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1. PALAVRA DO PESIDENTE 

 

Prezados Confrades e Consocias Associados da Sociedade de São Vicente de Paulo 

(SSVP); prezados doadores, parceiros e prezados colaboradores que lidam no dia-a-dia no 

Instituto Frederico Ozanam para que os seus objetivos sejam alcançados: Louvado Seja Nosso 

Senhor Jesus Cristo!  

É com imenso prazer que mais uma vez, como Presidente desta instituição e em nome 

da Diretoria, apresento a Assembleia Geral Extraordinária o Relatório Financeiro e das 

Atividades realizadas no Exercício de 2019. Confesso-lhes que foi com muita alegria e 

satisfação o tempo dedicado nesta Unidade da SSVP. Aprendi muito e creio firmemente que 

todos nós receberemos a recompensa de nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu que “nem 

um copo de água dado a um destes pequeninos não ficará sem recompensa” (Mateus 10,42). 

Agradeço aos membros da Diretoria e a cada um de vocês que, através de diversas 

formas e métodos diferentes, contribuíram para o Instituto cumprir com a sua finalidade e 

conseguir o alcance dos seus objetivos. O meu muito obrigado a todos! 

 

 

José Gonçalves Oliveira 
Presidente do Instituto Frederico Ozanam 

  

 

“Nem um copo de água dado a um destes pequeninos não 
ficará sem recompensa” (Mateus 10,42). 
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2. INTRODUÇÃO 

Em cumpimento ao disposto no artigo 19, inciso III do Estatuto Social do Instituto 

Frederico Ozanam, apresento o presente Relatório elaborado em conjunto com a Equipe 

Técnica Insterdisciplinar, baseado no Plano Estratégico de Trabalho elabordo em 26 de 

novembro de 2018, previsto no inciso II do citado artigo e no Plano Político Pedagógico do 

Ministério da Educação e da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal.  

Sobre o Instituto Frederico Ozanam, o Relatório descreve suas Finalidades, como é 

constituido, como é adminstrado, o Conselho Fiscal, a Equipe Técnica Interdisciplinar, a 

organização da SSVP, Tabelas Demonstrativas das Receitas e Despesas, as atividades 

Pedagógicas e as Oficinas e Cursos profissionalizantes do Projeto Social Semear. Indica que 

nem tudo do que foi Planejado no ano anterior foi executado, isto por razões alheias ao nosso 

controle. Relata, também, outras atividades que não estavam planejadas, mas realizadas 

durante o ano e que trouxeram grandes benefícios às finalidades do Instituto. 

O Planejamento de 2019 foi construído numa Visão que levaria o Instituto a melhorar o 

espaço físico que proporcionasse qualidade no atendimento aos internos assistidos, melhores 

condições de trabalho aos coloboradores e poder receber os visitantes com mais aconchego. 

Baseado nisto, foi discutido os itens da Missão que cada um precisaria executar para o alcance 

da Visão, pois assim planejado, a probabilidade de acertar é bem maior, por que todos saberiam 

o que e quando fazer, para esse alcance, e as sugestões nas reuniões semanais ou quinzenais 

realizadas ajudaram nos apontamentos. 

Registro que, apesar dos esforços de todas as Equipes de trabalho que existem no 

Instituto para se ter um atendimento de qualidade com as atividades em curso, recebemos 

reclamações da Ouvidoria do GDF, via Secretaria de Educação, mas que nenhuma delas ficou 

sem resposta fora dos prazos que nos foram acenados. Não tivemos nenhuma contra resposta, 

levando-nos a entender que os questionamentos ou eram infundados ou foram esclarescidos 

e entendidos pela parte reclamante. 

Por tudo que aconteceu, a Equipe de Planejamento considerou o resultado no final do 

ano muito positivo, pois os imprevistos não atrapalharam na qualidade e no rendimento das 

atividades afins, quais sejam: o atendimento às crianças, os Cursos e Oficinas 

profissionalizantes do Projeto Semear e a qualidade física no ambiente de trabalho, além de   

não ter ficado dívida para o Exercício do Ano seguinte. Por isso, damos graças a Deus por tudo 

que foi feito. 
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Por fim, peço que façam uma leitura minuciosa no Relatório e se permanecer alguma 

dúvida, a Diretoria e Equipe Técnica Interdisciplinar estão à disposição para esclarescê-las. 

 

3. A INSTITUTIÇÃO 

 

O Instituto Frederico Ozanam foi fundado em 12 de outubro de 1980, inscrito no CNPJ 

nº 00.573.550/00001-08, com sede na QNM 31, Módulo C, Área Especial, Ceilândia Sul, 

Brasília-DF, uma Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), que 

estatutariamente, por sua origem, natureza e formação no seio da SSVP, é vinculado ao 

Conselho Central Imaculada Conceição de Ceilândia e ao Conselho Metropolitano de Brasília, 

na forma da Regra da SSVP no Brasil. É uma Associação Civil de direito privado, católica, 

beneficente, com fins não econômicos, caritativa e de assistência social, de duração por tempo 

indeterminado, como preceitua os artigos 1º e 2º do seu Estatuto Social.  

 

4. CONSTITUIÇÃO 

O Instituto Frederico Ozanam é constuído pela Assembleia Geral, como órgão 

deliberativo, pela Diretoria, como órgão administrativo e pelo Conselho Fiscal, como órgão 

fiscalizador. A Assembléia Geral é constituída por um número limitado de associados, com 

direito a voto, que são os membros da Diretoria do Instituto, Diretoria do Conselho Central 

Imaculada Conceição de Ceilândia e os Presidentes dos Conselhos Particulares vinculados ao 

Conselho Central, descrito no artigo 14 do Estatuto. 

 

 

5. FINALIDADE ESTATUTÁRIA 

O artigo 3º do Estatuto pontua as finalidades do Instituto Frederico Ozanam, que em 

síntese é a de prestar serviços de relevância pública e social de acolhimento, durante o dia, a 

crianças, na área da Educação Infantil e, adolescentes, jovens e adultos, nas Oficinas e  Cursos 

Profissionalizantes na área da Assistência Social, para famílias de baixa renda, 

proporcionando-lhes ensino de qualidade, proteção social e profissão aos jovens e adultos, 
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prestando-lhes serviços de atendimento de forma gratuita, continuada, permanente e 

planejada. No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto observará os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e 

não se fará distinção alguma quanto à raça, cor, sexo, condição social, credo político ou 

religioso e quaisquer outras formas de discriminação.  

 

6. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE SÃO 

VICENTE DE PAULO 
A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) é uma organização internacional de 

voluntários leigos católicos dedicados à prática da caridade cristã, fundada em Paris capital da 

França, no dia 23 de abril de 1833, sede do Conselho Geral Internacional, e no Brasil foi 

fundada em 4 de agosto de 1872, com a criação da Conferência São José no Rio de Janeiro. 

Está organizada em uma hierarquia formada pelo Conselho Nacional do Brasil, Conselhos 

Metropolitanos, Conselhos Centrais, Conselhos Particulares e Conferências.  

Em todo o Brasil, seus trabalhos são coordenados pelo Conselho Nacional e seus 

membros associados, confrades e consocias, chamados Vicentinos, que formam as 

Conferências, são impulsionados a ajudar a todos que necessitam de ajuda, sem distinção de 

qualquer espécie. Tem como trabalho primordial a visita semanal a casa dos mais carentes da 

comunidade. A dedicação às creches, lares de idosos e outros são trabalhos complementares 

aos das Conferências. 

 

7. ADMINISTRAÇÃO 

O Instituto Frederico Ozanam é administrado por uma Diretoria constituída pelo 

Presidente, um Vice-Presidente, 1ª e 2ª Secretárias, um Tesoureiro e um Diretor de Patrimônio, 

previsto no artigo 18 do Estatuto, com mandato de 2 anos, permitindo a reeleição para 

Presidente por igual período, podendo voltar ao cargo depois de 2 anos. A competência 

administrativa da Diretoria está expressa no artigo 19. 
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8. CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal, eleito junto com o Presidente, conforme prescreve o artigo 30, com 

mandato coincidente com o do Presidente é composto por 3 membros Titulares e 3 membros 

Suplentes. É um órgão de suma importância para a administração do Instituto e tem a missão 

de acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão da 

Diretoria, como Relógio e Folha de Ponto, controle de saída dos veículos, Livro de Visitas e 

doações via Secretaria, entre outros; examina e emite parecer sobre o balanço geral e demais 

demonstrações financeiras; torna a Diretoria mais segura diante de uma ação fiscalizadora; tem 

total independência nas análises de suas atividades, podendo, inclusive, convocar Assembléia 

Geral, em caso de irregularidades. Além de analisar a situação financeira, emite opiniões que 

ajudam na administração. 

 

9. EQUIPE TÉCNICA INTERDISPLINAR 

A Equipe Técnica Interdiciplinar está previsto nos incisos II e III do artigo 19 do Estatuto 

e a sua composição e competências estão definidos nos artigos 57 e 58, respectivamente, do 

Regimento Interno do Instituto. Esta Equipe é composta pela Diretoria, Coordenadora 

Administrativa, Auxiliar Administrativa, Diretora Pedagógica, Coordenadora Pedagógico, 

Secretária Escolar, Nutricionista, Captadora de Recursos e a Coordenadora do Telemarketing 

e tem como principal função cuidar para que todos os setores cumpram bem a sua função para 

o alcance dos objetivos do Instituto, elaborar o Planejamento Estratégico até o final de 

novembro, para ser cumprido no ano seguinte, fazer a avaliação do ano anterior e produzir o 

Relatório das atividades do ano anterior até 31 de março. As reuniões com essa Equipe são 

agendadas pelo Presidente para avaliação diária sobre a aplicação do Plano Pedagógico, do 

Plano Estratégico Anual, da Captação de recursos e dos gastos, propondo ações em comum 

acordo das metas seguintes e aprovação de mudanças de rotas do Planejamento Estratégico, 

caso haja algum item do que foi planejado não seja possível de ser executado. 
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10. ATENDIMENTO E QUADRO PESSOAL 

Presidir o Instituto Frederico Ozanam em 2019 foi muito prazeroso, pois foi pautado pelo 

Planejamento Estratégico elaborado em 2018. Eu não tinha a necessidade de discutir, em cima 

da hora, o que fazer e como fazer, já estava escrito, inclusive a previsão de captação dos 

recursos financeiros para o custeio das despesas. Tudo aprovado pelo Conselho Fiscal e pela 

Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 30 de março de 2019. É muito importante a 

elaboração do Planejamento, pois ajuda o Presidente na tomada de decisões em situações 

incomuns que aparecem, ou seja, imprevistos que não estavam no Planejamento. Assim, ao 

tomar uma decisão, a chance de acertar é muito maior. 

Para cumprir a sua finalidade, neste Exercício, o Instituto atendeu 198 crianças diária, 

na faixa etária de 1 a 3 anos, 15 alunos na Oficina de Artesanato, 23 no Curso de Cabeleireiro, 

22 no Corte e Costura e 23 na turma do Workshop Microempreendedor Individual. O êxito 

alcançado no atendimento a Educação Infantil se deu pela excelente Equipe Pedagógica, que 

recebeu quatro treinamentos durante o ano e também pelas condições de trabalho 

oportunizado às Equipes, tanto na aquisição diversificada de materiais pedagógicos novos, 

quanto na melhoria do espaço físico para os profissionais e para as crianças. 

As crianças recebem gratuitamente, nos espaços físicos disponibilizados, 2 pares de 

uniformes, 5 refeições diárias, banho, duas horas de sono, momentos lúdicos e lazer no 

Parquinho, Brinquedoteca, Salão Multiuso, Quadra Poliesportiva, Pátio e saídas externas, para 

o Zoológico, Câmara dos Deputados Federais e Legislativa e Cinema.  

O Quadro de Pessoal para o atendimento, pactuado no Termo de Colaboração firmado 

com a Secretaria de Estado de Educação do DF somam uma Coordenadora Administrativa, 

uma Auxiliar Administrativa, uma Diretora Pedagógica, uma Coordenadora Pedagógica, uma 

Secretária Escolar, 8 Professoras e 16 Monitoras – profissionais que lidam minuto a minuto 

com as crianças, passando-lhes conhecimentos que vão perdurar para o resto de suas vidas. 

Há ainda outras equipes auxiliares obrigatórias listadas no Termo de Colaboração, para dar 

qualidade ao atendimento: na Cozinha, uma Nutricionista, uma Cozinheira e duas Auxiliares de 

Cozinha, quatro nos Serviços Gerais, quatro na Portaria e um Motorista. Todos estes colabores 

são custeados com o recurso da Parceria. Os outros colaboradores, custeados com recursos 

próprios, contratados para captar recursos 
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financeiros a serem aplicados na manutenção geral do espaço físico e dar sustentação ao 

funcionamento de todas as atividades do Instituto, entre elas o Projeto Social Semear que  

capacita profissionais de baixa renda, contou, em seu Quadro de Pessoal, com uma 

Captadora de Recursos, treze Operadoras de Telemarketing, uma Coordenadora de 

Telemarketing, uma Auxiliar de Escritório e cinco Motoqueiros e, por força de Lei, contratamos 

três Jovens Menores Aprendizes. Estes profissionais atuam em nome da Diretoria voluntária 

auxiliando-os na qualidade da prestação dos serviços. 

 

11. REALIZAÇÕES PLANEJADAS 

Em 2019 conseguimos avançar mais um pouco como qualquer outra Unidade da SSVP 

que Planeja, Escreve a sua Visão e traça a Missão, depois do entendimento consolidado de 

cada membro da equipe que administra, pois assim, todos saberão aonde e como chegar. Foi 

assim o passo-a-passo das conquistas que, em janeiro, por ocasião das férias das crianças e 

da maioria dos colaboradores, aproveitamos para fazer a substituição do piso de todo o Pátio 

ao redor da Capela, a pintura de todas as salas, corredores e parte externa, a substituição do 

piso da cozinha, a troca dos armários de PVC da cozinha por armários em aço inox, instalação 

de nova tubulação para encanação do gás da cozinha, a aquisição de um forno industrial duplo 

para a cozinha, uma parte da troca dos cabos lógicos da sala do Telemarketing, aquisição de 

um veículo seminovo para busca de doações e entrega de documentos. 

 

12. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Conforme planejado em 2018, a Equipe Pedagógica retornou suas atividades no dia 4 

de fevereiro e foi recebida com um delicioso café da manhã, preparado especialmente para 

esse fim e o confrade Valdinei Francisco Pinto, Vice-Presidente do Instituto, deu as boas-vindas 

em nome da Diretoria. De 4 a 8 de fevereiro foi realizada a “Semana Pedagógica”, uma 

semana de formação para os profissionais, que teve como foco principal a interação da equipe, 

as orientações quanto à proposta da instituição, apresentação do Regimento Interno, 

apresentação do Currículo em Movimento, Orientação e Proposta Pedagógica, organização 

das salas para o acolhimento das crianças, formação, oficinas e planejamento, palestras 
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sobre “A Arte de Viver”, com abordagem: “O educador é um artista”; Oficina de “Contação de 

Histórias com origami”; palestra motivacional “Paixão de Ler” e trabalhos para identificar os  

materiais individuais dos alunos (toalhas, lençóis, escovas de dente, buchas de banho). Foi 

uma semana rica em aprendizagens para trabalhar melhor com as crianças durante o ano.  

    

No dia 11 de fevereiro teve a recepção das crianças: alegria das veteranas que estavam 

retornando e muito choro das que entravam pela primeira vez enfrentando um novo ambiente, 

com uma nova rotina e muitos rostos desconhecidos. De 11 a 22 foi o período de acolhimento 

e inserção, trabalhando a adaptação da criança, um mundo novo para elas.  

     

No dia 22 houve a primeira reunião com os pais, presença de 100 pais, demonstrando 

interesse. Nesta reunião foram apresentadas as normas da instituição, as responsabilidades 

dos pais no cumprimento do horário de entrada e saída, sanado dúvidas e apresentado as 

professoras. Cada Professor conduziu os pais de seus alunos para conhecerem os espaços 

físicos utilizados para as atividades pedagógicas (sala de aula, refeitório, banheiros, dormitório, 

parque, ginásio, brinquedoteca, solário), espaços que fazem parte do cotidiano das crianças; 

os objetos de uso pessoal acondicionados com o nome de cada criança. Cada professora 

conduziu da forma que achou viável: algumas com dinâmicas, outras com mensagens de 

reflexão. Apresentaram suas propostas de trabalho, enfatizando a importância da parceria da 

escola e família para o desenvolvimento global da criança.  
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No decorrer do ano, todas as datas comemorativas foram apresentadas e trabalhadas 

com criatividade.  

1° de março: Bailinho Carnaval  

 

25 de março: Semana da Conscientização do uso adequado da água 

 

17 de abril: Formação para profissionais da Educação Infantil 
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18 de abril: Momento Cultural – Páscoa 

   

29 de abril: Dia da Saúde e Nutrição 

     

Dias 06 a 10 de maio – Semana da Educação Para a Vida – Tema: Prevenção contra o 

abuso e exploração sexual de Crianças e Adolescentes 

     

Dia 15 de maio – Abertura da Gincana Julina 
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Dia 30 de maio – Desfile das profissões. 

   

Dia 14 de junho:  Momento Cultural da semana, com o tema: “Valorizando a vida, 

respeitando o meio ambiente” 

 

3 de Julho: Café da manhã julino com pais e funcionários 

 

8 de julho: Arraiá Julino com a comunidade 
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29 de julho: Retorno do Recesso com Semana de Acolhida e Inserção 

 

28 de agosto: Projeto Folclore 

 

29 de agosto: Semana Distrital da Educação Infantil 

 

20 de setembro: Projeto Primavera 
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25 de setembro: Semana do Trânsito e Cozinha Experimental 

 

12 de outubro: Semana das Crianças e Aniversário de 39 anos do Instituto Frederico 

Ozanam 

 

19 de outubro: Festa da Família 

 

22 de novembro: Projeto Consciência Negra 
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13 de dezembro: Entrega de presentes e Cantata Natalina com pais 

    

 

13. OUTROS EVENTOS E ATIVIDADES 

Dias 5 a 8 de abril: 49ª Romaria Nacional dos Vicentinos ao Santuário de Nossa Senhora 

Aparecida – SP. 

  

Dia 24 de Maio: Visita da 1ª Secretária do Conselho Nacional do Brasil, consocia Leni do 

Carmo Sousa e do Presidente do Conselho Metropolitano de Brasília, cfd. Thiago 

Tibúrcio 

  

 

 

Dia 28 de Abril: Galinhada e Assembleia Vicentina do Conselho Central Imaculada 

Conceição Ceilândia (DF). 
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Dia 25 de maio: Treinamento e Desenvolvimento Pessoal para funcionários com o tema 

“Jornada do ser”, ministrada pelo Professor Pedro Henrique Silva 

   

Dia 10 de junho: Baile dos Namorados, jantar dançante 

   

Dia 2 de novembro: Assembléia Geral Extraordinária que elegeu o cfd. José Gonçalves a 

Presidente e os Membros do Conselho Fiscal: Ana Maria, Paulo Mota e Geraldo Azevedo 

membros Titulares, José Carlos, Mariluci e Mª Aparecida, membros Suplentes, para o Biênio 

02/2020 a 02/2022 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 9 de novembro: Happy Hour Pagode Ozanam 
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8 de dezembro: Festa Regulamentar da Imaculada Conceição, do Conselho Central 

Imaculada Conceição, de Ceilândia (DF). 

   

11 de dezembro: Assembleia de Apresentação do Planejamento Estratégico 2020, com a 

Diretoria, Conselho Fiscal e Equipe Técnica. 
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14. PROJETO SOCIOASSISTENCIAL SEMEAR:  

ÁREA DE ATUAÇÃO E RESULTADOS 

O Instituto atua nas áreas de assistência social, educação e socialização, e 

disponibilizou serviços gratuitos de Capacitação profissional e pessoal, geração de renda e 

oportunidade de trabalho, garantia os Direitos da Criança e do Adolescente, geração de renda 

e emprego, de promoção social através de cursos e oficinas de: Cabelereiro, Corte e Costura, 

Artesanato e Microempreendedor Individual, exercício da cidadania, responsabilidade social 

e espírito de solidariedade.  

Por falta de recurso no primeiro Semestre, as Oficinas e Cursos Profissionalizantes 

previstos (Cabelereiro e Corte e Costura) só puderam ser realizados no segundo Semestre e 

ainda assim só em um período: uma turma de Cabeleireiro e uma de Corte e Costura, formando 

47 alunos no dia 7 de dezembro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Oficina de Empreendedorismo 

Faixa etária: Acima de 18 anos 

Quantidade de atendidos: 13 

Curso Profissionalizante de Cabeleiro  

Faixa etária: Acima de 18 anos 

Quantidade de atendidos: 23 

Curso Profissionalizante de Corte e Costura 

Faixa etária: Acima de 18 anos 

Quantidade de atendidos: 22 

Oficina Livre de Artesanato 

Faixa etária: Acima de 18 anos 

Quantidade de atendidos: 15 
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15. ATENDIMENTOS NA SECRETARIA 

Atendimento na Secretaria, com meta no Plano de Trabalho de 198 crianças, consistiu 

na matrícula de 228 alunos de famílias da comunidade local e do entorno. Destas crianças, 17 

desistiram da vaga por motivo de mudança para outras localidades distantes da Instituição ou 

até mesmo para outros estados, 15 foram desligadas por motivo de faltas com mais de 30 dias 

consecutivos sem justificativas, outras pela não adaptação da criança ao novo ambiente ou 

decisão da família.  

Com relação aos dados socioeconômicos das famílias dos alunos matriculados, estes 
são inseridos no formulário, respondido no ato da matrícula e conforme documentos 
apresentados e arquivados para efetivação da vaga. Segue quadro abaixo com as informações 
coletadas. 

16. RENDA FAMILIAR 
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17. CONDIÇÕES DE MORADIA 

 

 

 

 

 

 

 

18. RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA 
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19. ASSISTÊNCIA VICENTINA 

 

Família assistida 

 

15 famílias das crianças matriculadas foram atendidas e 

assistidas por conferências vicentinas  

 

Recebimento de cesta 

básica e outros 

Durante o ano foram entregues 50 cestas básicas emergencial para  

famílias atendidas pela Instituição,  foram doados outros itens 

também como: colchão, cama, fogão, roupas, calçados entre outros 

itens. 

 

20. REGISTRO DAS VISITAS E DOAÇÕES 

RECEBIDAS NA SECRETARIA 
As visitas ao Instituto contribuem para o crescimento e melhoria da instituição. Tendo a 

administração a preocupação em aplicar bem e com transparência as doações recebidas, 

percebe-se que refletiu na visibilidade, conquistada durante os 39 anos de sua existência, pelo 

número de visitantes e colaboradores que foram aumentando a cada ano. Tudo isso se deu 

pela qualidade no atendimento e pela estrutura física que se encontra hoje, tornando uma 

referência de nossa instituição. As visitas são muito importantes e é uma fonte de inspiração e 

motivação para nós.  
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O público visitante é diversificado e vem aumentando a cada dia. São Vicentinos, 

diversas Pastorais, diversos movimentos e grupos da Igreja que tem procurado conhecer e 

passam a ser colaboradores, como a Catequese, Renovação Carismática Católica, Neo-

catecumenato, ECC, Grupo de Jovens, Grupo Missionário. Temos também pessoas da 

comunidade que utilizam os espaços e colaboram, realizando eventos particulares de 

aniversário, chás, casamento e encontros de famílias. 

A colaboração das pessoas Jurídicas também aumentou e muito, podemos destacar: 

Brasal refrigerantes/Coca Cola - Taguatinga Sul com doações de sucos, chá mate e leite; 

Equipe do Centro de Saúde nº 03 com a campanha de vacinas de combate a gripe e aplicação 

de flúor nas crianças; a dupla de cantores sertanejo MMLB – Moisés Mozer e Luís Borges, 

doaram alimentos; alunos e professora da Faculdade LS; Alunos e professores do Colégio 

Marista de Taguatinga Sul doando brinquedos;  Agrupamento da Polícia Militar do 

Departamento de Comunicação, fizeram doações de brinquedos e ação com veículos e motos 

para a criançada; Batalhão do Corpo de Bombeiros de Águas Claras com o projeto “Mãos 

Amigas”, fizeram muitas doações em gêneros alimentícios, roupas, calçados, brinquedos, 2 

bicicletas; Marília, da Academia Corpus doou brinquedos; Instituto Brasiliense de Direito 

Público do DF – Asa Sul, doação de brinquedos; Escritório de Advocacia Matos Filho, doação 

de brinquedos; Banco Sicoob doou 70 cestas básicas; Erival do Setor de Indústria de Ceilândia 

doou 70 kg frango a passarinho; Clube de Moto os “Papas” doou uns 20 kg de lacres de latinha 

para reciclagem e gêneros alimentícios. Essas doações foram de suma importância para a 

alegria das crianças, mas destaco também que a presença das pessoas dessas empresas e 

grupos junto às crianças foi importantíssima, eles levaram sorrisos e brilho aos olhos delas. 

21. ALIMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO 

CARDÁPIO 
O Instituto Frederico Ozanam oferece 5 refeições diárias: café da manhã entre 7h40 e 

7h55, lanche 9h30, almoço entre 11h40 e 12h30, lanche 14h30 e jantar entre 16h00 e 16h50. 

A Equipe da Cozinha conta com uma Nutricionista, uma Cozinheira e duas Auxiliares de 

Cozinha. O cardápio é elaborado semanalmente com observações em relação a cultura 

alimentar das crianças, variedade das preparações, safra dos hortifrútis e diversificação dos 

nutrientes. No segundo semestre, devido às altas temperaturas foram inseridos com maior 
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frequência, alimentos refrescantes e líquidos, como suco pela manhã em substituição às 

preparações quentes. É realizado o cálculo, objetivando alcançar o aporte calórico das faixas 

etárias atendidas, seguindo as normatizações do PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar) e das Boas Práticas de Manipulação. 

A diferenciação dos cardápios se faz necessário por restrição alimentar, como: 

intolerância à lactose (maior quantidade de crianças), alergia a proteína do leite, G6PD, 

intolerância a carne suína e também quando observado criança com quadro de constipação 

intestinal ou outras patologias relacionadas à alimentação. Os cardápios ficam no mural de 

entrada do Instituto à disposição dos pais para acompanhamento. 

Nos casos de festas em comemoração ao aniversário da criança, realizadas pelos pais 

em sala de aula é solicitado nota fiscal do local em que foram preparadas as tortas, doces e 

salgados, que contenham no mínimo informações quanto ao responsável pelas preparações, 

data de fabricação e data de validade, além de orientar aos pais a fornecer suco e salgados 

assados no dia do evento, frutas como lembrancinhas e alertá-los quanto aos quadros de 

restrições alimentares da sala. Desse modo o cardápio da sala que será realizada a festa é 

recalculado para que não ocorram perdas nutricionais ou excessos de alimentos não saudáveis. 

No setor de produção de refeições é mantida a prática diária de supervisão e 

coordenação no preparo das refeições, seguindo as técnicas dietéticas e segurança dos 

alimentos desde o planejamento com pedidos mensais de gêneros alimentícios não perecíveis, 

quinzenais de carnes e semanais de hortifrútis, até a distribuição de refeições acompanhando 

a aceitação por parte das crianças, incentivando a prática da alimentação adequada e avaliando 

o resto ingesta. 

A cada semestre a Nutricionista faz avaliações nutricionais para acompanhar o 

desenvolvimento da criança no decorrer do ano. A pesagem é realizada em balança eletrônica 

e a aferição de estatura utilizando fita métrica colada a parede. As informações são registradas 

em planilhas com o nome da criança, data de nascimento, turma, Professor e Monitora. Após 

a conclusão da avaliação, os dados são enviados aos pais através de ficha com descrição dos 

resultados e nos casos que foram detectados baixos pesos, sobrepeso e obesidade foram 

enviados, na agenda, folders educativos com orientações e receitas saudáveis, e nos casos 

mais extremos, os pais são chamados para atendimento individual, que também tem como 

objetivo de conhecer a rotina alimentar da criança em seu ambiente familiar e identificar 

possíveis hábitos inadequados na oferta dos alimentos. Durante o 
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atendimento, os responsáveis são orientados quanto a melhor conduta a se utilizar, de modo a 

estimular a criança a alimentação adequada e aceitação no ambiente escolar. 

No que se refere a Educação Alimentar, foi realizado atividade de autosservimento com 

as crianças em sala, e em outro momento, foi realizado no refeitório, uma cozinha experimental, 

com montagem, pelas crianças, de sanduiche natural e suco de fruta, explicando as 

propriedades de cada ingrediente presente. Manteve-se o trabalho de educação nutricional 

através da convivência diária, interagindo com as crianças e explicando sobre as refeições, 

composição dos alimentos ofertados e funcionalidade no corpo, motivando a aceitação, 

utilizando linguagem adequada para cada idade. 

O Instituto Frederico Ozanam tem uma parceria muito boa com o Mesa Brasil e com o 

Banco de Alimentos que nos fazem doações mensais. Além disso, promovem vários eventos 

no decorrer do ano para as profissionais da área de alimentação e uma vez ao mês tem reunião 

com oficinas de técnicas dietéticas e aproveitamento integral dos alimentos. Sabiam que no dia 

28 de novembro é comemorado o dia Mundial da Alimentação? Uma data que a Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Nutrição (FAO) convoca a todos a pensarem em como 

erradicar a fome do planeta e a melhoria qualitativa da nossa alimentação. Num desses 

eventos, no segundo semestre, a cozinha do Instituto Frederico Ozanam foi disponibilizada ao 

Programa Mesa Brasil para a realização da Oficina de Aproveitamento Integral dos Alimentos 

com as cozinheiras e auxiliares de cozinha das instituições que participam do programa na 

Ceilândia. 

 

22. RELATÓTIO FINANCEIRO:  

       DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
O Instituto Frederico Ozanam trabalha com duas Receitas e duas Despesas separadas, 

em contas específicas: uma das Receitas é por meio de diversas ações realizadas pelo Instituto 

e a outra é de recurso recebido da Secretaria de Estado de Educação do DF, firmado no Termo 

de Parceria. A primeira custeia as despesas com pessoal contratado para captação de recursos 

para pagar as despesas dos reparos e manutenções diárias no espaço físico, obras e Cursos 

Profissionalizantes. A segunda Receita custeia as despesas com pessoal e material da 

Educação Infantil. 
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A Tabela 1, das RECEITAS, apresenta os valores arrecadados pelo Instituto no ano de 

2019. O Telemarketing é a principal fonte desta Receita por ser uma campanha feita 

diariamente e oferecer várias opções ao doador para fazer a sua doação, que são: indicar o 

endereço para o Mensageiro buscar a doação, autorizar o Banco a fazer Débito Automático 

mensal, doar pelo site, clicando em PagSeguro ou ir pessoalmente à Secretaria do Instituto 

para fazer sua doação. As outras receitas foram de diversas ações realizadas no de corredor 

ano. Uma observação: o valor registrado da feijoada do dia da Festa Regulamentar de 

dezembro, refere-se o que foi recebido até 31 de dezembro, o restante só entrará no exercício 

de 2020. 

A Tabela 2 mostra as DESPESAS com salários e encargos dos funcionários pagos com 

recursos próprios, além das manutenções, e outros. A Tabela 3 mostra os valores repassados 

pela Secretaria de Educação e a Tabela 4, as DESPESAS com salário dos funcionários, 

encargos, alimentação e objetos pedagógico da Educação Infantil. 

 

22.1 - TABELA 1: RECEITAS DE CAMPANHAS REALIZADAS  

 

 

RECEITA ATRAVÉS DO TELEMARKETING 

Arrecadação Bruta via Mensageiro 864.647,50 

Débitos Automático - Banco do Brasil 41.190,00 

Doações pelo Pag Seguro 1.680,54 

Doações avulsas via Banco e Secretaria 12.433,97 

Sub - Total 919.952,01 

OUTRAS RECEITAS 

Bazar 21.528,00 

Aluguel do Salão e Quadra 8.250,00 

Doações dos CP’s vinculados ao CCICC 5.027,10 

Doação VEPEMA 30.468,93 

Renda com Galinhada/bolos/picolé, etc 3.025,40 
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22.2 - TABELA 2: DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS 

DESPESAS COM PESSOAL E OUTROS 

Salários / Férias / 13° salários 377.029,25 

Rescisões 62.119,53 

Encargos Sociais 69.463,54 

Encargos com FGTS Rescisórios 57.758,64 

Vale-Transporte 32.114,80 

Aluguel da Moto 17.380,00 

Alimentação-Motoqueiros 18.335,00 

Serviços de Free Lance 5.402,00 

Plano Odontológico 6.766,00 

Seguro de Vida 2.121,54 

Combustível 48.057,45 

Telefones 31.626,18 

Sistema SGA - Empresa Planoativo 12.000,00 

Cielo- doações que ainda não entraram 14.156,68 

Sub- Total 754.330,61 

OUTRAS DESPESAS 

Despesas Gerais (manutenção, expediente, gráfica, etc) 97.267,29 

IPTU 12.339,32 

IPVA 1.681,34 

CEB (casa de bomba) 690,70 

Baile dos Namorados 2.305,00 

Rifa da Moto 4.585,00 

Festa Julina 6.261,13 

Pagodão Ozanam 565,30 

Almoço confraternização (CP e Assistidos) 2.536,40 

Feijoada Festa Regulamentar 442,00 

Projeto Gastronomia (Furnas-Eletrobrás) 14.743,82 

Sub - Total 99.738,08 

Total das Receitas 1.019.690,09 
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Alimentação 9.562,18 

Duocentésima e meia 11.845,90 

Serviços Prestados (pedreiros/ajudantes) 39.791,40 

Compra de Forno Duplo 4.000,00 

Compra Relógio de Ponto 1.400,00 

Compra Climatizador 399,90 

Compra Computador p/ administrativo 2.950,00 

Seguro Caminhão- (Alliaz Seguros) 3.406,24 

Compra Carro Doblô 38.000,00 

Tarifas Bancárias 12.668,95 

Sub -Total 236.003,22 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 990.333,83   

 

SALDO FINAL   

Saldo Anterior 36.033,07 

Receitas 1.019.690,09 

Despesas 990.333,83 

Saldo Atual em 31/12/19 65.389,33 

 

O Termo de Colaboração assinado com a Secretaria de Educação, para cumprimento 

do Plano de Trabalho Pedagógico, prevê a divisão dos gastos com os recursos repassados, 

em três Metas distintas:  

Meta I: trata-se de despesas com Recursos Humanos, discriminando nome e a função de cada 

profissional contratado e o valor das remunerações individuais e encargos sociais e 

trabalhistas.  

Meta II: são despesas com material de consumo, como alimentação, limpeza, higiene e Didático 

Pedagógico, brinquedos e livros infantis, podendo comprar só os que estão relacionados 

nominalmente no Plano de Trabalho. 

Meta III: Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica/Pessoa Física, Água/Esgoto, Luz. 
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22.3 - TABELA 3: REPASSE ANUAL DA SECRETARIA DE  

          EDUCAÇÃO 

 
RECEITAS ADVIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Saldo Ano Anterior-2018    153.828,66 

Repasse anual Secretaria Educação -2019 1.806.825,36 

Recursos próprios           2,62 

Rendimento anual da Aplicação-2019 4.613,19 

TOTAL DAS RECEITAS 1.965.269,83 

 

 

22.4 - TABELA 4: DESPESAS COM RECURSO REPASSADOS  

          DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Meta I 1.173.051,77 

Meta II  375.937,23 

Meta II 143.452,02 

TOTAL DAS DESPESAS 1.692.441,02 

SALDO FINAL EM 31/12/19 272.828,81 

 
22.5 - ASSINATURAS DO 1º E 2º TERMOS ADITIVOS 

A prestação dos serviços de atendimento da Escola Infantil no ano de 2019 foi 

continuação do Termo de Colaboração n° 147/2017, iniciado em 09/08/2017, com atendimento 

de 182 crianças de 1 a 3 anos. No mês de fevereiro houve proposta da Secretaria de Educação 

para atender 198, colocando mais crianças em cada sala de aula. Analisando a proposta, 

observamos que seria muito vantajosa para o Instituto, pois não haveria aumento do número 

de funcionários. Após várias reuniões de negociação com a Secretaria de Educação, o 1° 

Termo Aditivo só foi assinado em 12 de abril de 2019. O 2° Termo Aditivo deu-se devido ao 

reajuste no valor da per capita, que passou de R$ 747,53  
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(setecentos e quarenta e sete reis e cinquenta e três centavos) para R$ 803,57 (oitocentos e 

três reais e cinquenta e sete centavos). A Tabela 5 mostra essa dinâmica do aumento no 

atendimento e dos valores relacionados após as assinaturas dos Termos Aditivos. 

 

22.6 - TABELA 5: VALORES ADICIONAIS 

Periodo 1° de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 

 

Aditivos ao Termo de 

Colaboração nº 

147/2017 

Per capita Idade 

atendida 

Nº 

Atendimento 

Qua

nt 

Mes

es 

Valor mensal Valor Total 

Termo de Colaboração 

09/02/2018 a 08/02/2022 

 747,53 1 - 3 182 3  136.050,46  408.151,38 

1° Aditivo- 

01/07/19 A 07/07/19 

747,53 1 - 3 198 3 148.010,94 444.032,82 

2° Aditivo 

08/07/19 a 08/02/2022 

803,57 1 - 3 198 6 159.106,86 954.641,16 

 12  1.806.825,36 

 

 

23 - LOGÍSTICA DO TELEMARKETING 

O Instituto Frederico Ozanam, possui Parceria com a Secretaria de Estado de Educação 

do DF que repassa recursos financeiros para cobrir as despesas com a Educação Infantil. No 

entanto, por ser Parceria a despesa com as manutenções diárias da estrutura física do prédio 

são custeadas pelo Instituto, visto que o prédio é próprio. Necessitando assim de uma 

incessante busca de contribuições de pessoas físicas e jurídicas, além da realização de eventos 

beneficentes. Dentre as diversas ações, temos o telemarketing, que por sua dinâmica 

operacional, exige conhecimentos e profissionalismo de quem opera, é o que tem produzido o 

maior valor em arrecadação. A Tabela 6 indica as modalidades de doadores que temos 

cadastrados no Sistema de Captação de Recursos, a quantidade destes que foram contatados 

e que fizeram ao menos uma doação durante o ano e o valor recebido. Também compara os 

valores arrecadados em 2018 com 2019.  
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A equipe do Telemarketing iniciou os trabalhos no ano de 2019 em 14 de janeiro e 

encerrou no dia 21 de dezembro. No decorrer do ano houve muitos cancelamentos de doadores 

por diversos motivos: mudança de endereço, sem interesse em continuar doando, 

falecimentos, desemprego, entre outros.  

 

23.1 - TABELA 6: COMPARATIVO DO TELEMARKETING     

           2018/2019  
MODALIDADE DE 

DOADORES 

FICHAS RECEBIDAS VALOR RECEBIDO 

2018 2019 2018 2019 

Colaboradores Novos 2.825 3.698 65.270,58 77.321,53 

Colaboradores Avulsos 28.931 22.095 655.636,66 674.508,41 

Colaboradores Mensais 7.427 6.734 106.440,04 112.817,56 

TOTAL 33.891 32.527 834.937,31 864.647,50 

Mensalistas 

CANCELADOS 

120 264 2.389,00 6.766,01 

 

No decorrer do ano de 2019, trabalhamos na contenção de despesas, principalmente no 

sentido de diminuir o passivo trabalhista dos funcionários pago com recurso próprio. Como 

havia muitos funcionários com registros muitos antigos, inclusive com 38 anos de contrato, as 

despesas com anuênios e encargos sociais eram muito altas. Assim foram realizadas dez 

rescisões ao longo do ano, gerando um gasto de R$ 98.698,34 (noventa e oito mil, seiscentos 

e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos). Com as novas contratações, conseguimos 

diminuir consideravelmente a folha de pagamento, inclusive foi possível contratar mais 

funcionários, aumentando a arrecadação e possibilitando reabrir as Oficinas e Cursos 

Profissionalizantes gratuitos. 

Outra ação tomada foi a instalação de 4 caixas d’água de 1000 litros cada, que serão 

usadas para captação da água da chuva para uso na limpeza da Quadra de esportes, pátio, 

corredores, banheiros e salão multiuso, gerando grande economia no consumo de água. 

No mês dezembro, devido a tempestade com ventos muito fortes e chuva de granizo, 

ocorreu que todo o telhado que cobria o pavimento superior do berçário até cozinha e dispensa, 

foi arremessado com a força dos ventos e das fortes chuvas, chegando retorcer a ferragem de 

sustentação, paredes foram desfeitas, ocasionando alagamentos em algumas salas de aulas, 

depósitos e nos dois refeitórios, gerando acúmulo de mofo e deteriorando  
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mesas, cadeiras e armários. Os prejuízos foram incalculáveis, chegando ao valor de R$ 

95.000,00 (novena e cinco mil reais), um gasto imprevisto que não estava no Planejamento 

Estratégico. Esse será um dos nossos desafios para o início do ano de 2020, mas com fé em 

Deus iremos vencer mais essa batalha. 

 

24 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 2019 –  

        MANUTENÇÃO, REPAROS E OBRAS 

Uma das principais funções de uma liderança Vicentina é a de cuidar do patrimônio da 

Unidade que preside, porque é patrimônio do Pobre. No Instituto Frederico Ozanam todas as 

ações realizadas foram minuciosamente planejadas em conjunto com a Equipe Técnica 

Interdisciplinar e registradas no manual do Planejamento Estratégico. Infelizmente nem tudo 

que foi planejado para o ano de 2019 foi possível de ser realizado. Segue abaixo as 

realizações no que se referem à manutenção, reparos e até de pequenas obras que foram 

necessárias, para manter a parte física do prédio, um local de atendimento digno para as 

crianças e qualidade de trabalho para os colaboradores que ali lidam no dia-a-dia. 

Como estava previsto no Planejamento, no mês de janeiro, por ser um mês de férias, foi 

possível realizar a maior parte das obras, como a revitalização do piso do Parquinho e todo 

pátio ao redor da Capela, pois nunca tinha recebido uma reforma desde sua instalação em 

2005, e já apresentava rachaduras profundas. Para esta obra, foi usado uma tela de 10x10cm 

com ferro de 4.5 e concreto usinado, após o processo de concretagem, toda a o piso foi lixado 

deixando-o lixo, uniforme e fácil de lavar, economizando muito mais água. Toda a  obra custou 

R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 

Concomitante a esta obra, o antigo piso da cozinha que também tinha sido feito em 2005 

foi substituído por porcelanato e de boa qualidade e os armários que eram de PVC e que já 

estavam bem danificados, foram substituídos modernos armários em aço inox. Ainda sobre as 

melhorias da cozinha, aproveitou-se a obra para realizar uma nova instalação da rede de gás, 

e o antigo forno industrial foi substituído por um forno também industrial maior contendo 2 

andares, para agilizar no preparo dos alimentos assados. 

As salas de aulas, recepção, secretaria, os 2 refeitórios, os corredores do térreo, do 

primeiro pavimento e as paredes externas do prédio receberam pintura nova, assim como a 

Capela e o Salão Multiuso. 
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Outro serviço de urgência foi a manutenção dos cabos lógicos no Call Center. O Rack 

(um armário de aço) que acondiciona todos os equipamentos de telefonia e dados lógicos, foi 

transferido de dentro da Secretaria para as sala do Telemarketing, pois havia danos nos cabos 

de voz e nos cabos de dados. Também foram compradas 12 cadeiras acolchoadas próprias 

para operadores de telemarketing e um computador com dois monitores para o financeiro, para 

melhor manuseio de documentos em planilhas. 

No decorrer do ano, como medidas de média e longa urgência, foram comprados 100 

colchões infantis, 200 cobertas, 200 lençóis, 200 toalhas, 16 tapetes para as salas de aula, 48 

m² de tatames com 4cm de altura para o parquinho e novos brinquedos pedagógicos. 

As janelas dos banheiros das crianças estavam bastante danificas, enferrujadas, pois 

ainda eram da década de 1980. Todas foram substituídas por blindex, que além de moderna e 

bonita, oferece muito mais claridade ao ambiente e menor custo benefício. 

Seguindo manual do Planejamento Estratégico, foi comprado o veículo Doblô, em 

substituição ao veículo Gol, que mesmo com as manutenções periódicas continuava 

apresentando defeitos e prejudicando rotina administrativa da instituição. 

Sempre focado em gastar só com o essencial e urgente, conseguimos fazer outras 

benfeitorias que não estavam no Planejamento, como refazer os 35 metros do muro adjacente 

a Igreja Assembleia de Deus que foi derrubado pelas chuvas,  instalação das 4 caixas de 1000 

litros cada para captação de água do telhado para uso da limpeza das áreas externas; compra 

de caixas de som para salas de aula; aquisição de mesa de som profissional e microfones sem 

fio para uso nos grandes eventos, inclusive do Conselho Central; construção de um depósito 

para utensílios de cozinha (pratos, talheres e taças); instalação de um relógio para a 

Companhia Energética de Brasília - CEB para o Comando de Incêndio e substituição de todas 

as mangueiras dos hidrantes do tipo 1 para o tipo 2, exigência feita pelo o Corpo de Bombeiros. 
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É o Relatório.   

 

 

 

José Goçalves de Oliveira 
Presidente do Instituto Frederico Ozanam 

DATA EVENTO / ATIVIDADE 

Janeiro 

Recesso  obras e reparos  

Início dos Projeto “Culinária para todos”  “Defesa pessoal para mulheres” 

25/01 - ECAFO para Nova Diretoria / Posse Diretoria e Conselho Fiscal 

Fevereiro 

03/02  Retorno da Equipe Pedagógica  

04/02  Semana Pedagógica  / ECAFO para funcionários 

11/02 Início das aulas de Educação Infantil 

24 a 26/02 Recesso Escolar 

Março  

Abril 26/04 Assembleia Vicentina / Almoço 

Maio 
Festa das Mães (forró, sertanejo, pagode) - a definir 

31/05  Pentecostes / Taguaparque 

Junho Abertura das Inscrições para Projeto Semear 2ºSemestre 

Julho 04/07 Festa Julina 

Agosto 
03/08 Início dos Cursos: Corte Costura, Cabelereiro, Manicure  

28/08 Festa da Família 

Setembro 
Corrida de São Vicente / Taguaparque 

27/09 Assembleia Vicentina / Almoço 

Outubro 03/10 Noite do Flash Back / Comemoração do 40º aniversário do Instituto 

 05 a 10/10 Semana da Criança 

Novembro 
26/11 Reunião de Avaliação e Planejamento Estratégico 2021 

28/11 Confraternização de funcionários 

Dezembro 

04/12 Reunião de Pais 

05/12 Formatura dos alunos do Projeto Semear  

11/12 Cantata de Natal e Entrega dos Presentes  

23/12 Encerramento das Atividades 

25. Programação Anual 2020 


























