês, no qual os próprios alunos criaram o enredo, os
diálogos e foram os atores.
www.vimeo.com/sociedadeprovidencia

Programa Bem-estar e saúde
1012 atendimentos psicológicos individuais para alunos e pais.
180 atendimentos odontológicos com flúor e kit de escovação de dentes
em parceria com o Projeto Semeando o Bem Viver.
180 atendimentos oftalmológicos em parceria com a Liga de Oftalmologia
da Souza Marques.
105 atendimentos psicológicos em grupo com a equipe do Programa
Sintonizando com Crianças.

Reforma da Biblioteca Escolar Eduardo Chagas
A biblioteca escolar foi toda reformada, ganhando muita cor, títulos novos
e um ambiente mais acolhedor e inspirador à leitura. Hoje é o ambiente
queridinho dos alunos.

Inauguração da Biblioteca Dalva
Silveira de Oliveira
Voltada para os ex-alunos e pais de alunos, a Biblioteca Dalva Silveira de
Oliveira conta com quase dois mil títulos variados para serem emprestados
por 30 dias, além de ser um ponto de encontro e local de apoio aos
estudos.

9 bolsas do workshop Insight Brasil
Em um parceria com o Grupo Insight Brasil-Rio de Janeiro, a Escola DOM
ofereceu 9 bolsas do workshop de auto-desenvolvimento para a equipe
da escola, divididas em coordenação; professores; monitores e apoio. O
investimento constante no aprimoramento da equipe é fundamental para
prepararmos bem os alunos para os desafios da vida.

2 bolsas do workshop Sintonizando com Crianças
Em parceria com o grupo de trabalho do psicólogo Alê Duarte, que faz
um trabalho voluntário na escola com todas as turmas do Fundamental
1, a Escola DOM ofereceu 2 bolsas do workshop com a metodologia
de auto-regulação para crianças. Uma para coordenação e uma para
professores. O investimento constante no aprimoramento da equipe é
fundamental para preparar bem os alunos para os desafios da vida.

Semana de Capacitação da Equipe de Educadores - Educação
no Século XXI
Workshop de 20horas com toda a equipe de professores e monitores
com o objetivo de oxigenar ideias e conceitos, além de tempo fora de
sala de aula para refletir sobre educação.

PERFIL DOS
COLABORADORES

89%

mulheres

INVESTIMENTOS

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

Reforma da Pintura Interna dos Prédios
Novas cores, novos ambientes para incentivar a criatividade e trazer conforto para as crianças.
Trabalho voluntário do designer de interior Aloisio Sirimarco, captação de recurso de pessoas físicas e trabalho
de pintura pela equipe da escola e pais.*
OBRIGADO A TODAS AS PESSOAS QUE NOS AJUDARAM A TRAZER MAIS CORES PARA A ESCOLA!
* Assista os depoimentos das crianças sobre as novas cores: www.vimeo.com/sociedadeprovidencia

Investimento: R$9.500,00
Reforma da Biblioteca Escolar Eduardo Chagas
A biblioteca infantil foi uma das salas repaginas pelo designer de interiores Aloisio Sirimarco. A biblioteca ganhou
uma sala mais ampla e clara, cores vivas nas estantes, almofadões para acomodar os alunos e muitos títulos novos.
Parceria:
Loja Caçula, Loja de Piso Orlean Feliciano e Bendito Brechó.
Voluntárias que fizeram a diferença: Cristiana Dutra; Leticia Castilho, Fernanda Castro; Raquel Fernandez; Renata
Prates e Flavia Guimarães.
Investimento : R$5 mil.
Reforma da Quadra de Esportes.
A quadra ganhou novo piso e pintura.
Parceria:
Class 7th da Escola Britânica e Comunidade Emanuel
Investimento: R$7.000,00
Reforma dos Telhados do Fundamental 1
Captação de Recursos de pessoas físicas
OBRIGADO A TODAS AS PESSOAS QUE NOS AJUDARAM A TRAZER MAIS CORES PARA A ESCOLA!
Investimento: R$3.000,00
Nova Biblioteca Dalva Silveira de Oliveira
Os ex-alunos e pais ganharam uma biblioteca nova só para eles com 1.700 títulos.
Voluntários que fizeram a diferença: Fabiana Malta, Cristiana Dutra, Leonora Guimarães e Aloisio Sirimarco.
Investimento: R$3.000,00.

ATIVIDADES
EXTRA-CURRICULARES
2015

Semana da Criança:
Uma semana inteira dedicada a comemorar e criar experiências memoráveis para os
alunos, patrocinada pelo Projeto Semeando o Bem Viver.
As atividades incluíram: mágico, contador de histórias, teatro, passeio ao Zoológico
e festa!

Workshop Musical com o músico Pepe Barcellos:
Uma tarde musical em que os alunos do 4o e 5o ano aprenderam a tocar Aquarela
do Brasil.
* Assista ao video: www.vimeo.com/sociedadeprovidencia

Passeio Cultural:
Coral e Orquestra do Bem no Teatro das Artes; Ópera ‘O Menino Maluquinho’ no
Teatro Municipal; Exposição do Picasso, no CCBB; Visita à Casa de Rui Barbosa.

Oficina de Arte:
Com o Artista espanhol Antonio de Fernando no Parque do Martelo.

Festa de Páscoa:
Com brincadeiras e distribuição de ovos de chocolates.
Benfeitor: EPTCA
Festa de Natal:
Festa de Natal com Papai Noel e distribuição de brinquedos e sorteio de bicicletas.
OBRIGADO A TODOS QUE AJUDARAM A FAZER A FESTA COM BRINQUEDOS E
SORTEIOS!
Dia do Lanche Feliz:
Uma vez por mês as crianças compartilham lanches diferentes umas com as outras.

MIDIA

MATÉRIA DE VOLUNTARIADO NO GLOBO COMUNIDADE
https://www.facebook.com/atadosjuntandogenteboa/videos/935736316516580/

https://www.youtube.com/watch?v=xBIHNIqUhV8

NOTAS COLUNAS SOCIAIS
http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-ramalho/2820-copa-abre-as-portas-para-o-bazar-anual-de-dom-cipriano.html
http://marceloborgongino.blogspot.com.br/2015/09/10-bazar-solidariedade-providencia-para.html
http://www.zeronaldo.com/2015/10-edicao-do-bazar-sociedade-previdencia-lota-o-belmondcopacabana-palace-com-verba-revertida-para-as-obras-sociais-de-dom-cipriano-chagas/

O “Dom” como é carinhosamente
chamado por seus fiéis preside duas
creches escolas, uma em Petrópolis e
outra em Botafogo. O bazar é recheado
de presentes e é uma excelente opção
para compras natalinas e anualmente
acontece nos salões do Belmond
Copacabana Palace.

http://lulacerda.ig.com.br/jantar-beneficente-180-criancas-recebem-ajuda/
http://umolhar.net/portrait/jantar-beneficente-dom-cipriano-chagas/dom-cipriano-chagas-e-teresa-malta/

Dom Cipriano Chagas, monge
beneditino, recebeu convidados para
um jantar beneficente, nessa quartafeira (21/10), no Clube Piraquê, na
Lagoa. A Escola Dom Cipriano
Chagas, em Botafogo, que atende
180 crianças de famílias com renda
de até 3 salários mínimos, recebeu
o valor arrecadado. O jantar teve
apoio da Green Tea Gastronomia,
Bendito Chocolates, Salton Vinhos
e decoração de Antônio Carlos
Montenegro.

DESPESAS POR CATEGORIAS
TOTAL DESPESAS: R$858.151,00

RECEITAS
TOTAL RECEITAS: R$844.643,11

Doações de Pessoas Jurídicas estão isentas de imposto
de renda de acordo com a lei de isenção das Utilidades
Públícas.

PRINCIPAIS EVENTOS DA SOCIEDADE PROVIDÊNCIA
PARA ARRECADAÇÃO
BAZAR BENEFICENTE NO HOTEL
COPACABANA PALACE
BAZAR BENEFICENTE
NA ESCOLA DOM
JANTAR BENEFICENTE
NO CLUBE PIRAQUÊ.

GESTÃO 2015
DIRETOR PRESIDENTE:
DOM CIPRIANO CHAGS
DIRETOR VICE-PRESIDENTE:
MAURO MOUTINHO MALTA
DIRETORA FINANCEIRO:
MARIA TERESA MALTA
DIRETORA SECRETÁRIA:
IRACY CRUZ
GESTÃO:
ANNA GABRIELA MALTA

REGISTROS
CEBAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO DE UTILIDADE PUBLICA FEDERAL
CERTIDÃO DE UTILIDADE PUBLICA ESTADUAL
CMAS-RJ - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA ANJO
DA GUARDA!

O QUE É?
Cada criança precisa de asas para alçar vôo. Asas que a
permitam sonhar, acreditar e transformar a educação em
uma melhoria real de vida.
O ANJO da GUARDA são as asas que cada aluno precisa
para financiar sua educação na Escola DOM.
Trabalhamos com muitos voluntários e contribuições, mas
para manter o corpo de profissionais treinados e orientados
para melhor formação acadêmica de cada aluno, alimentação
balanceada e manutenção dos 2 (dois) prédios de quatro
andares, precisamos de recursos financeiros que sustentem
a instituição.
Precisamos de ANJOS da GUARDA!

O QUE FAZ UM
ANJO DA GUARDA?
O ANJO da GUARDA conecta a sede de aprender com os
recursos financeiros necessários.
Cada pessoa pode financiar a educação de uma criança de
baixa renda, dando a ela a possibilidade de sonhar, acreditar
e transformar sonhos em realidade.
Cada criança tem uma despesa de aproximadamente 1/2
salário mínimo por mês. Essa despesa inclui 3 refeições
por dia e toda uma equipe de suporte: educadores, apoio,
cozinheiros e equipe de limpeza; além da manutenção.

Com R$15,00 por dia,
você pode ser um ANJO da GUARDA
e PODE
MUDAR UMA VIDA!

QUAL O NOSSO
AGRADECIMENTO?
Brilho nos olhos, sorriso no rosto e uma curiosidade insaciável a
procura de novos livros e descobertas.
Todos os nossos ANJOS da GUARDA e suas famílias estão em nossas
orações diárias.
Em 2015 foram 34 Anjos da Guarda. Precisamos crescer o número de
Anjos para implementar mais projetos da Escola DOM.

VENHA FAZER PARTE DESSE PROJETO!

VOLUNTÁRIO
São muitas as oportunidades de dar e receber. Amor, expertise…
experiências de vida.
Nossa maior força são os voluntários. Foram mais de 80 em 2015!
Estão por todos os lados, em todas as horas. Seja em sala de aula
ensinando uma habilidade ou planejando um evento ou ainda
ajudando na parte administrativa.
Alguns dos projetos que só foram possíveis graças ao trabalho
voluntário:
•
•
•
•
•

Biblioteca infantil e adulto
Aulas de língua estrangeira - espanhol
Oficinas de esportes - lutas e recreação
Oficinas de artes
Oficinas de Música

Em 2016 começamos um trabalho de consultoria de gestão com apoio
e mentoria de 5 voluntários com expertise nas áreas de finança,
logística, RH, comunicação e análise gerencial para melhorarmos
nossas práticas e desenvolvermos um sistema de avaliação e metas .
Tem vontade de ajudar e não sabe bem como? Entre em contato
com a Escola DOM e juntos vamos descobrir como!

