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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018
IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA
MANTENEDORA - RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
E-mail:
ENDEREÇO:
CEP:
TELEFONE:

OBRAS SOCIAS DO CENTRO
ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO - OSCEIA
02.708.667/00014-79
ceia@ceia-df.org.br
EQRSW 4/5 LOTE 01 SETOR
SUDOESTE - BRASÍLIA-DF
70675-460
(61) 3344-1516 – (61) 98192-2713

1- OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE:
I.
Praticar a caridade moral e material por todos os meios ao seu alcance,
sem distinção de cor, raça, credo político ou religioso;
II.
Difundir a instrução e combater os vícios humanos;
III.
Prática da caridade moral e material poderá manter um ambulatório e
dispensário para assistência aos necessitados, como também, albergue
noturno, creche, Casa de convivência e acolhimento para crianças e
adolescentes abandonados, República para jovens em situação de
vulnerabilidade e risco pessoal e social, Casa de acolhimento para idosos,
escolas, trabalho de assistência nas ruas, a benefício de crianças,
adolescentes e adultos em situação de rua e outros necessitados, ou outra
obra de assistência e educação, desde que possa manter e administrar;
IV.
Assistir famílias carentes, através de Postos de Assistência Espírita,
sediados e mantidos em comunidades carentes do Distrito Federal e entorno;
V.
Desenvolver atividades de educação, profissionalização e assistência ao
adolescente e às mães carentes;
VI.
Prestar serviços gratuitos e permanentes aos usuários da assistência
social, sem qualquer discriminação, de forma planejada e continuada, diária e
sistemática.
2- ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:
A entidade é uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos e
presta assistência a crianças, adolescentes e famílias em situação de
vulnerabilidade pessoal e social, pessoas em situação de rua, sem distinção de
cor, raça, credo político ou religioso. Localiza-se no Setor Sudoeste e mantém
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atividades assistenciais em postos avançados em Samambaia, Brazlândia,
Plano Piloto e Setor de Inflamáveis.
Conforme consta no Estatuto da Instituição, a mesma tem por meta de
proposta praticar caridade moral e material por todos os meios ao seu alcance,
sem distinção de cor, raça, credo político ou religioso, difundir a instrução e
combater os vícios humanos.

IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS REALIZADOS
COLÔNIA DE FÉRIAS
Realização da IX Colônia de férias, na Unidade III-Casa do caminho, no
período de 10 a 13 de fevereiro de 2018. As crianças e adolescentes chegaram
no sábado no período vespertino e retornaram na terça feira no período
vespertino, pernoitando no local, tendo uma variedade de atividades esportivas,
recreativas, atividades lúdicas, atividades ecológicas e gincanas.
No âmbito esportivo, as crianças e adolescentes são convidados a
participar de torneios, onde esportes coletivos aparecem no topo da
preferência, como futebol, basquete, queimada, entre outros.
Nas atividades recreativas, são realizadas apresentações teatrais, jogos,
brincadeiras, oficinas de desenho, pintura e dobradura, brincadeiras como
dança da laranja, corrida de saco, corrida com ovo na colher e corrida de
revezamento, onde atrai a atenção de todos.
Na área ecológica, as crianças e adolescentes são convidados a
participar de atividades ao ar livre. Através dessas atividades o aluno será
capaz de investigar e resolver problemas ambientais, aprender sobre o meio
ambiente e se preocupar em adotar comportamentos de respeito com o meio
ambiente. Uma aula-passeio nos arredores da comunidade foi realizada com o
objetivo de observar a quantidade de lixo jogado nas ruas, desperdício de
água, dentro outros. Onde no final do passei é realizado uma roda de conversa
para ser realizada uma revisão geral do passeio.


OBJETIVO A SER ATINGIDO NA ATIVIDADE

Amparo a Crianças e Adolescentes;
Proporcionar aos assistidos momentos de distração, confraternização,
conhecimento educacionais, ecológicos, culturais e lazer.
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RESULTADOS OBTIDOS

As crianças e adolescentes que participaram da IX Colônia de Férias se
desenvolveram integralmente nos avanços pedagógicos e psicossociais,
aprenderam a valorizar diversidade de opiniões.
Passaram a ter garantia de acesso às práticas lúdicas, esportivas,
cognitivas, de lazer e cultura, adquiriram o direito a práticas de brincadeiras e
atividades lúdicas que resinificam e simbolizam as experiências vividas.
Conviveram em um ambiente saudável, inclusivo de respeito e
valorização das diversidades étnicas, raciais, religiosas e de gênero,
expandindo assim seus universos artísticos e culturais, assim como suas
habilidades, talentos e aptidões, adquirindo um maior conhecimento e
capacidade de análise crítica da realidade ecológica, social, moral e cívica.
DIAS E HORÁRIOS DAS ATIVIDADES
Realização da IX Colônia de férias, na Unidade III-Casa do Caminho, no
período de 10 a 13 de fevereiro de 2018.
. Sábado 10/02/2018 - 14h Chegada ao espaço, organização dos objetos
pessoais, esclarecimentos das regras, Contação de Histórias / 16h Dança
Criativa brincando com o Corpo / 17h Sessão de cinema acompanhado com
Pipoca e suco, 19h jantar e hora de dormir;
. Domingo 11/02/2018- 07:30h café da manhã, brincadeiras populares, 12h
almoço, 13:30h gincanas em geral, 16h lanche da tarde, 17h Contação de
Histórias, 19h jantar e hora de dormir;
. Segunda feira 12/02/2018 - 07:30h café da manhã, brincadeiras populares,
12h almoço, 13:30h passeio pelas redondezas para o conhecimento ecológico
do espaço, 16h lanche da tarde, 17h revisão geral do passeio em uma roda de
conversa, 19h jantar e hora de dormir;
. Terça feira 13/02/2018 - 07:30h café da manhã, oficinas de desenho, pintura e
dobradura, 12h almoço, 13:30h
revisão geral de encerramento, 15h
organização dos objetos pessoais.


PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes em situação vulnerável que chegam até a
instituição através de demanda espontânea e através de encaminhamentos da
Vara da Infância, Ministério Público, Central de Vagas.
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QUANTIDADE ATENDIDA

80 Crianças e adolescentes.
RECURSOS HUMANOS
CARGO

ATIVIDADES

MONITOR
(A)

Monitorar todas as
atividades do
projeto,
controlando as
ações, de forma a
cumprir o
cronograma e
execução
constantes
das atividades;

ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL
CUSTO DA ATIVIDADE

TIPO DE
PERÍODO DE
CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO

Voluntariado

12 MESES

JORNADA
DE
QT
TRABALHO

30 HORAS
SEMANAIS

37

ESTADUAL
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO




Recursos Próprios;
Doações;
Voluntariado.

CAMPANHA DO AGASALHO
Realização da Campanha do Agasalho nos meses de ABRIL E MAIO,
com arrecadação e distribuição de 340 e unidades de agasalhos e 100
cobertores.


OBJETIVO A SER ATINGIDO NA ATIVIDADE

Amparo a Crianças e Adolescentes;
Proporcionar aos assistidos, conhecimento educacionais sobre a
realidade em que se encontram pessoas em situação de rua sem distinção de
raça, credo, religião e valores humanos.
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RESULTADOS OBTIDOS

As crianças e adolescentes que participaram da Campanha de
arrecadação de Agasalhos tiveram a oportunidade de conviver em um
ambiente diferenciado, percebendo assim os benefícios em ajudar o próximo,
aprendendo de forma ética o respeito e valorização das diversidades étnicas,
raciais, expandindo assim seus sentimentos humanísticos, adquirindo um maior
conhecimento e capacidade de análise crítica da realidade social, moral e ética.


DIAS E HORÁRIOS

Realização Campanha do Agasalho nos meses de ABRIL E MAIO em
regime de arrecadação de doações.


PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes em situação vulnerável que chegam até a
instituição através de demanda espontânea e através de encaminhamentos da
vara da infância, conselho tutelar e ministério público. Moradores de rua e
famílias em situação de vulnerabilidade social.


QUANTIDADE ATENDIDA

100 famílias assistidas pela instituição e
vulnerabilidade e indivíduos em situação de rua.

pessoas

em

situação

de

RECURSOS HUMANOS
CARGO

TIPO DE
PERIÓDO DE
ATIVIDADES
CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO

JORNADA
DE
QT
TRABALHO

MONITOR
(A)

Monitorar todas as
atividades do
projeto,
controlando as
ações, de forma a
cumprir o
cronograma e
execução
constantes
das atividades;

30 HORAS
SEMANAIS

ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL
CUSTO DA ATIVIDADE

Voluntariado

12 MESES

37

ESTADUAL
NENHUM CUSTO, SOMENTE DOAÇÕES.
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RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO



Doações;
Voluntariado.

FESTA JUNINA
Realização da Festa Junina ocorreu na Unidade I - Sede da entidade,
Setor Sudoeste, no período de 30 de Junho de 2018. Tradicionalmente, nesse
mês foi celebrada a festa junina que contou com comidas caipiras, brincadeiras
típicas, quadrilhas de danças. Fortalecendo as tradições e a cultura brasileira,
para as crianças, adolescentes e seus familiares assistidos pela OSCEIA, além
dos Diretores e Voluntários.


OBJETIVO A SER ATINGIDO NA ATIVIDADE

Amparo a Crianças e Adolescentes;
Proporcionar aos assistidos momentos de distração, confraternização,
conhecimento educacionais culturais e folclóricos, lazer e fortalecimento
familiar.


RESULTADOS OBTIDOS

As crianças e adolescentes que participaram da Festa Junina tiveram a
oportunidade de conviver em um ambiente saudável, criando um fortalecimento
familiar, inclusivo de respeito e valorização das diversidades étnicas, raciais,
religiosas e de gênero, expandindo assim seus universos artísticos, culturais, e
suas habilidades de análise crítica da realidade, social, moral, cultural e cívica.


DIAS E HORÁRIOS

Realização da Festa Junina, ocorreu na Unidade I - Sede da entidade,
Setor Sudoeste, no dia 30 de Junho de 2018, no período diurno.
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PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes em situação vulnerável que chegam até a
instituição através de demanda espontânea e através de encaminhamentos da
Vara da Infância, Ministério Público e Central de Vagas.


QUANTIDADE ATENDIDA

180 Crianças, adolescentes, familiares, Diretores e voluntários.

RECURSOS HUMANOS
CARGO

ATIVIDADES

MONITOR
(A)

Monitorar todas as
atividades do
projeto,
controlando as
ações, de forma
a cumprir o
cronograma e
execução
constantes
das atividades;

ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL
CUSTO DA ATIVIDADE





TIPO DE
PERIÓDO DE
CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO

Voluntariado

12 MESES

JORNADA
DE
QT
TRABALHO

30 HORAS
SEMANAIS

37

ESTADUAL
R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais).

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO
Recursos Próprios;
Doações;
Voluntariado.
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MC DIA FELIZ
Participação no Mc Dia Feliz, realizado pela ABRACE no dia 25 de
agosto de 2018, quando foram levados 80 crianças e adolescentes do Lar de
Eurípedes e dos Postos de Assistência mantidos pela entidade no Taguatinga
Shopping e Terraço Shopping.


OBJETIVO A SER ATINGIDO NA ATIVIDADE

Proporcionar aos assistidos momentos de distração, confraternização,
conhecimento educacionais sobre a saúde, culturais e lazer.


RESULTADOS OBTIDOS

As crianças e adolescentes que participaram da Campanha do MC Dia
Feliz tiveram a oportunidade de conviver em um ambiente diferenciado,
percebendo assim os benefícios em ajudar o próximo, aprendendo de forma
ética o respeito e valorização das diversidades étnicas, raciais, expandindo
assim seus sentimentos humanísticos, adquirindo um maior conhecimento e
capacidade de análise crítica da realidade social, moral e ética, ampliando
assim sua visão do impacto social que causa o câncer infantil no mundo.


DIAS E HORÁRIOS

Mc Dia Feliz, realizado no dia 25 de agosto de 2018, no Taguatinga
Shopping e Terraço Shopping.


PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes em situação vulnerável que chegam até a
instituição através de demanda espontânea e através de encaminhamentos da
Vara da Infância, Ministério Público e Central de Vagas.


QUANTIDADE ATENDIDA

80 Crianças e adolescentes.
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RECURSOS HUMANOS
CARGO

TIPO DE
PERIÓDO DE
ATIVIDADES
CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO

JORNADA
DE
QT
TRABALHO

MONITOR
(A)

Monitorar todas as
atividades do
projeto,
controlando as
ações, de forma a
cumprir o
cronograma e
execução
constantes
das atividades;

30 HORAS
SEMANAIS

ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL
CUSTO DA ATIVIDADE

Voluntariado

12 MESES

37

ESTADUAL
NENHUM CUSTO, SOMENTE DOAÇÕES.



RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO




Doações;
Voluntariado.

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE DE
CASA LAR E SERVIÇO ESPECIALIZADO DE
ABORDAGEM SOCIAL
Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Casa Lar
atendendo 32 crianças/adolescentes em regime integral, encaminhados pela
Vara da Infância e do Adolescente do DF, na Unidade III - Casa do Caminho; O
serviço de acolhimento institucional é um dos ramos de proteção à criança e
adolescente utilizado pelo Estado como forma de abrigar o menor em uma
instituição (casa lar, casa de passagem e abrigo) durante um breve período até
a recondução para uma família adotiva ou outra medida cabível, assim também
é feito no acolhimento familiar.
Serviço Especializado de Abordagem Social atendendo a 90 indivíduos
em situação de rua, na Unidade I - Sede da entidade, Setor Sudoeste, com
alimentação, roupas, calçados, aulas de valores humanos, cuidados com
higiene. É um serviço que atende pessoas em situação de rua nos espaços
9
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públicos, bem como realiza ações para combater o trabalho infantil e a
exploração sexual. Não se trata de um serviço de retirada de pessoas, mas de
uma das portas de entrada da Política de Assistência Social, para quem vive
e/ou sobrevive na rua, com ações de proteção social e defesa de direitos que
visam à garantia da vida e a prevenção da reincidência de riscos. O trabalho é
contínuo, com ênfase no processo educativo e preventivo, centrado na
orientação, comunicação e redução de danos.


OBJETIVO A SER ATINGIDO NA ATIVIDADE

Amparo a Crianças e Adolescentes em regime integral;
Amparo a indivíduos em situação de rua com alimentação, roupas,
calçados, aulas de valores humanos, cuidados com higiene;
Proporcionar aos assistidos, conhecimento educacionais sobre a
realidade em que se encontram pessoas em situação de rua sem distinção de
raça, credo, religião e valores humanos.


RESULTADOS OBTIDOS

As crianças e adolescentes tiveram a oportunidade de conviver em um
ambiente diferenciado, percebendo assim os benefícios em ajudar o próximo,
aprendendo de forma ética o respeito e valorização das diversidades étnicas,
raciais, expandindo assim seus sentimentos humanísticos, adquirindo um maior
conhecimento e capacidade de análise crítica da realidade social, moral e ética.
Reinserção familiar e no mercado de trabalho; retorno aos estados de
origem; aumento no número de famílias e pessoas atendidas nos serviços de
acolhimento; aceitação de tratamento de drogadição na rede de saúde pública
e em instituições parceiras; diminuição significativa de pessoas usando o
espaço público como moradia e/ou pontos de consumo de drogas;
encaminhamento para a rede socioassistencial; acesso à documentação civil;
inclusão no Cadastro para Programas Socais; acesso a benefícios de
transferência de renda, entre outros.


DIAS E HORÁRIOS

Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Casa Lar
acontece em regime integral, sete dias por semana.
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Serviço Especializado de Abordagem Social à indivíduos em situação de
rua, acorre na Unidade I - Sede da entidade no Setor Sudoeste todos os dias
no período matutino.


PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes em situação vulnerável que chegam até a
instituição através de demanda espontânea e através de encaminhamentos da
vara da infância, conselho tutelar e ministério público. Moradores de rua e
famílias em situação de vulnerabilidade social.


QUANTIDADE ATENDIDA

Casa Lar atendendo 32 crianças/adolescentes em regime integral;
Serviço Especializado de Abordagem Social atendendo a 90 indivíduos em
situação de rua.
RECURSOS HUMANOS
CARGO

ATIVIDADES

MONITOR
(A)

Monitorar todas as
atividades do
projeto,
controlando as
ações, de forma a
cumprir o
cronograma e
execução
constantes
das atividades;

TIPO DE
PERIÓDO DE
CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO

Empregado

12 MESES

JORNADA
DE
QT
TRABALHO

30 HORAS
SEMANAIS

37

ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL

ESTADUAL

CUSTO DA ATIVIDADE

R$ 131.948,40 (Cento e trinta e um mil, novecentos e
quarenta e oito reais e quarenta centavos).



RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO






Recursos Próprios;
Parceria SEDEST;
Doações;
Voluntariado.
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CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA
Realização da Confraternização Natalina no Clube dos Oficiais da Polícia
Militar do DF – localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, no dia 15 de
Dezembro de 2018. Tradicionalmente, nesse mês foi celebrada a
confraternização de fim de ano com café da manhã, almoço, lanche,
brincadeiras diversas tanto nas piscinas quanto nas quadras de esportes, e
doações de brinquedos e presentes para as crianças e adolescentes assistidos
pela OSCEIA. Fortalecendo as tradições e a cultura familiar.


OBJETIVO A SER ATINGIDO NA ATIVIDADE

Amparo a Crianças e Adolescentes;
Proporcionar aos assistidos momentos de distração, confraternização,
conhecimento educacionais culturais, lazer e fortalecimento familiar.


RESULTADOS OBTIDOS

As crianças e adolescentes que participaram Confraternização Natalina
tiveram a oportunidade de conviver em um ambiente saudável.
Confraternizando perto da família, dos amigos, fortalecendo os laços de
amizade e companheirismo, onde se divertirão e interagirão entre si,
promovendo harmonia e solidariedade em um convívio socializado.
Ressaltando o valor da família e da cultura religiosa sem distinção de qualquer
forma que seja.


DIAS E HORÁRIOS

Realização da Confraternização Natalina ocorreu no Clube dos Oficiais
da Polícia Militar do DF – localizado Setor de Clubes Esportivos Sul, no dia 15
de Dezembro de 2018, no período diurno.


PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes em situação vulnerável que chegam até a
instituição através de demanda espontânea e através de encaminhamentos da
Vara da Infância, Ministério Público e Central de Vagas.
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QUANTIDADE ATENDIDA

200 Crianças, adolescentes, familiares, Diretores e voluntários.
RECURSOS HUMANOS
CARGO

MONITOR
(A)

ATIVIDADES
Monitorar todas as
atividades do
projeto,
controlando as
ações, de forma a
cumprir o
cronograma e
execução
constantes

das atividades;
ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL
CUSTO DA ATIVIDADE

TIPO DE
PERIÓDO DE
CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO

Voluntariado

12 MESES

JORNADA
DE
QT
TRABALHO

30 HORAS
SEMANAIS

ESTADUAL
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO




Recursos Próprios;
Doações;
Voluntariado.

3- PARCERIAS:
Todo auxílio oferecido às crianças, adolescentes, adultos e famílias
carentes foram prestados por voluntários (nada recebendo pelos serviços
prestados). A entidade não remunera a sua Diretoria, associados e demais
integrantes; não distribui lucros ou dividendos entre seus membros
participantes;
A OBRAS SOCIAS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO - OSCEIA
teve parceria com o CDCA, órgão criado pela Lei nº 234, de 15 de janeiro de
1992, regido pela Lei nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013, tem composição
colegiada e paritária.
Termo de Colaboração nº 14/2017 SECRIANÇA/FDCA-DF, Processo
417.002.218/2016, assinado em 11/10/2017, no valor de R$ 159.500,00, a
título de AUXÍLIO INVESTIMENTO, destinado a adquirir uma Van de 15 + 1
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lugares, para viabilizar o transporte de crianças/adolescentes do Lar de
Eurípedes e demais atividades supracitadas;
Termo de Colaboração nº 19/2017 – SECRIANÇA/FDCA-DF, Processo
417.002.217/2016, assinado em 21/12/2017, no valor de R$ 159.618,56 a título
de AUXÍLIO INVESTIMENTO, destinado a reforma de duas casas lares no Lar
de Eurípedes.
A OBRAS SOCIAS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO - OSCEIA
tem parceria com a SEMAZ/CPJBZ, do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, de Brazlândia – DF com o acolhimento de 15 (quinze) prestadores
de serviços e apoio ao cumprimento das medidas alternativas.
As doações e auxílios oferecidos foram adquiridos através de
campanhas, doações de sócios, comunidade, verdurões, padarias, lojas, lares
diversos, promoções beneficentes e parcerias.
Brasília (DF), 07 de Janeiro de 2019.

Edson Ferreira Campos
Diretor-Presidente
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