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Há 75 anos transformando 
vidas

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Toda história tem um começo…

A da Sociedade Providência começou em 09 de agosto de 1943, 
quando duas amigas - Alayde Almeida Magalhães e Iracema Sylla - 
se uniram para fazer a diferença na vida de 80 famílias da antiga 
favela do Pinto, com assistência de cestas básicas e atendimento 
médico. A ação, até então pontual, cresceu e se transformou em uma 
creche - o Jardim de Infância Pio XI, em Botafogo. Alayde e Iracema 
foram duas mulheres guerreiras, que lutaram desde cedo por 
educação de qualidade para crianças de baixa renda e, 
principalmente, autonomia para as mães. 

Em 1989, Iracema escolheu Dom Cipriano Chagas, monge 
beneditino, para assumir seu sonho por sugestão de sua filha, Normal 
Amaral Peixoto. Nas décadas seguintes, a creche virou a escola 
primária Dom Cipriano Chagas, carinhosamente chamada de Escola 
Dom, e foram inauguradas as clínicas sociais de psicologia, 
odontologia e psicopedagogia para as famílias dos alunos.

Durante os próximos anos o sonho continuaria a crescer e novos 
programas seriam criados com o intuito de retornar ao trabalho inicial 
de Alayde e Iracema na formação parental e apoio para famílias e ex-
alunos. Para celebrar os 75 anos de história da instituição, o 
programa Providência ampliou o acesso aos serviços de saúde com a 
inauguração das clínicas de nutrição e pediatria. Além disso, foram 
incorporados os projetos Vagalume (orientação para mães) e 
Encontros de Família (palestras, programa de educação financeira e 
empreendedorismo para as famílias). 

O programa Asas Para Voar nasceu abrindo asas e abraçando os ex-
alunos da Escola Dom através de encontros mensais aos sábados, 
além de bolsas de estudo tanto em escolas particulares parceiras 
como no curso de idiomas da Cultura Inglesa, através da SBCI 
(Sociedade Brasileira da Cultura Inglesa).

Muita coisa mudou ao longo dessa história. Em 75 anos, a realidade 
foi marcada por diferentes planos econômicos, hiperinflação e duas 
moedas, mas a Sociedade Providência não apenas venceu esses 
desafios, como cresceu e amadureceu. Hoje, o sonho continua o 
mesmo, mas a sua prática está bem mais ampla - de uma ação 
pontual para três programas contínuos. Enquanto a Escola Dom 
Cipriano Chagas abraça crianças a partir de 3 anos, o Programa 
Providência abraça suas famílias, capacitando-as e apoiando-as na 
difícil tarefa de educar e o Programa Asas Para Voar abraça nossos 
ex-alunos, melhorando as oportunidades acadêmicas para que eles 
alcancem seus sonhos. 

--  
Assim, continuamos, dia após dia, anos após ano, sempre 
acreditando no incrível poder que o indivíduo tem na construção do 
coletivo. Obrigada por também acreditar e apoiar "a grande aventura 
que é construir pessoas", como dizia o nosso tão querido Dom 
Cipriano. 

 
Equipe Sociedade Providência 
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CONSTRUIR PESSOAS, 
PARA QUE ELAS 

TRANSFORMEM SUAS 
VIDAS, SUAS FAMÍLIAS,  

SUA COMUNIDADE...  
O MUNDO!

LIMPEZA DA TRILHA DA URCA 



O ano de 2019 foi marcado por grandes 
conquistas em cada um de nossos 
programas:

A Escola Dom Cipriano Chagas continuou 
sendo o maior programa da instituição e a 
base da nossa missão de transformar por 
inteiro. Ao todo, atendemos 195 alunos de 
baixa renda, moradores de mais de 10 
comunidades de vulnerabilidade social no Rio 
de Janeiro. Na escola, eles recebem 
educação de qualidade, ampliando seus 
repertórios e abrindo janelas de oportunidade 
para o futuro. Com horário integral e 3 
refeições diárias, garantimos a segurança 
alimentar das crianças e damos tranquilidade 
para que suas mães possam estar inseridas 
no mercado de trabalho. 

Também conseguimos estabelecer o 
programa Asas para Voar, depois de um 
longo período de entrevistas com os ex-
alunos para entender a melhor forma de 
apoiá-los nos desafios da adolescência. Esse 
ano, estruturamos uma agenda de encontros 
mensais para os ex-alunos adolescentes 
entre 12 e 16 anos, tanto para os que são 
bolsistas das escolas particulares parceiras e 
da Cultura Inglesa, quanto para os que 
seguiram seus estudos em instituições 
públicas, dando continuidade ao nosso 
suporte emocional oferecido pela Escola 
Dom. 

Já o programa Providência, voltado para as 
famílias de nossos alunos, ganhou em 2019 
um projeto de educação parental, o Encontro 
com Famílias, que oferece palestras com 
diversos especialistas em educação. Também 
contamos com a inauguração das clínicas de 
pediatria e nutrição, que juntaram-se às, 
então já existentes, clínicas de psicologia, 

psicopedagogia e odontologia, nos cuidados 
com a saúde e bem-estar de nossos alunos. 

No ano em que celebramos os 75 anos, 
continuamos investindo ainda mais no sonho 
de transformar vidas. Vidas como as das 
nutricionistas Cássia Fernandes e Monique 
Brito, pós-graduadas, ex-alunas da Escola 
DOM e hoje voluntárias na nossa Clínica de 
Nutrição. 

Vidas que foram transformadas pelo 
investimento na educação básica e por 
ensiná-las a sonhar, acreditar e 
transformar seus sonhos em realidade.

PANORAMA 2019
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Panorama 2019



PANORAMA 2019 - PROGRAMA PROVIDÊNCIA
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A educação é responsabilidade de todos.
Para iniciar a comemoração dos nossos 75 anos, 
realizamos uma missa de ação de graças na capela da 
Escola Dom com a presença das famílias das fundadoras D. 
Alayde e D. Iracema, além de uma exposição com fotos 
dos primeiros anos de atividades. 

A celebração continuou com a inauguração de duas novas 
clínicas sociais de saúde e bem-estar: pediatria e 
nutrição. As clínicas são comandadas por profissionais 
voluntários, sendo duas delas nutricionistas ex-alunas da 
Escola Dom Cipriano Chagas. Ficamos extremamente 
orgulhosos quando ex-alunos voltam para contribuir ainda 
mais para nosso trabalho e servem de modelo e inspiração 
para nossos atuais alunos. 

As novas clínicas, somaram com as já existentes clínicas de 
psicologia, psicopedagogia e odontologia, oferecendo um 
olhar holístico e integrado para nossos alunos. Ainda na 
área da saúde, pela terceira vez nossos alunos e 
colaboradores participaram do projeto Escolhares, onde 
todos passaram por exames oftalmológicos e, quando 
necessário, recebiam pares de óculos. O projeto Escolhares 
foi apresentado na FioCruz com participação da nossa 
gestora institucional, apresentando os benefícios para os 
alunos e famílias desde a primeira participação em 2015. 

Em 2019, o programa Providência também ampliou o apoio 
às famílias através do projeto Encontros com Famílias, 
onde os familiares têm a oportunidade de conversar com 
diversos profissionais de educação recebendo apoio na 
difícil missão que é educar e formar um cidadão íntegro em 
parceria com a escola. Ao todo, foram 10 sábados de 
encontros, que permitiram que as famílias se aproximassem 
de profissionais que até então não tinham acesso e 
conseguissem esclarecer diversas dúvidas sobre a 
educação de seus filhos.

Também destacamos neste ano a participação das famílias 
na Semana Nacional de Educação Financeira, com 
palestras e consultorias personalizadas para nossa 
realidade, assim como a participação sempre constante das 
mães no nosso encontro semanal Vagalume - arte de ser 
luz. 75 

anos
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Educar para 
que cada 

criança se 
permita 
sonhar, 

acreditar e 
transformar.

“”

Escalada na Urca - Dom de Aventura

visita ao Museu Casa de Castro Maia

Toda criança é um aprendiz.
No ano de 2019, demos continuidade ao nosso projeto DOM 
Cultural, através do oferecimento de ingressos para eventos 
culturais, como peças de teatros e circo, para alunos, suas 
famílias e nossa equipe aos finais de semana., com o 
objetivo de ampliar o repertório cultural, alé,m do 
entretenimento. Também tivemos o Bloco de Carnaval DOM 
da Gentileza, que animou a Rua Álvaro Ramos com um 
desfile de fantasias e muita música, incluindo uma 
passarada na Casa de Repouso Vila do Sol onde as criança 
alegram o Carnaval dos residentes, assim como também 
realizamos visitas a museus e exposições.

No Ação Social DOM, nossos alunos realizaram trabalhos 
de artes e produção de textos em parceria com os residentes 
da Casa de Repouso Vila do Sol. Realizamos um mutirão de 
conscientização da vizinhança em relação ao lixo e limpeza 
da nossa rua. Também foi feita a coleta de tampinhas de 
garrafas PET e lacres, engajando as famílias no processo,  
para reverter em cadeiras de rodas infantis e castração de 
animais abandonados, em parceria com as instituições One 
by One e Indefesos. Por fim, em parceria com o Instituto 
Água, organizamos uma limpeza da trilha Claudio Coutinho, 
na Urca.

No projeto DOM de Aventura, trabalhamos as habilidades 
socioemocionais dos nossos alunos do Fundamental 1, 
através de trilhas e escaladas no muro da escola e na Urca.

Ação Social + Casa de Repoiso 

Vila do Sol

Visita ao Museus das Ciências
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Ampliar 
horizontes, 
abrir asas 

para 
levantar 

voo e 
descobrir 
o mundo!

“”

Os jovens de hoje serão os líderes do 
amanhã!

Inauguramos a agenda de 2019 do Asas Para 
Voar com encontros mensais entre nossos ex-
alunos. No total, foram 10 encontros onde 
abordamos diversos temas importantes para a 
fase atual de suas vidas como meditação e 
atenção plena, educação financeira, 
empreendedorismo, métodos e técnicas de estudo 
e storytelling. Para personalizarmos ao máximo 
essa experiência, todos os temas foram escolhidos 

10 
encontros
mensais

04 
bolsas no Colégio

Santo Amaro

24 
bolsas de 

inglês

60 
adolescentes 
beneficiados

]



PAINEL FINANCEIRO

PÁGINA 8

Receitas | R$1.673.383

39%

61%

Doações PF - R$1.013.719 Doações PJ - R$659.664

- Renda Familiar em torno de 3 salários mínimos
- Abrangência: 10 comunidades de 
vulnerabilidade social da zona sul do RJ
- Escola Infantil e Fundamental 1 em horário 
integral
- 5 Clínicas de saúde e bem-estar para alunos
- 195 alunos na Escola Dom Cipriano Chagas: 
40 alunos bolsistas 100% e 135 alunos bolsistas 

Despesas | R$1.674.950

Va
lo

re
s

Despesas - %

Pessoal - R$1.230.906 Serv. Terceiros - R$126.408
Material (livros didáticos) - R$71.826 Alimentos - R$75.645
Tarifas Públicas - R$55.050 Outras Despesas - R$44.221

4% 5% 3% 3%73 12



DIRETORIA E CONSELHO
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DIRETORIA

Ricardo Spilborghs - Presidente
Mauro Moitinho Malta - Vice-Presidente
Maria Teresa Malta - Diretora Financeira
Iraçy Cruz - Diretora Secretária
Anna Luisa Malta - Diretora de RH

CONSELHO CONSULTIVO

Adriana Pereira da Silva
Anna Carolina Malta
Carlos Serpa
Creuza Coelho
Daltro Borges
Fabiana Malta
Fernando Leta Jr.
José Carlos Lima
Maria Teresa Malta
Paulo Muller
Raquel Novais
Romeu Domingues

GESTÃO INSTITUCIONAL

Anna Gabriela Malta

DIREÇÃO PEDAGÓCICA

Angélica Geromilich

COORDENAÇÃO PEDAGÓCICA



PARCEIROS 

PÁGINA 9

FINANCEIROS E RECURSOS

BOLSAS DE ESTUDOS 

CONTEÚDO 



REDES SOCIAIS

(21)99300-9171

@escoladomcipriano 
www.escoladom.org.br
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http://www.escoladom.org.br
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