
PROJETO
Adote uma

Turma



“Quando cada um faz um 
pouco, o pouco de muitos se 

soma.”

Santa Dulce dos Pobres



DADOS DO 
PROPONENTE

CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTÔNIO (CESA)

CNPJ: 15.178.551/0014-31

Tipo: Pessoa Jurídica

Endereço: Avenida Engenheiro Walter Aragão – Centro

Cidade: Simões Filho / CEP: 43.700-000

Estado: Bahia

DIRIGENTE

Maria Rita de Souza Britto Lopes Pontes

Superintendente



OBJETIVOS

GERAL

O projeto “Adote uma Turma” tem como objetivo central, firmar parcerias com organizações privadas, comprometidas com a

educação e inclusão social, a fim obter apoio financeiro para realização da programação pedagógica anual do CESA, visando a

construção de alicerces para um novo tempo, inspirados no legado de amor de Santa Dulce dos Pobres.

ESPECÍFICOS

• Ofertar ensino formal;

• Ofertar atividades complementares, desportivas e de arte-educação;

• Fornecer fardamento e materiais didáticos;

• Fornecer refeições;

• Prestar atendimento odontológico;

• Prestar assistência psicossocial.



JUSTIFICATIVA

O Centro Educacional Santo Antônio (CESA), localizado no município de Simões Filho, região Metropolitana de Salvador,

fundado há 58 anos (em 1964) por Santa Dulce, nasceu como um orfanato que abrigava meninos sem referência familiar. Em 1994,

tornou-se uma escola em tempo integral, sendo hoje uma referência pela excelência na área educacional. Em parceria com as

Secretarias de Educação do Estado da Bahia e do Município de Simões Filho, o CESA atende mais de 800 crianças e adolescentes em

situação de risco e vulnerabilidade social. Com um modelo de ensino que engloba do primeiro ao nono ano, o Centro oferece acesso

à arte-educação, atividades desportivas, assistência odontológica e psicossocial, alimentação, fardamento e material escolar gratuitos.

Para ajudar no financiamento das ações desenvolvidas, o CESA conta ainda com uma UNIDADE DE SUSTENTABILIDADE – O

Centro de Panificação Santa Dulce – núcleo responsável pela produção e comercialização de variados tipos de pães, panetones

e outros produtos, cuja receita das vendas é totalmente revertida para a manutenção de suas atividades. Apesar dos esforços, e das

iniciativas de parceiros que nos apoiam ao longo do ano, a arrecadação é insuficiente para garantir a integralidade das ações, bem

como limita a capacidade de planejamento, tendo em vista a incerteza quanto à disponibilidade de recursos. Diante deste cenário,

criamos o projeto “Adote uma Turma”, cujo orçamento baseia-se no planejamento anual, considerando a realização plena do

projeto pedagógico. Assim, poderemos assistir nossos beneficiários com maior qualidade e eficiência.



O PROJETO

O “Adote uma Turma” prevê ações

integradas com a educação básica, através de 

um programa educativo ampliado, com 

acesso à arte-educação, educação ambiental

e musicalidade. Além do desenvolvimento

pessoal e social, promoverá o 

desenvolvimento das competências sociais e 

relacionais, como autoconhecimento, 

respeito às diferenças, acolhimento às

diversidades, trabalho em equipe, polidez, 

solidariedade e convivência pacífica. 



O PROJETO

No que se refere à promoção de 

saúde, os serviços abrangerão a

oferta de três refeições diárias, 

atendimento odontológico e 

psicossocial e práticas desportivas. 



LOCAL DE EXECUÇÃO

SIMÕES FILHO - BAHIA
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O Com uma área 

territorial de 

201.418Km², o 

município de 

Simões Filho – Ba, 

abriga uma 

população estimada 

em 137 mil 

habitantes.
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Segundo dados do 

IPEA (2021), o 

município ocupa o 

13º lugar no ranking 

das cidades mais 

violentas do país.
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G
O Com remuneração 

média mensal da 

ordem de 2,2 

salários mínimos, 

apenas 29,7% da 

população ocupa 

vínculos formais de 

trabalho (2019).



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANO DE APLICAÇÃO 2022

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR EM REAIS (R$)

Item Especificação Valor médio

1 Despesas Administrativas R$ 761.433,00

2 Serviços de Terceiros – Pessoa Física                  R$ 1.973.903,00

3 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 564.536,00

4 Gêneros Alimentícios R$ 444.128,00

TOTAL GERAL (PERÍODO JAN/22 A DEZ/22) R$ 3.744.000,00



COMO 
AJUDAR?



FAÇA SUA DOAÇÃO!!!

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3429-0

CONTA: 7.863-8



CONTRAPARTIDAS 

Selo

Empresa

Irmã*

Divulgação da parceria 

no Site da OSID (média 

de 40.000 acessos/mês)

Divulgação da ação do 

patrocinador nas redes 

sociais (74.800 

seguidores no Facebook 

e 155.000 seguidores 

no Instagram)

Divulgação da ação do 

patrocinador via e-mail 

(Dulce Expresso) –

mailing da instituição 

(1.200 cadastros)

Inserção de placa de 

agradecimento ao 

patrocinador, na 

entrada principal, na 

galeria de investidores, 

nas salas de aulas e nos 

espaços de atividades 

desportivas e de arte-

educação

*Consultar regulamento no site (www.irmadulce.org.br)



Contatos:

❑ ESCRITÓRIO DE 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Luciana Silva - Coordenadora

(71) 3310-1435 / 98360-5189

escritorio.projetos@irmadulce.org.br

❑ ASSESSORIA DE MARKETING

Mariana Pimentel – Assessora

mariana.pimentel@irmadulce.org.br

(71) 3310 – 1338 / 99201-1932


