
#somostodosespeciais

2019 

CONSTRUINDO PESSOAS
Relatório Anual 2020♥2021

SOCIEDADE PROVIDÊNCIA

1943-2019



2020, um ano de 
desafios

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Quando o ano começou muitas expectativas 
foram criadas, com planos e sonhos  para os 
3 programas da Sociedade Providência. No 
entanto, a pandemia da Covid-19 chegou no 
final de fevereiro ganhando força em março 
e fechando, temporariamente por duas 
semanas, as escolas no dia 16 de março.
No final de março o cenário  era outro. Sem 
previsão de retorno, com altos índices de 
contágio da doença. A Sociedade 
Providência precisou se readaptar para o 
trabalho remoto e aprender a navegar nas 
águas do Google Education, parceria desde 
2019, para implementar as salas virtuais e 
criar emails e logins para todos os alunos.
Em paralelo aos grandes desafios do ensino 
virtual - capacitar equipe e famílias; 
problemas de conectividade e 
disponibilidade de dispositivos para os 
alunos assistirem as aulas; as famílias 
encontravam-se em vulnerabilidade 
emocional e alimentar.
A Providência abraçou as famílias e tentou 
amenizar as vulnerabilidades sociais com 
algumas ações. Entre elas, garantir  a 
segurança alimentar das famílias, lançando 
uma campanha de cestas básicas, ainda na 
primeira semana de abril . Entregou ao longo 
do ano 2.560 cestas de alimentos e 1.920 kits 
de limpeza, impactando 10.200 pessoas. Em 
maio foram entregues 1200 máscaras de 
tecidos confeccionadas por mães de alunos 
e voluntárias, com doação dos tecidos para 
ajudar nas medidas de prevenção.
Ao mesmo tempo dois grupos de apoio 
foram formados com encontros semanais, 
com a coordenação de uma psicóloga para 
apoiar nas questões emocionais. Um grupo 
voltado para as famílias e um grupo para os 
profissionais da instituição para ajudá-los a 
lidar melhor com os desafios presentes.
O projeto Encontros com Famílias ganhou 
as redes sociais, com lives relevantes com 
profissionais de saúde e psicologia que 
conversaram e tiraram muitas dúvidas dos 
pais.
Os alunos da Escola Dom Cipriano Chagas, 
carinhosamente chamada de Escola DOM, 
além de participarem do ensino virtual, 
também receberam em casa kits 
pedagógicos e apostilas, produzidos pela 
equipe pedagógica, para ajudar no 
aprendizado. 
Enfim, um ano de muitos desafios, mas 
também de grande superação através da 
persistência, resiliência e muito amor. 
Valores presentes em nossos 5 valores, que 
nunca foram tão importantes para nos guiar 
nas ações do dia-a-dia. São eles: #1. amo o 
que faço; #2. sou responsável; #3. não PÁGINA 2



Segurança a l imentar



"Isso não é só uma escola! e 
sim, uma FAMÍLIA. Que no 
meio do caos que estamos 

vivendo, no estado com 
tantas tragédias e perdas de 

emprego, se tronou tão 
presente colaborando coma s 

mensalidades, com cestas 
básicas, com esses mimos 

para nossos pequenos, aulas 
virtuais. Cada dia que passa 
sou mais grata a Deus e a 

essa Familia DOM, que encho 
a boca para falar que é a 
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2020 se apresentou como um ano atípico 
que ficará para sempre em nossas 
memórias. O aprendizado da pandemia vai 
muito além do acadêmico. Nossas 
crianças se viram de uma hora para outra 
sem escola, sem o convívio dos amigos… 
presas em casa. No entanto, nunca 
conviveram tanto com suas respectivas 
famílias e nesse convívio aprenderam 
muito sobre a vida, sobre resiliência,…
sobre conviver em um espaço pequeno e 
confinado. Rotina, disciplina e muita 
criatividade são essenciais para facilitar 
essa experiência.

Com a chegada da pandemia e 
transferência das aulas presenciais para o 
ensino virtual, a Escola DOM pode reduzir 
ainda mais o valor pago pelas famílias, na 
bolsa de estudos. De R$240 para R$150, 
graças a redução de jornadas de trabalho 
na equipe e redução das contas de 
manutenção. Ao longo de 2020 a 
Sociedade Providência manteve suas 
contas em dia ao mesmo tempo que 
atendias as famílias.

Com a sede fechada, os adolescentes, ex-
alunos não puderam ter seus encontros 
mensais, mas foram acolhidos através das 
cestas básicas e máscaras. Em 2021 os 
encontros serão virtuais e terão como 
foco alimentar a esperança em relação ao 
futuro incerto, colocando-os em 
movimento através de exercícios ao ar 
livre e cuidando do emocional.

As clínicas de saúde mantiveram-se 
fechadas ao longo de 2020 e começam a 
reabrir presencialmente no início de 2021 
com a Psicopedagogia e Pediatria 
voltando aos atendimentos..

A escola foi reaberta em fevereiro, 
seguindo o Protocolo de Segurança e 
cuidando de todas as medidas 
preventivas. 

Com o cenário da pandemia ainda bem 
complicado na cidade, as famílias 
atendidas tem sentindo bastante no lado 
financeiro, com muitos adultos perdendo 
o emprego e não conseguindo se realocar. 
Em maio voltaremos com a ação de 
distribuição das cestas básica, mas 
buscaremos parceiros para financiar esta 
ação.

A grande aventura que é construir 
pessoas, entrou em mar revolto, mas 
confiamos que com resiliência, muito 
amor envolvido e fé, sairemos melhor 
quando a bonança chegar.

PANORAMA 2019
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PANORAMA 2020 - PROGRAMA PROVIDÊNCIA
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A Providência precisou se adaptar à mudança de cenário da 
pandemia e ajustar os serviços prestados as famílias 
atendidas, para apoiá-las nesse momentos de 
vulnerabilidade e instabilidade econômica.

Apesar da limitação de recursos financeiros e limitação do 
trabalho remoto, conseguimos ajudá-las a superar os 
obstáculos com as ações:

‣ Distribuição de Cestas Básicas para alunos, ex alunos e 
equipe, garantindo a segurança alimentar e impactando 
a vida de 10.250 pessoas;

‣ Distribuição de kits de limpeza para alunos e equipe, 
ajudando nas medidas de prevenção;

‣ Distribuição de 1.200 máscaras de tecidos para alunos, 
ex-alunos e equipe, ajudando nas medidas de 
prevenção;

‣ Rodas de Conversa, semanais, DOM + VOCÊ, juntos 
contra a Covid-19, para as famílias atendidas com 
psicóloga voluntária;

‣ Encontros com Famílias LIVE, com diversos 
profissionais da saúde e psicologia para tirar dúvidas 
das famílias no canal IGTV;

‣ Rodas de Conversa, semanais, DOM + VOCÊ, juntos 
contra a Covid-19, para a equipe com psicóloga 
voluntária;



PANORAMA 2020 - ESCOLA DOM CIPRIANO CHAGAS
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Educar 
para que 

cada 
criança se 

permita 
sonhar, 

acreditar e 

“”

Colônia de férias D.O.M.

visita ao Museu Casa de Castro Maia

Toda criança é um aprendiz.
Os projetos da escola DOM ficaram mais restritos durante a 
pandemia, mas em compensação os alunos ganharam 
emails @escoladom.org,br que os acompanharão no 
programa Asas para Voar,  até a conclusão do Ensino Médio, 
e entraram de vez no mundo acadêmico virtual.

Ao longo do ano vários Meets comemorativos foram 
realizados como os de Festa Junina e Natal, quando os 
alunos decoraram seus cantinhos de estudo, vestiram-se à 
caráter e fizeram lanche típico, mesmo à distância. 

A cada mês de 2020 foi enviado para casa, junto com a 
cesta básica e kit de limpeza, uma apostila em papel e kt 
pedagógico de apoio para os trabalhos de casa. 

No mês de julho, na semana de recesso, lançamos a colônia 

kits pedagógicos e contação de 
Histórias com autora infantil

Arraiá em casa
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92%96%90.9%

2020 2019 2018

SATISFAÇÃO COM APRENDIZADO DO(A) FILHO(A) > SATISFEITO 

(NOTAS 4 E 5)

87%98%97.7%

2020 2019 2018

99%97%98.5%

2020 2019 2018

SATISFAÇÃO COM EQUIPE DE PROFESSORES > SATISFEITO 

(NOTAS 4 E 5)

SATISFAÇÃO COM EQUIPE DE GESTÃO > SATISFEITO (NOTAS 4 

E 5)



2020PANORAMA 2019 - PROGRAMA ASAS PARA VOAR
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Acolher, 
em todos 

os 
momentos.

“”

Os jovens de hoje serão os líderes do 
amanhã!

Ao longo de 2020 não foram realizados os 
encontros presenciais, mas o Programa Asas para 
Voar esteve  presente na vida dos ex alunos 
através de cestas básicas e distribuição de kits 
com 2 máscaras de tecidos para cada, apoiando 
as famílias para superarem o período de pandemia 
em 2020.

1600 
pessoas 

impactadas

200 
máscaras de tecidos 

distribuídas

400 
cestas básicas 

distribuídas

100 
adolescentes 
beneficiados

]

+20 
bolsas de 
ingles na 

Sociedade 
Brasileira de 

+6 
bolsas de estudo no 
Colégio Santo Amaro



"Foi muito 
importante a 

compreensão, 
calma e 

transparência com 
que a equipe 

repostou as famílias 
em meio a “crise 
pandêmica”que 
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PAINEL FINANCEIRO
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- 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 



202o1 - os desafios 
continuam

CARTA DE APRESENTAÇÃO

A curva de aprendizado em 2020 foi 
gigantesca - plataforma Google Education 
e todas as suas ferramentas; engajamento 
da equipe no trabalho remoto; 
acolhimento dos alunos e famílias mesmo 
com a distância física, captação de 
recursos, entre tantos outros.
2021 chegou trazendo o alento das 
escolas poderem abrir, mas trazendo seus 
próprios desafios: ensino híbrido.
O programa Escola Dom Cipriano voltou 
ao presencial em fevereiro, seguindo os 
protocolos de saúde, feitos em grupo de 
trabalho pela equipe e aprovado por 
médicos; cada turma foi dividida em 3 
grupos - A, B e C, sendo que A e B se 
revezam no presencial, 2 dias cada, e o C 
permanece 100% no virtual por uma 
escolha da família; Um dia na semana é 
exclusivo para a equipe preparar o 
material do ensino remoto, que 
permanece a todo vapor. 
O programa Asas para Voar retoma os 
encontros esse ano em novo formato: 
100% virtual e convidando os 
adolescentes para fazerem a Jornada do 
Astronauta. - um convite para olhar o 
mundo de fora, com novos olhos e buscar 
no auto-conhecimento os caminhos a 
percorrer.
O programa Providência, por enquanto; 
volta com as clínicas de pediatria e 
psicopedagogia com atendimentos 
presenciais e os projetos para apoio das 
famílias - Vagalume e Encontros com 
Famílias;
Um grande desafio de 2021 serão as 
contas financeiras. Com o retorno 
presencial na escola, a equipe voltou a 
jornada completa e as despesas fixas 
voltaram ao padrão, enquanto a captação 
reduziu. A ação social DOM + VOCÊ, 
juntos contra a Covid-19, de distribuição 
de cestas básicas, ainda se faz necessária 
em 2021 quando a realidade sócio-
econômica mudou bastante para muitas 
famílias. Em maio, com o apoio do 
parceiro Doar Fashion e do SBOT - 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia, conseguimos retomar a 
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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 
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FINANCEIROS E RECURSOS

BOLSAS DE ESTUDOS 

CONTEÚDO 



REDES SOCIAIS

(21)99300-9171

@escoladomcipriano 
www.escoladom.org.br

©José Perez

http://www.escoladom.org.br
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