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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 
“A caridade nunca olha pra trás. Os benefícios do 
passado são sempre pequenos se os compararmos com 
as misérias presntes e futuras, que são inumeráveis”  

(Beato Antônio Frederico Ozanam) 

 

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!  

É com imensa alegria que dirijo-me a vocês, confrades e consocias Associados 
da Sociedade de São Vicente de Paulo – SSVP, a vocês colaboradores, doadores e 
parceiros Público e Privados, por terem compartilhado sua amizade, parceria, colaboração, 
confiança e credibiliade no Instituto Frederico Ozanam em 2020, um ano que ficará marcado 
para sempre em nossa história. A pandemia do Corona Vírus Covid-19 deixou perplexos os 
Cientistas e outros especialistas na área da saúde e porque não, toda a humanidade! Não 
foi fácil pra ninguém. 

Com o agravamento da pandemia, as atividades pedagógicas presenciais do 
Instituto Frederico Ozanam foram suspensas, permanecendo até o fim do ano de forma 
remota. Acompanhando de perto cada um dos nossos colaboradores e das famílias das 
crianças atendidas na Escola Infantil, vimos o desconsolo de todos, mas sempre 
esperansosos em dias melhores. E naquilo que estava ao alcance do Instituto, as 
necessidades de cada um foram atendidas. Aos nossos colaboradores, seus empregos e 
salários foram preservados, as crianças recebiam 5 refeições diárias, àquelas mais carentes, 
foram doadas mensalmente cestas básicas, cestas verdes e até botijão de gáz e tudo isso 
só foi possível com a fiel colaboração de vocês doadores e parceiros Público e Privados, 
jurídico ou Físico. Em nome da Diretoria do Instituto Frederico Ozanam, deixo o nosso muito 
obrigado e pedidos de bênçãos ao nosso bom Deus sobre cada um de vocês, suas famílias 
e sus negócios! 

Segue o Relatório Anual de Atividades, o Balanço Patrimonial Anual, Notas 
Expllicativas e Demonstrativo do Superávit do Exercício de 2020. Agradeço aos membros 
da Diretoria pela dedicação e empenho: confrade Valdinei Francisco Pinto, Vice-Presidente, 
consocia Iêda Ferreira da Silva, 1ª Secretaria, consocia Dayse dos Santos Sarandy, 2ª 
Secretária, consocia Eliene da Silva Sousa, Tesoureira e o confrade Ademilson Alves de 
Barros, Diretor de Patrimônio. 

 

 

 

José Gonçalves Oliveira 
Presidente do Instituto Frederico Ozanam 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Instituto Frederico Ozanam é uma Obra Unida a Sociedade de São Vicente de 
Paulo – SSVP, vinculado ao Conselho Central Imacualda Conceição de Ceilândia, uma 
entidade católica,  administrado por uma Diretoria escolhida pelo seu Presidente eleito junto 
com o Conselho Fiscal, em Assembleia Geral Extraordinária, convocada especialmente para 
esta finalidade, para um mandato de dois anos, nos termos do Regulamento da SSVP e do 
seu Estatuto Social.  

O ano de 2020 foi um ano muito difícil. Atravessamos e enfrentamos os desafios 
impostos pela pandemia do Covid-19 e, por força de decisão judicial, a partir do dia 
19/03/2020, os atendimentos e as atividades Pedagógicas presenciais no Instituto Frederico 
Ozanam foram suspensos, iniciando as atividades Pedagógicas de forma remota, só a área 
administrativa continuou funcionando com todo o protocolo de segurança exigido pelas 
autoridades de saúde. 

Com a pandemia tornou-se necessário adotar medidas de distanciamento social, 
a forma mais responsável para se preservar a vida, com o atendimento na Secretaria do 
Instituto em home office a maior parte do ano,  mas teve dias de atendimento presencial às 
famílias para pedidos de declarações, entre outras solicitações de documentos, atendimento 
às professoras  no acompanhamento de preenchimento dos diários escolares para os 
relatórios de frequência, organização do arquivo, ligações telefônicas para as famílias dos 
alunos por motivo de ausência e da não participação nas atividades pedagógicas ocorridas 
on-line e entrega de cestas básicas e cestas verdes, com média mensal a 30 famílias mais 
carentes, sempre com todos os cuidados de distanciamento, higienização e as 
recomendações das autoridades de saúde. Foi um aprendizado interagir por meio dos mais 
variados instrumentos de comunicação e redes sociais no modo remoto, considerando que 
o trabalho se tornou ainda mais desafiador, com a possibilidade do uso do telefone, 
computador e da internet, através dos aplicativos e plataformas. Mas também teve visitas 
domiciliares a algumas famílias. 

O ano letivo iniciou no dia 10/02/2020 com 199 crianças de 1 à 3 anos, como 
previsto no Plano de Trabalho. Durante o ano houve 207 crianças matriculadas, em período 
integral, possibilitando-as no seu desenvolvimento e aprendizado, contribuindo assim, na 
sua qualidade de vida e de suas famílias, ajudando a minimizar suas dificuldades e 
proporcionando que os pais ou reponsáveis trabalhem enquanto as crianças estejam em 
lugar seguro. No entanto, destas matriculadas, 8 desistiram da vaga por motivo de mudança 
para outras  localidades, ficando distantes da Instituição. Contudo, a meta foi cumprida, 
encerrando o ano com 199 crianças matriculadas e atendidas. 

O Plano Estratégico de Trabalho para 2020 foi elabordo em 26 de novembro de 
2019 e as atividades realizadas no decorrer do ano estão apresentadas neste RELATÓRIO 
em cumpimento ao que dispõe o artigo 19, inciso III do Estatuto Social, descrevendo as 
Finalidades do Instituto, sua Constituição, a forma de Adminstrar, o Conselho Fiscal, a 
Organização da SSVP no Brasil, a Equipe Técnica Interdisciplinar, Tabelas Demonstrativas 
das Receitas e Despesas, Balanço Patrimonial Anual, Demonstrativos do Exercício de 2020, 
as Atividades Pedagógicas, baseadas no Plano Político Pedagógico do Ministério da 
Educação e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, das Oficinas e 
Cursos Profissionalizantes do Projeto Social Semear do Instituto Frederico Ozanam. Boa 
leitura! 
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2. VISÃO E MISSÃO DO INSTITUTO 
 

A Visão do Instituto para 2020 foi estrategicamente planejada pela Diretoria e 
demais membros da Equipe Técnica Interdisciplinar para atender, na Escola Infatil, 199 
crianças de 1 a 3 anos, divididas em 8 salas de aulas, com a quantidade de crianças em 
cada sala conforme a faixa etária, relacionado no Plano Pedagógico, enviado a Secretairia 
de Educação do DF e, nas Oficinas e Cursos profissionalizantes do Projeto Semear, atender 
180 alunos e 80 na Escolinha de Fultsal.  Tinha ainda, em nossa Visão, fazer as 
manutenções e reparos na parte física do prédio, para dar melhor qualidade de trabalho aos 
colaboradores. Tudo que foi planejado e registrado está detalhado no item 14, pág 26.  

A Missão do Instituto é de sempre fazer o melhor para atender bem tudo aquilo 
que foi planejado para alcançar os objetivos da Visão, porque é uma pequena parcela dos 
irmãos menos favorecidos da sociedade que serão atendidas. Para isso foram apontadas as 
medidas de Alta Urgência e de Média Urgência e calculada as despesas e os meios para 
conseguir as receitas em cada mês para as execuções. Assim, a probalbilidade de acertar é 
muito maior. Estes detalhamentos estão nos subitem 15.1.1 e 15.1.2, pág 35. 

 

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, como 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, 
prestando-lhes serviços de atendimento de forma gratuita, continuada, permanente e 
planejada. No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto observará os princípios da 
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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 Geral Internacional, 
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, uma Tesoureira 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. 

 

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 Pontos, 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 Assembleia Geral, em caso de irregularidades. Além de analisar a situação 
financeira, emite pareceres e opiniões que ajudam na administração. 

 

9. EQUIPE TÉCNICA INTERDISPLINAR 
A Equipe Técnica Interdiciplinar está prevista 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 
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Pedagógico, Secretária Escolar, Nutricionista, Captadora de Recursos e a Coordenadora do 
Telemarketing e tem como principal Missão cuidar para que todos os setores cumpram bem 
a sua função para o alcance da Visão e um dos objetivos é elaborar o Planejamento 
Estratégico até o final de novembro de cada ano para ser executado 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, da execuação das obras 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 ou a execução imediata 
de alguma emergência que tenha aparecido. 

10. ATENDIMENTO E QUADRO DE PESSOAL 
Mesmo com todas as dificuldades existentes no decorrer do ano, principalmente 

causado pela pandemia, foram atendidas as 199 crianças de 1 a 3 anos de idade na Escola 
Infantil e 40 alunos no Curso de Culinária Empreendedora. Os outros cursos do projeto 
Semear planejado tiveram que ser suspensos. 

O Quadro de Pessoal para atender os alunos da Escola Infantil é composto por 
uma Diretora Pedagógica, uma Coordenadora Pedagógica e uma Secretária Escolar, com 
formações específicas, 8 Professoras formadas em Pedagogia e 16 Monitoras, passando às 
crianças conhecimentos que vão ajuda-las em toda sua vida. Há ainda outras equipes 
auxiliares obrigatórias, listadas no Termo de Parceria firmado com a Secretaria de Educação 
do DF: na Cozinha, uma Nutricionista, uma Cozinheira e duas Auxiliares de Cozinha; quatro 
colaboradores nos Serviços Gerais, quatro na Portaria, uma Coordenadora Administrativa, 
uma Auxiliar Administrativa e um Motorista.  

Há ainda, no Quadro de Pessoal do Instituto, a equipe de Captação de Recursos 
para cobrir as despesas com a manutenção geral do espaço físico e custear as despesas do 
Projeto Social mantido pelo Instituto para capacitar profissionais de baixa renda, prejudicado 
neste tempo de pandemia. Esta equipe é composta por uma Captadora de Recursos, 12 
Operadoras de Telemarketing, uma Coordenadora de Telemarketing, uma Auxiliar de 
Escritório e cinco Motoqueiros. Estes profissionais atuam em nome da Diretoria voluntária, 
auxiliando-a na captação dos recursos para os investimentos e dar qualidade na prestação 
dos serviços.  

 

11. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
A Semana Pedagógica de 2020 foi do dia 03/02 a 07/02, uma atividade realizada 

todos os anos no retorno das férias da Equipe Pedagógica e tem como objetivo o 
entrosamento da Equipe, formação, reciclagem e é a oportunidade de contato que a Diretoria 
tem com todos juntos ao mesmo tempo. Na oportunidade foi dado as Boas-Vindas e 
aplicação da Ecafo (Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam), Módulo 
Funcionários.  

O foco principal foi a interação do grupo, as orientações quanto à proposta da 
instituição, as orientações quanto ao Regimento Interno, apresentação do currículo em 
movimento, apresentação da Orientação Pedagógica, Proposta Pedagógica, Orientações 
quanto aos Indicadores de qualidade na educação infantil, formação sobre TEA (Transtorno 
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Espectro Autista), organização das salas para acolhimento das crianças, formação 
continuada e planejamento. Foi uma semana rica em aprendizagens para trabalhar melhor 
com as crianças durante o ano. 

A Semana Pedagógica é prevista como obrigatória no Plano Pedagógico da 
Secretaria de Educação do DF. A Programação iniciou com um delicioso café da manhã, 
celebração da Missa, apresentação das mudanças do plano de trabalho, as importantes 
reformas que aconteceram enquanto todos estavam de férias e sobre o andamento da 
reforma do telhado que foi arremessado, devido à chuva de granizo que ocorreu no mês de 
dezembro. Foi destacado também a importância da dedicação de cada um. 

      

Houve palestras sobre Ansiedade, com a Psicóloga Naara Oliveira e o gestor 
pedagógico Alisson Linx; Desenvolvimento da Inteligência Emocional através do poder da 
ação, com a Coach Lu Vaz; vídeo motivacional; roda de conversas com a psicóloga Andressa 
Cristinne, coautora do Projeto de Desenvolvimento de Habilidades Sociais para jovens e 
adultos, abordando o tema: Transtorno de Espectro Autista; temáticas sobre a Acolhida das 
crianças e das famílias no período de inserção e acolhimento e Direitos de Aprendizagens 
dos bebês/Campos de Experiências. 

 

A semana foi também para os profissionais da Educação atualizarem os 
conhecimentos em informática, oportunidade para aprender o básico em formatação, 
digitação e pesquisas na internet. Oportunidade também para as equipes organizarem os 
materiais dos alunos, identificando os pentes, as escovas, as buchas, as toalhas e os lençóis. 
Também confecção das lembranças de boas vindas das crianças, ensaios para 
apresentações musicais e teatrais para a semana de acolhimento e inserção das crianças, 
limpeza dos brinquedos e higienização dos colchões das crianças. 
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Cada funcionário, dentro de suas atribuições é corresponsável pelo processo de 
adaptação e acolhimento dos alunos. Por esse motivo, durante a semana pedagógica, foram 
realizadas reuniões tratando do tema e antecipando situações com as quais teriam de lidar 
naquele período, possibilitando à equipe escolar a compreensão sobre a importância de suas 
ações para qualificar a chegada e a permanência da criança na escola. “Para acolher bem 
as novas crianças e suas famílias, toda equipe da creche, professores, equipe de apoio e 
voluntários, no início do ano letivo, prepara esse momento, planejando suas ações de forma 
a contribuir neste processo de acolhimento”. 

Na semana de acolhimento das crianças, a participação das famílias contribui para o 
processo de adaptação, pois diminui o medo e a ansiedade das crianças, valida para a 
criança, a figura do professor como referência e da escola como um lugar seguro. Daí a 
importância de um planejamento que considere a presença da família na escola, deixando 
claro que o objetivo é a parceria de cuidados e educação. No momento da matrícula é 
pontuado algumas normas, dúvidas são sanadas, as salas e os espaços são apresentados 
às famílias e conhecem a metodologia de cada professora. 

Na semana de acolhimento são feitas muitas brincadeiras e histórias são contadas. 
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Tudo estava indo tão bem, mas nos dias 12 e 13 de março não houve atendimentos 
em virtude do Decreto 40.509, de 11 de março de 2020, sobre a Pandemia do Covid-19. No 
dia 17/03 compareceram só 19 crianças e no dia 18, só 12 crianças. A maioria dos pais 
optaram em ficar com seus filhos em casa. A partir do dia 19/03, com a Liminar – Ação Civil 
Pública e Decreto 40.539, de 19 de março de 2020, o atendimento foi suspenso durante todo 
o ano. 

No período de 19 de março até dezembro, a Equipe Pedagógica do Instituto Frederico 
Ozanam permaneceu com suas atividades presenciais suspensas e desde então, iniciou 
suas atividades remotas. 

PARECER Nº 33/2020 CEDF, de 26 de março de 2020, que determina às instituições 
educacionais das redes de ensino pública e privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal 
no sentido de ajustar suas organizações pedagógica, administrativa e calendário escolar, 
optando por atividades indiretas, inclusive.  

PORTARIA Nº 129, de 29 de maio de 2020, publicada no DODF Extra nº 87, de 1º de junho 
de 2020, que institui o Programa Escola em Casa DF.  

PORTARIA Nº 133, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre os critérios para atuação dos 
profissionais em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito 
Federal, nas unidades educacionais não presenciais, no período de pandemia pelo 
coronavírus.  

Com essas e outras fundamentações, a Secretaria de Educação, optou por 
estratégias alternativas de ensino remoto. Dessa forma, em concordância com o calendário 
escolar, as aulas passaram a ocorrer na modalidade de ensino remoto com atividades 
diárias, de segunda a sexta, propiciando a interação das crianças e sua família com a 
professora e colegas através dos aplicativos de WhatsApp, plataforma Google sala de aula 
e telechamada. As aulas e os conteúdos foram desenvolvidos com base nos projetos 
contidos na proposta pedagógica do Instituto, do Currículo em Movimento Escola em Casa 
DF e dias temáticos sugeridos no calendário escolar.  

A proposta de trabalho sugerida pela Secretaria de Educação do DF, era de manter o 
vínculo com as crianças e famílias através de publicações de vídeos onde os educadores 
sugerissem atividades e motivassem as crianças e famílias a adotarem medidas protetivas 
contra o Covid-19. As medidas de conscientização da equipe e envolvimento para realizar 
tais ações, foram conduzidas pela direção pedagógica e coordenação pedagógica.  

No decorrer deste período, foram realizadas reuniões virtuais com as equipes através 
do aplicativo Google Meet. A Coordenadora Pedagógica realizou as coordenações 
pedagógicas virtualmente e acompanhou as publicações dos vídeos e realizou estudos dos 
documentos norteadores do trabalho pedagógico. Toda equipe Pedagógica participou das 
lives sugeridas pelas executoras e pela SEDF, seja através de Circular, seja através do 
WhatsApp.  

A Diretora Pedagógica e a Coordenadora Pedagógica participaram de todas as 
reuniões com a equipe Gestora da Regional de Ensino de Ceilândia. A Secretária Escolar, 
Diretora Pedagógica, Coordenadora Pedagógica e Professoras participaram do curso 
oferecido pela EAPE ( Plataforma – Escola em casa). 

Os vídeos foram desenvolvidos, indicando as atividades de acordo com a temática 
sugerida pela Escola em Casa e disponibilizados pelas redes socias (facebook, instagran e 
whatsapp), e foram arquivados no Google Drive do e-mail institucional do Instituto Frederico 
Ozanam. 

Nesse período buscou-se acolher, atender e assistir as famílias e crianças atendidas 
pelo Instituto. As Professoras ligaram para cada família para adquirir informações de como 
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a família se encontrava em virtude do isolamento social, como estavam se adequando à 
nova rotina, se possuíam acesso à internet, se possuíam computador, celular. Sempre 
buscavam realizar os atendimentos de acordo com a disponibilidade da maioria dos pais, dia 
após dia se doaram à atender às famílias e às crianças da melhor maneira possível. 

Os pais auxiliaram no processo de educação remota e as crianças deram um retorno 
positivo com base nas atividades propostas pelas educadoras. A equipe contribuiu para a 
realização das ações propostas pela equipe diretiva da instituição. 

 

  

 

Formação continuada virtual – Tema: Educação Infantil: Brincadeiras e imaginação 
promovido pela equipe da EAPE – Canal do Youtube. 

Tema: Cuidados com a saúde 

  

 

Formação Continuada - Encontros Virtuais – Tema: Avaliação Formativa na 
Educação Infantil – Promovido pela equipe da Eape no canal do Youtube. 

 

    

Dia 14/07 – Encontro Virtual – Tema: Práticas Educativas na Educação Infantil: 
Articulando especificidades às novas demandas -FEIDF – Canal do Youtube (Link: 
https://YOUTU.BE/7DH6SrIlkJ0) 
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Webnário para todos os funcionários promovido pelo Instituto Frederico Ozanam. 
Tema: A Saúde Emocional e Profissional em tempos de pandemia “afeto, diálogo e 
estudos”. Palestrante: Psicólogo João Batista – Embaixador da Rede Internacional de 
Proteção à vítima / Laço Branco Brasil; Presidente da Comissão de Estudos de Direito e 
Psicologia. 

Tema: Cuidando das Emoções 

    

Tema: Alimentação saudável 

      

Tema: Musicalidade 

     

      

Reunião presidida pelo presidente da Instituição com todos os funcionários. 
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Tema: Nossa Musicalidade: Atividades musicais práticas para a Educação Infantil  

 

 

 

Temática: Natureza 

   

Temática: Água  
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Temática: Dia nacional de luta das pessoas com deficiência 

   

   

Durante toda a semana foram realizadas atividades diversificadas, videoconferência 
pelo aplicativo google meet com as crianças e com os pais com o objetivo de fortalecer os 
vínculos da escola com a família. 

Foi intensificado a cobrança para que os pais participassem das atividades 
propostas pela plataforma google sala de aula e whatsapp. 
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Dias 22/10, 23/10 - Organização do Drive thru para comemorar o Dia das Crianças 
(monitoras e diretora), montamos os kits de lanche, selecionamos os brinquedos por faixa 
etária e embrulhamos, decoramos o painel ,montamos o circuito e treinamos toda a equipe 
para receber e atender as crianças com todos os protocolos de segurança contra a Covid 
19. 

     

Dia 26/10 - Organização do Drive thru para comemorar o Dia das Crianças. Um kit de 
lanche foi montado, selecionando os brinquedos por faixa etária, decoramos o painel, 
montamos o circuito e treinamos toda a equipe para receber e atender as crianças com todos 
os protocolos de segurança contra a Covid 19.  

Dia 27/10 – Drive thru para as turmas do berçário 2 e maternal I A,B e C. (Atendemos por 
escala, com horários específicos para cada turma evitando aglomeração. Renovação de 
matrícula para essas turmas. (Houve atendimento na secretaria para renovar as matrículas 
do berçário e maternais 1). 
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Dia 28/10 – Drive thru para as turmas do maternal I A,B ,C e D. (Atendimento por escala, 
com horários específicos para cada turma evitando aglomeração). 
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Reunião de Pais através do Google Meet com todas as turmas e entrega dos 
Relatórios Individuais das Crianças através do e-mail e Whats App. 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 
Tema: Respeito e Símbolos Natalinos 

.          

 

Dia 16/12 – Drive thru para as turmas do berçário 2 e maternal I A, B e C. (Atendemos 
por escala, com horários específicos para cada turma evitando aglomeração para a 
entrega de presentes de natal e cestas básicas para algumas famílias. 

  

Dia 17/10 – Drive thru para as turmas do maternal I A, B, C e D. (Atendemos por escala, 
com horários específicos para cada turma evitando aglomeração, para a entrega de 
presentes de natal e cestas básicas para algumas famílias. 
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 Devido a esse cenário imposto pelo isolamento social, adotou-se algumas 
estratégias, como por exemplo:  A aferição da frequência e a avaliação da criança ocorreu 
através das feituras e devolutivas das atividades propostas, oportunizando a observação do 
desempenho da criança nos exercícios e nas interações das aulas remotas sincrônicas e 
devolutivas das mesmas. 

Com o objetivo de alcançar as famílias e crianças que não participam das 
atividades propostas através do WhatsApp e Plataforma  Google Sala de Aula, as 
educadoras utilizaram várias intervenções, tais como: ligação, chamada de vídeo individual, 
flexibilidade para atender a criança no horário satisfatório para a família, mensagem no 
privado, etc . Essas famílias também receberam visita inloco da Secretária Escolar  
(conforme consta no relatório da Secretaria) e telefonemas. 

Diante do contexto atual, foi intensificada a escuta e olhar sensível não somente 
para as crianças, mas também para as famílias na busca de alternativas que orientem e 
motivem as famílias na realização das atividades propostas, adequando e intervindo em 
ações que facilitem essa interação. 

Segue alguns relatos dos pais, colhidos através da escuta sensível em relação ao 
trabalho do Instituto Frederico Ozanam no decorrer do ensino remoto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Meu filho realiza todas as atividades 

com capricho e compromisso, no dia 

que não tem tarefas, ele pergunta e 

fica ansioso aguardando novas 

tarefinhas. Sente saudade das tias e 

dos amigos”. 

Mãe do aluno Matheus Markleyton - 

Maternal II 

 
“No início do trabalho remoto, 

minha filha tinha muita 

resistência para realizar as 

atividades e participar das vídeo 

chamadas, agora ela participa 

com entusiasmo.” 

     Mãe da aluna Marielle – 

Maternal I 

“Muito lindo o vídeo, a gente consegue 

sentir o amor, carinho e cuidado que 

todos vocês tem com nossos filhos e não 

me canso de agradecer à vocês e 

principalmente a Deus por colocar vocês 

em nossas vidas e mais do que nunca 

soubemos o quanto o trabalho de vocês 

é importante e que temos que andar 

juntos família e escola. Parabéns! 

Obrigada.” 

“No início das atividades remotas, 

minha filha chorava e se recusava 

a conversar. Agora, demonstra 

alegria e já fica ansiosa para 

participar e quer falar o tempo 

todo durante as vídeo chamadas.” 

Mãe da aluna Sarah Samagaio 

Maternal I A 
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A Educação Infantil é uma modalidade onde o contato está presente em todas as 
atividades. Quando fazemos Educação Infantil, pensamos imediatamente em prática, em 
uso de jogos, brinquedos e brincadeiras, em troca, em afeto, em socialização. Afinal, são o 
que embasam a aprendizagem de crianças pequenas. Mas com a pandemia do novo 
Coronavírus, essas práticas ficaram inviabilizadas devido à necessidade do distanciamento 
social. 

Reinventando como profissional da educação, buscou-se reinventar 
metodologias, para continuar o trabalho de educar nesse novo tempo. Nada foi fácil nesse 
cenário de pandemia e de distanciamento social. No entanto, esforços não foram poupados 
para manter estreitos os laços com as pequenas crianças e a essência da Educação Infantil. 

O momento exigiu que a escola se apropriasse de saberes significativos e 
indispensáveis para uma formação cidadã, solidária e comprometida com a formação 
integral e com o combate às múltiplas formas de injustiças sociais. 

12. ATENDIMENTOS NA SECRETARIA 

 O ano letivo iniciou no dia 10/02/2020 com a meta no Plano de Trabalho 
para atender 199 crianças de 1 à 3 anos. Durante o ano houve 207 crianças matriculadas, 
no entanto, 7 desistiram da vaga por motivo de mudança para outras  localidades. Contudo, 
a meta foi cumprida, as 199 crianças foram atendidas. 

12.1. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS 

 Os dados socioeconômicos das famílias das crianças são inseridos no 
formulário de registro respondido no ato da matrícula, conforme documentos apresentados 
e são arquivados para efetivação da vaga. Segue quadro abaixo com as informações 
coletadas: 

PERGUNTAS RESPOSTAS Nº de PESSOAS 

 

Tipo de Moradia 

Alugada 122 

Própria 64 

Cedida 17 

“Estou muito feliz porque meu 

filho desenvolveu de maneira 

global, não usa mais fralda, está 

mais independente em suas 

ações, ama realizar as 

atividades, está se expressando 

melhor.” 

Mãe do aluno Benjamin – 

Maternal II 

“Minha filha está falando e se 

expressando muito bem, está cada dia 

mais esperta e inteligente, ama as 

histórias que a tia disponibiliza, adora 

as ligações e vídeo conferência, 

interage muito bem com as 

educadoras.” 

Mãe da aluna Yohana – Maternal II 
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Financiada 04 

Localização com relação a Instituição 
Próxima 109 

Distante 98 

Quantas pessoas moram na mesma casa 

Até 2 19 

Até 5 143 

Mais de 6 45 

Mora com 

Mãe e outros 54 

Pai e outros 01 

Pais e irmãos 149 

Avós e outros  03 

 

Renda familiar 

Menos de 1 salário 58 

1 salário 92 

Até 2 salários 44 

    Mais de 3 salários  13 

 

Condições do trabalho 

Formal  65 

Informal  127 

Desempregado   15 

 

Principal renda 

Mãe  148 

Pai 34 

Avós  23 

Outros  2 

Recebe benefício 
Sim 174 

Não  33 

Qual? 

Bolsa família 169 

Auxílio gás - 

Cartão auxilio 
alimentação - Durante 
a pandemia 

175 

Aposentadoria/ BPC -- 

Auxílio doença   1 

Auxílio reclusão  3 

Pensão   1 

 

12.2. ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS DOS ATENDIDS 

Sendo um ano difícil, muitas famílias perderam seus empregos e algumas, com 
trabalhos informais, como ambulantes e empregadas domésticas foram impedidas de fazê-
los. Apesar de benefícios oferecidos pelo Governo do Distrito Federal, por meio de repasse 
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do cartão de Auxílio Alimentação de Creche e o Auxílio Emergencial, algumas famílias 
não foram beneficiadas, ficando em situação de maior vulnerabilidade, levando as 
Conferências Vicentinas e o Instituto Frederico Ozanam a darem apoio a essas famílias.  

O Instituto ultrapassou o compromisso e a missão de um atendimento de 
qualidade na Escola Infantil. O seu trabalho é de fundamental importância, consistindo numa 
Instituição com 40 anos de existência completados em 12 de outubro de 2020 que, com 
muitas superações e vitórias, muito tem contribuído para o melhoramento na qualidade de 
vida das crianças e das famílias atendidas na Comunidade e no entorno. 

A Secretaria registrou no Livro de Registros, muitas doações dos amigos e 
parceiros físicos e jurídicos, em alimentos não perecíveis,  cestas verdes, material 
pedagógico, roupas, calçados, brinquedos novos e usados, livros infantis, artigos infantis, 
produtos hospitalares  e alguns móveis (berço, colchão), brinquedos novos para cada uma 
das crianças no dia da criança e no natal. 

13. PARCEIROS FÍSICOS E JURÍDICOS  

Banco Sicoob doou 80 cestas básicas; Petrobrás, através de sua subsidiária de 
GLP, Liquigás Distribuidora e a revendedora Teixeira Gás doou de 360 botijões de gás GLP; 
Correio Brasiliense e Cepas 10 cestas básicas; Mesa Brasil e Banco de Alimentos 458 cestas 
verdes, além de 130 litros de leite pasteurizado; Aleixo e Mário, do Consulado do Flamengo 
do Noroeste doaram material escolar e pedagógico; Thiago e Marcos da Casa do Cortineiro 
doaram retalhos de tecidos; Sheila, da Escola Ravelo de Samambaia, doou livros diversos; 
Clube de Motoqueiros “Os Papas”, doaram 199 kits de lanches e alimentos; as Vicentinas 
Karla e Maria do Rosário, de Aguas Claras, 10 cestas básicas; um casal  que não quis se 
identificar deixou um cofrinho com cédulas e moedas, que ao abrir, tinha R$ 1.500,00; 
brinquedos novos doados por Conferências Vicentinas dos Conselhos Particulares Santa 
Luísa de Marillac, Imaculada Conceição, Santo Antônio e São Pedro Alcântara; muitas 
doações de roupas, calçados, cintos e bolsas do bazar Vicentino da Paróquia Nª. Sra. do 
Perpetuo Socorro de Taguatinga, além de muitas outras doações anônimas. 

 

 

 

 

 

 

14. REGISTROS DAS DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS 

Família assistida 

 

30 famílias das crianças matriculadas receberam 
mensalmente do Instituto, em média, as seguintes cestas:  

Auxílio ofertado 

ABRIL - 20 cestas básicas e pacotes de fraldas descartáveis; 

MAIO - 15 cestas básicas;  

JUNHO - 25 cestas básicas; 

JULHO –20 cestas básicas e 40 cestas verdes; 
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AGOSTO – 360 vales gás de cozinha, 25 cestas básicas e 20 cestas 
verdes;  

SETEMBRO – 25 cestas básicas; 

OUTUBRO – 15 cestas básicas e pacotes de fraldas descartáveis; 

NOVEMBRO – 20 cestas básicas; 

DEZEMBRO – 25 cestas básicas e 60 litros de leite. 

 

 

15. ALIMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO 
No início do primeiro semestre manteve-se a elaboração semanal do cardápio 

utilizando como metodologia para a escolha das preparações, a observação em relação à 

cultura alimentar das crianças, variedade das preparações, safra dos hortifrutis e 

diversificação dos nutrientes, de acordo com o que é estabelecido no PNAE e foi solicitado 

laudos àquelas crianças com restrições alimentares. 

Após a suspensão das aulas, as orientações em relação às preparações para 

as crianças passaram a ocorrer via aplicativo Watts App, orientando a substituições, de 

acordo com a disponibilidade dos alimentos por parte das famílias. As orientações foram 

intensificadas àquelas de atendimentos clínicos e para crianças com resistência em 

aceitar as refeições principais e frutas.  

Os atendimentos individuais com os pais tinham o objetivo de conhecer a rotina 

alimentar da criança em seu ambiente familiar e identificar possíveis hábitos inadequados 

na oferta dos alimentos. Durante o atendimento os responsáveis são orientados a melhor 

conduta e a estimular a criança a uma alimentação adequada. Foi elaborado vídeo para o 

Maternal IIC sobre alimentação saudável, mostrando a importância da variedade das 

refeições, aceitação dos alimentos e ingestão hídrica.  

No mês de junho foi gravado um segundo vídeo disponibilizado a todas as 

crianças, com o tema prato colorido, explicando a importância dos macronutrientes, 

micronutriente, vitaminas e minerais, enfatizando nas cores dos alimentos, relacionando 

com os benefícios para o crescimento e desenvolvimento, utilizando linguagens 

apropriadas para as faixas etárias e imagens infantis, direcionando também aos pais as 

substituições que podem ser realizadas, conforme a disponibilidade dos alimentos. 

Em reunião com os pais nos dias 09, 10 e 11 de setembro, através do aplicativo 

Google Meet foi falado da importância de manter uma rotina alimentar, com horário das 

refeições, trabalhar a independência da criança ao se alimentar sozinha e com o estimulo 

da família, manter a oferta de água a livre demanda, explicando o processo de sede em 

crianças. 

Foram elaboradas e encaminhadas aos pais, perguntas para produção de um 

relatório de avaliação para estimar o estado nutricional das crianças, relacionando-o com 

a rotina alimentar e o ambiente em que vivem, para possíveis intervenções nutricionais. 

As orientações aos pais era para coletar o peso e a estatura da última consulta médica 

registrada no cartão ou coletar através de balança e fita métrica colada a parede. 

Dessa coletagem 61 famílias responderam o formulário e como o Ano Letivo 

de 2020 foi até 29 de janeiro de 2021, no final foi feita a tabulação dos dados, avaliando o 

Índice de Massa Corporal (IMC) por idade, Estatura (E/I), Peso por Idade (P/I) e Peso por 

Estatura (P/E), chegando a conclusão: 
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16. STATUS DE METAS PLANEJADAS PARA 2020 
16.1. MEDIDAS DE ALTA URGÊNCIA 2020 

 

METAS PARA 1º SEMESTRE DE 2020 ORÇAMENTO STATUS 

Construção da Sala do Conselho Central 80.000,00 Não realizado 

Ampliação da recepção/reformulação da Secretaria 5.700,00 Não realizado 

Pisos dos corredores da quadra + rampa de acesso 

ao salão 
10.000,00 Não realizado 

20 Refletores luz branca 50w / Iluminação externa, 

quadra, estacionamentos. 
1.858,00 Realizado 

Rufo no dormitório / Conserto da infiltração d água 500,00 Realizado 

Troca dos vidros coloridos das salas de aulas por 

tranparente 
3.360,00 Não realizado 

Instalação de câmeras de segurança 5.000,00 Realizado 

4 Carrinhos de limpeza 2.196,00 Não realizado 

Lâmpada para retroprojetor  300,00 Não realizado 

4 Exaustores para cozinha / Sistema de temperatura 2.000,00 Não realizado 

Cobertura da rampa de acesso ao pavimento superior 7.000,00 Não realizado 

TOTAL DESPESAS: R$ 117.914,00  

 
16.2. MEDIDAS DE MÉDIA URGÊNCIA 2020 

 

METAS PARA 2º SEMESTRE DE 2020 ORÇAMENTO STATUS 

50 conjuntos de mesa desmontável (6 lugares)  15.250,00  Não realizado 

3 Computador Coordenação 6.000,00  Realizado 

1 Retroprojetor + Tela retrátil 2.900,00  Não Realizado 

1 Notebook para Coordenadora Pedagógica 2.000,00  Realizado 

1 Máquina enceradeira industrial 12.000,00  Não realizado 

30m de toldo retrátil para corredores/calçadas 

internas envolta do pátio/capela 
2.100,00  Não realizado 

100 cadeiras acolchoadas para eventos 20.800,00  Não realizado 

Pintura e Polimento da Quadra Esportiva 3.000,00  Não realizado 

Instalação de revestimento cerâmico de cor clara nas 

paredes lateral da quadra 
8.000,00  Não realizado 

Troca da porta do banheiro de visitante (térreo) 486,00  Não realizado 
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Instalação de cortinas e telas de proteção na 

brinquedoteca 
3.000,00  Não realizado 

Pavimentação do Estacionamento Interno/Externo  

com bloquetes 
40.000,00  Não realizado 

Construção do Mezanino da Quadra 10.000,00  Não Realizado 

Construção da Despensa 3.000,00 Não realizado 

Área de lazer para funcionários 8.570,00 Realizado Parcial 

Armário arquivo (para pastas de funcionários) 1.218,00 Não realizado 

Toldo/Passarela da recepção até a guarita 5.395,00 Não realizado 

 
Apesar das consequências deixadas pela pandemia, tais como redução em 25% 

do valor repassado pela Secretaria de Educação, arrecadação irregular no primeiro 

semestre, rescisões de funcionários, entre outros imprevistos, levando o Planejamento a 

sofrer bruscas alterações, o Instituto ainda conseguiu realizar algumas atividades: 

 

JANEIRO E FEVEREIRO 
Conclusão da obra do telhado do Bloco A, arremessado pela grande quantidade 

de chuvas de granizo ocorridas no final de dezembro de 2019, passando a ser uma obra de 

Extrema Urgência, uma vez que estragou toda a pintura dos tetos e paredes do Berçário, 

Refeitórios e Cozinha. 

 

       
          Construção de sala de 5x6 metros, aproveitando a troca do telhado do Bloco A
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Troca de telhas de parte do Bloco Administrativo. 
 

     

 

Substituição dos fios dos chuveiros dos banheiros das salas de aula. 
 

    
  

Substituição da Central de gás, por exigências do Corpo de Bombeiros 
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FEVEREIRO: Restauração dos fogões e forno  

   

MARÇO 

Limpeza e reestruturação de área para instalação de uma praça  

 
Compra de brinquedos pedagógicos para as crianças 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura e instalação de calha na área da lateral do Salão Multiuso e Cozinha  
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ABRIL 

Instalação de novo tubulação, grelhas e confecção de caixas de passagens para 

escoamento da água pluvial. 
         

              

MAIO  

Cobertura total da área externa na parte da cozinha e do salão multiuso 

 

Reestruturação da grelha para escoamento da água  

 

JUNHO: Pavimentação da área da praça  
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Divisão da Secretária para reuniões mais privadas da Diretora e Coordenadora com 

pais das crianças. 

 

JULHO:  

Construção dos acentos da Praça 
                       

 

 

     

 

SETEMBRO:  

Substituição de parte do telhado frontal do Bloco B 
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Troca dos refletores comuns por Led, nas áreas internas e externas da Quadra 
 

 

DEZEMBRO: Pintura da sala do telemarketing  

 

    

Tivemos ainda a troca dos fios, tomadas elétricas, bancadas e pias da cozinha do 
Salão Multiuso para realização do Curso de Culinária Empreendedora 

Compra de 04 computadores para o Administrativo. 
 

 

17. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 2021  
Em cumprimento às normas do Estatuto Estatuto Social do Intituto Frederico Ozanam, 

Artigo 19, no dia 16 de novembro de 2020 através de vídeoconferência transmitida pela 
Plataforma Google-Meet,  realizou-se a reunião para Planejamento Estratégico para o ano 
de 2021, foram apresentadas sugestões desde melhorias, reformas, eventos e atividades e 
projetos, discutidos anteriormente com a Equipe Técnica. Estavam presentes os Membros 
da Diretoria e Equipe Técnica do Instituto Frederico Ozanam.As metas foram categorizadas 
como alta urgência e média urgência. São elas: 

17.1. MEDIDAS DE ALTA URGÊNCIA EM 2021 

PREVISÃO META ORÇAMENTO 

1º SEMESTRE Troca dos vidros das salas de aulas 3.760,00 

1º SEMESTRE Instalação de câmeras 5.800,00 

1º SEMESTRE Lâmpada para retroprojetor 350,00 

1º SEMESTRE 4 Exaustores para cozinha / Sistema de temperatura 2.300,00 

1º SEMESTRE 3 Computadores Coordenação 6.000,00 

1ºSEMESTRE Notebook Coordenação i5 3.500,00 

TOTAL DESPESAS (ALTA URGÊNCIA): R$ 21.710,00 
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17.2. MEDIDAS DE MÉDIA URGÊNCIA EM 2021 

PREVISÃO META ORÇAMENTO 

2º SEMESTRE 50 conjuntos de mesa desmontável (6 lugares)   17.250,00 

2º SEMESTRE  1 Computador Coordenação 2.300,00 

2º SEMESTRE  1 Retroprojetor + Tela retrátil 3.400,00 

2º SEMESTRE 1 Notebook para Coordenadora Pedagógica 3.000,00 

2º SEMESTRE 30m de toldo retrátil para corredores/calçadas internas  2.500,00 

2º SEMESTRE  4 Carrinhos de limpeza 2.530,00 

2º SEMESTRE  Instalação de câmeras 5.800,00 

2º SEMESTRE  100 cadeiras acolchoadas 24.000,00 

2º SEMESTRE  Pintura e Polimento da Quadra Esportiva 3.500,00 

2º SEMESTRE 
Instalação de revestimento cerâmico de cor clara no palco e 
paredes lateral da quadra  

4.600,00 

2º SEMESTRE Troca da porta do banheiro de visitante (térreo) 1.600,00 

2º SEMESTRE Instalação de cortinas e tela de proteção na brinquedoteca 3.500,00 

2º SEMESTRE 
Pavimentação do Estacionamento Interno/Externo  Pré-
Moldado 

46.000,00 

2º SEMESTRE  Mezanino da quadra 5.800,00 

2º SEMESTRE Armário arquivo (para pastas de funcionários) 1.500,00 

2º SEMESTRE 
Toldo/Passarela para pais dos alunos (recepção até a 
guarita) 

 6.000,00 

2º SEMESTRE  Caixas som adequadas para a quadra 3.500,00 

2º SEMESTRE Exaustores Industriais Eólicos para quadra de esportes 4.600,00 

2º SEMESTRE Caixas de som para corredores/Kit som ambiente 800,00 

2º SEMESTRE Equipamento fotográfico (câmera semiprofissional, flash) 5.000,00 

2º SEMESTRE 50 Toalhas de mesas redonda, branca, 2.20m 900,00 

2º SEMESTRE  Troca da cobertura da quadra de esportes 16.000,00 

2º SEMESTRE 2 ar condicionados de 58000 BTUS para salão de festas 14.000,00 

2º SEMESTRE Substituição das janelas do salão de festas por Blindex 4.000,00 

2º SEMESTRE 16 Ventiladores de parede/teto para as salas de aula 3.500,00 

TOTAL DESPESAS (MÉDIA URGÊNCIA)  185.580,00 

 

 

 

18. PROJETO SOCIAL SEMEAR 
O Projeto Semear  é um projeto socioassistencial que atua na prevenção da 

vulnerabilidade social e contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. O Projeto, 

reúne iniciativas que geram benefícios para a comunidade local, oferecendo cursos gratuitos 

de Informática Básica e Avançada, Corte e Costura. Manicure, Pedicure, Depilação, 

Cabeleireiro, Violão, Sobrancelha, Culinária Empreendedora, Microempreendedorismo 

(MEI), Juventude Empreendedora. E tem previsão da implantação de cursos e oficinas de 

Idiomas, Dança, Melhor idade, Carreiras Administrativas, entre outros. O Projeto desenvolve 
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ações contínuos, formando o cidadão profissional apto a atuar com responsabilidade em 

diversos setores, além de oportunizar educação de qualidade, gerando profissionalização, 

renda, emprego a centenas de pessoas, visando incentivar empreendedorismo e atuonomia 

financeira, evasão escolar e fortalecimento de vínculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERIMÔNIA DE ABERTURA – MARÇO 2020: CURSOS CULINÁRIA  

FORMATURA DAS TURMAS DE  2020 

AULAS PRÁTICAS 
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19. CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
O Instituto Frederico Ozanam possui uma central de captação de recursos, 

formada por uma equipe de Operadoras de Telemarketing Ativo e os recursos arrecadados 
são para custeio das despesas com a manutenão da estrutura física do prédio que atende 
as crianças da Escola Infantil e ajudar nos pagamentos das despesas com os cursos e 
oficinas dos Projetos Sociais. 

A equipe de Telemarketing iniciou os trabalhos de 2020 no dia 6 de janeiro e 
encerrou no dia 21 de dezembro. Com o avanço da COVID-19 foi necessária a paralização 
temporária dos trabalhos de arrecadação entre os dias 20/03 a 24/03. A primeira iniciativa 
tomada foi permitir que só a metade das Operadoras trabalhassem no modo presencial, 
seguindo todos os protocolos de distanciamento social e higienização, focando 
principalmente em doações realizadas por transferências bancárias, para assim garantir o 
salário de toda a equipe para não haver demissões e a outra metade iniciou a experiência 
do trabalho em home office. 

No mês de abril foi adiantada as férias de 6 Operadoras que estavam em home 
office e nos meses de maio a julho, o contrato foi suspenso, nos termos da MP 936/2020, 
para aderirem ao Plano do Governo Federal. Terminada a suspensão do contrato e com o 
avanço cada vez maior da pandemia, a equipe voltou a trabalhar em home office, mas, 
infelizmente algumas não conseguiram se adaptar ao trabalho e não encontrando outra 
solução, no mês de setembro o contrato de 5 Operadoras foram rescindidos. 

Com todas as adversidades trazidas pela pandemia, o Instituto conseguiu manter 
suas atividades e elevou a arrecadação em 13,20%, mesmo com cancelamentos de 
doadores por motivo de falecimento, dificuldades financeiras ou mudança de endereço, 
como mostra o 2º quadro. O 1º quadro comparativo mostra a evolução de 2020 em relação 
a 2019. 

              1º Quadro comparativo 

 

MODALIDADE DE 
DOADORES 

FICHAS 
RECEBIDAS 

VALOR RECEBIDO 

2019 2020 2019 2020 

Novos Colaboradores 3.698 1.626 77.321,53 43.862,52 

Colaboradores Avulso 22.095 24.007 674.508,41 817.811,38 

Colaboradores Mensais 6.734 5.610 112.817,56 112.174,01 

Totais 32.527 31.243 864.647,50 973.847,91 

 

               2º Quadro comparativo 

  

 

 

 

 

MENSALISTAS 

CANCELADOS 

 FICHAS VALOR 

2019 264 6.766,01 

2020 128 3.158,00 
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20. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E EVENTOS  2021  

J
A

N
 

- 08/01 Encerramento Aulas Projeto Semear 2º Semestre 2020 
- 09/01 Formatura com alunos do Projeto 1º e 2º Semestre de 2020 
- 29/01 Encerramento do ano letivo da Educação Infantil 
- 06/01 Retorno da equipe do Telemarketing  
- Reunião de Pais 2º semestre 2020 

F
E

V
. 

- 01/02 a 03/03 Férias das crianças e equipe pedagógica 
- 28/02 Entrega do Relatório Anual 2020 de cada membro da Equipe para Gonçalves  

M
A

R
Ç

O
 

- 1º a 05/03 Semana Pedagógica 
- 08/03 Retorno das crianças / Início das aulas 
- 07/03 Retorno do Projeto Semear/Cursos Profissionalizantes 
- Publicação de Circular para apresentação de currículos para Eleição do CCICC 

A
B

R
IL

 - 17/04 Assembleia de Avaliação e Aprovação do Planejamento Estratégico  
- Páscoa com as crianças (Opção 1 (remota): delivery chocolate p/ crianças / Opção 2: 
(presencial: Fábrica de chocolate: preparação de chocolates com a Nutricionista 
- Festa Regulamentar* + almoço drive in (galinhada ou feijoada) 
(produção de chocolates com  alunos do Curso de Culinária, para venda)  

M
A

IO
 

- 03/05 Início da Gincana Junina 
- 07/05 Dia das mães: (Presencial) Café da manhã + apresentação nas salas / (Remoto): 
mensagem em vídeo 

J
U

N
 

- Gincana Julina (durante todo o mês) 
 

J
U

L
H

O
 

- 01/07 Publicação da Circular para apresentação de Currículos para Presidente e 
Conselho Fiscal do Instituto Frederico Ozanam  
- 03/07 Festa Julina: São João, às 10h  
- 05/07 Eleição para Presidente e Conselho Fiscal do Conselho Central Imaculada 
Conceição Ceilândia 
- Encerramento do Termo de Convênio 

A
G

O
. 

- Possibilidade de férias das crianças / a depender do calendário da SEDF 
- 31/8 Reunião de Pais 1º Semestre 

S
E

T
 

*SEM PROGRAMAÇÃO* 

O
U

T
U

B
R

O
 - 01/10 Publicação do Edital de convocação da Assembleia para Eleições do 

Presidente e Conselho Fiscal do Instituto Frederico Ozanam  
- 05/10 Posse da Diretoria e Conselho Fiscal do Conselho Central 
- 09/10 Aniversário de 41 anos da Creche / Seresta  
- 13 ou 18/10 Festa das crianças  
- 30/10 Eleição para Presidente e Conselho Fiscal do Instituto  

N
O

V
. 

- 26/11 Reunião de Planejamento Estratégico para 2022 
 

D
E

Z
. - Festa Regulamentar 
- 10/12 Confraternização dos funcionários 
- 13/12 Cantata de Natal  +  Entrega de Presentes para as crianças 
- 17/12 Reunião de Pais 2º Semestre 
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21. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não tem preço. Quando se faz alguma ação em benefício do outro a partir do coração 
generoso, com a vontade de fazer, de querer fazer mais, de querer fazer melhor sem pensar 
em receber nada em troca, não tem preço!  

Quando ações generosas são feitas, até os dias parecem ser mais longos, nem 
cansaço se sente. Tudo é muito natural como se nada estivesse feito. 

No Instituto Frederico Ozanam, as atividades do ano de 2020 começaram normal 
como todos os anos anteriores: as crianças e a maioria dos funcionários estavam de férias, 
só o Administrativo continuou trabalhando para fazer o balanço do ano anterior, iniciar as 
manutenções programadas pela Equipe de Planejamento Estratégico e correr para concluir 
a colocação do telhado que havia desabado pela chuva de granizo no final do ano anterior, 
antes que todos retornassem das férias. 

Assim que as aulas iniciaram, aparece as notícias do alastramento da pandemia do 
Covid-19, mundo afora. Com as aulas paralisadas, nova rota do Planejamento foi tomada 
para o alcance da Visão. Como nosso trabalho foi planejado em equipe, de forma 
democrática, as reuniões para troca de ideias foram os meios mais eficazes que 
encontramos para as tomadas de novas decisões mais acertadas. Esta é a vantagem de se 
planejar em equipe, pois deixa a equipe ciente e focada no mesmo objetivo, sabendo onde 
e como chegar 

Nada foi fácil durante o resto do ano, mas com a iluminação do Espírito Santo de Deus 
e com a boa vontade da equipe, novas estratégias surgiram e as tomadas de decisões em 
comum acordo, levou-nos a alcançar muitos dos objetivos planejados. As 199 crianças 
receberam as aulas de forma remota utilizando plataformas digitais, as doações em espécie 
e em alimentos diversos chegam em grande quantidade, as crianças receberam presentes 
em seu dia e no Natal e os alimentos recebidos foram distribuídos às famílias mais carentes 
e muitas das benfeitorias planejadas foram feitas. Só temos a agradecer a Deus por ter 
indicado milhares de pessoas generosas a fazerem suas doações ao Instituto Frederico 
Ozanam durante todo o ano.  

Bendito seja Deus por toda a eternidade! 

É o Relatório.   

 

 

 

 

José Goçalves de Oliveira 
Presidente do Instituto Frederico Ozanam 
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24/06/2021 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/emitir/00573550000108 1/1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  

SUBSECRETARIA DA RECEITA 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 205089143802021
NOME: CCRECHE FREDERICO OZANAM
ENDEREÇO: QNM 31 MODULO C
CIDADE: CEILANDIA
CNPJ: 00.573.550/0001-08

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos
que venham a ser apurados. 
 

 
Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente. 
Válida até 22 de setembro de 2021. *
* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o
Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

 
Certidão emitida via internet em 24/06/2021 às 16:28:48 e deve ser validada no endereço
https://www.receita.fazenda.df.gov.br.CD:01
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e
criminais disponíveis até 24/06/2021, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CRECHE FREDERICO OZANAM

00.573.550/0001-08

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/06/2021
Selo digital de segurança: 2021.CTD.BFKT.U71R.OBS8.VF2I.ZUUM
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***
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Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)

1ª e 2ª Instâncias

24/06/2021 16:23:41

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CRECHE FREDERICO OZANAM (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.573.550/0001-08
Certidão nº: 19603767/2021
Expedição: 24/06/2021, às 16:28:15
Validade: 20/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CRECHE FREDERICO OZANAM (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.573.550/0001-08, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CRECHE FREDERICO OZANAM
CNPJ: 00.573.550/0001-08 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:18:16 do dia 04/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2021.
Código de controle da certidão: 5CFD.C7C4.3CA6.18EB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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24/06/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 00.573.550/0001-08
Razão Social:CRECHE FREDERICO OZANAM
Endereço: Q NM 31 MODULO C S/N / CEILANDIA / BRASILIA / DF / 72215-310

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/04/2021 a 22/08/2021 
 
Certificação Número: 2021042500552693703096

Informação obtida em 24/06/2021 16:27:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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