
 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2018 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO: 

 

NOME: Instituto Nair Valadares – INAV 

CNPJ: 04.192.012/0001-16 

ENDEREÇO: Qn 8 “A” Conjunto. 05 Lotes 01, 01 A e 02;  e 

Qn 8 “A” Conjunto. 04 Lotes 01 

TELEFONES: (61)3333.1552  

E-MAIL: instituto-inav@uol.com.br 

SITE: www.inav.org.br 

DATA DE FUNDAÇÃO: 15 de novembro de 2000. 

DIRIGENTE EM EXERCÍCIO: Ana Carla de Freitas Castro 

 

CERTIFICADOS E REGISTROS DE RECONHECIMENTO: 

 

 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS/MEC 

 Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA 

 Conselho de Assistência Social do Distrito Federas - CAS 

 Utilidade Pública Distrital e Federal 
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DIRETORIA: 

 

NOME: Ana Carla de Freitas Castro 

CARGO: Presidente 

TELEFONES: (61)3333.1552  

E-MAIL: instituto-inav@uol.com.br 

 

NOME: Iara Sônia Aguiar de Aquino 

CARGO: Vice - Presidente 

TELEFONES: (61)3333.1552  

E-MAIL: instituto-inav@uol.com.br 

 

NOME: Marianne Souza dos Santos Pires 

CARGO: Secretário 

TELEFONE: (61)3333.1552 

E-MAIL: instituto-inav@uol.com.br 

 

NOME: Luciana de Lara Pontes Ferreira 

CARGO: Tesoureiro 

TELEFONE: (61)3333.1552  

E-MAIL: instituto-inav@uol.com.br 
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I - OBJETIVOS ALCANÇADOS 

 

Na Educação Infantil: 

 

Sob o regime de Educação Infantil, o INAV atendeu 196 crianças, com idade entre 03 e 

04 anos, através de atividades pedagógicas e lúdico-recreativas, asseguraram o 

desenvolvimento, o empoderamento e a proteção dessas crianças. 

Os atendimentos aconteceram em período integral (7h30 as 17h30), divididos em 04 

(quatro) turmas de Maternal II e 04 (quatro) turmas de 1º Período. 

Concedemos 05 refeições diárias (desjejum, colação, almoço, lanche e jantar); 

uniforme escolar; kits de higiene (escova, creme dental, pente, lençol e toalha de 

banho); materiais didáticos e jogos, além de apoio pedagógico e nutricional. 

Ressalta-se que as atividades pedagógicas foram desempenhadas pelas professoras 

com apoio de monitoras e orientadas pela Coordenadora Pedagógica. Todas sob a 

supervisão da Direção Pedagógica do Instituto. 

 

Projeto Sonhos e Vidas:  

 

Em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, o Projeto Sonhos 

e Vidas oferece gratuitamente 134 vagas, entre jovens, adolescentes e adultos, em cursos 

de depilador, assistente administrativo, operador de computador, assistente em RH e 

técnicas avançadas de word, excel e powerpoint. 

 

Projeto Ateliê do Sabor: 

 

Em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, o Projeto 

Ateliê do Sabor atendeu gratuitamente 40 pessoas, entre jovens, adolescentes e 

adultos no curso de salgadeiro. 



 

 

 

 

 

 

 

II - ORIGEM DOS RECURSOS 

 

a) Educação Infantil: 

 

Recursos advindos do Termo de Colaboração firmado com a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal – SEEDF, bem como de contribuições de pessoas físicas, de 

pessoas jurídicas, de organismos internacionais e de eventos promovidos pela Instituição 

com a finalidade de angariar fundos. 

 

b) Projeto Sonhos e Vidas e Projeto Ateliê do Sabor 

 

Recursos advindos de contribuições de pessoas físicas e jurídicas, bazares e festividades e 

eventos. 

 

 

III - INFRAESTRUTURA  

 

 01 Área de recepção; 

 01 Jardim de entrada; 

 01 Sala de diretoria; 

 01 Sala de recursos humanos/financeiro; 

 01 Sala de arquivos e documentações; 

 01 Sala de secretaria; 

 02 Salas administrativas; 

 02 Banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais; 

 03 Salas de aulas para as turmas de Maternal II, com banheiros privativos e 

ambiente de sono; 



 

 

 

 

 

 01 Sala de brinquedoteca; 

 01 Sala de recreação; 

 01 Espaço livre com grama sintética; 

 01 Sala de coordenação para os professores; 

 01 Varanda; 

 01 Mini-Copa para atender funcionários e visitantes; 

 01 Sala de material didático; 

 01 Sala de Rouparia;  

 01 Lavanderia; 

 02 Vestiários para funcionários, sendo um masculino e um feminino; 

 01 Depósito para produtos e materiais de limpeza; 

 01 Pátio coberto; 

 01 Garagem; 

 01 Refeitório; 

 01 Cozinha industrial; 

 01 Depósito de dispensa de alimentos; 

 01 Parque Infantil com Brinquedos Playground na área verde; 

 01 Horta; 

 04 Banheiros com chuveiros coletivos para as crianças (masculino/feminino); 

 05 Salas de aulas; 

 01 Sala de coordenação pedagógica e nutrição;  

 01 Campo de futebol. 

 01 Sala de recepção; 

 01 Sala de informática; 

 02 Salas de artesanato; 

 01 Espaço compartilhado para cursos;  

 01 Banheiro. 

 

 



 

 

 

 

IV - IDENTIFICAÇÃO DE CADA PROGRAMA, INFORMANDO RESPECTIVAMENTE: 

 

1) Educação Infantil 

 

a) Resultados alcançados: 

 Desenvolvimento, empoderamento e proteção das crianças atendidas. 

b) Público atendido: 

 Atendimento de 196 crianças com idade entre 03 e 04 anos. 

c) Recurso financeiro utilizado: 

 

RECEITAS VALOR 

Secretaria de Estado de Educação R$ 1.758.190,56 

 

 

d) Recursos humanos envolvidos: 

 

 01 Diretora Pedagógica;  

 01 Coordenadora Pedagógica; 

 01 Secretária Escolar; 

 08 Professoras; 

 08 Monitoras; 

 02 Monitoras volante; 

 01 Nutricionista 

 01 Motorista 

 03 Auxiliar de serviços gerais; 

 02 Cozinheiros (a); 

 01 Porteiro; 

 

 

 



 

 

 

 

 02 Coordenadoras administrativas; 

 01 Auxiliar Administrativo; 

 01 Menor Aprendiz;  

 01 Auxiliar de serviços gerais/Zeladoria. 

 

e) Abrangência territorial: 

 Riacho Fundo II . 

 

2)  PROJETO ENTRANDO NA  RODA 

 

2.1) DEPILAÇÃO 

a) Resultados alcançados: 

 Fortalecimento da identidade e maior clareza das cursistas quanto ao seu 

projeto de vida, tornando-as mais autônomos e protagonistas. 

 Capacidade de trabalhar em equipe, de respeitar o próximo e de conviver 

com a diversidade. 

 Avanço da organização; 

 Foi abordados os assuntos envolvendo ética social e profissional;  

higienização dos materiais de utilização, Normas vigentes da Vigilância 

Sanitária entre outros assuntos da área especifica. 

 

b) Resultados alcançados: 

 20 matriculados. 

 

 



 

 

 

2.2) INCLUSÃO DIGITAL E TECNICAS AVANÇADAS DE WORD, EXCEL E 

POWERPOINT 

a) Resultados alcançados: 

 Fortalecimento da identidade e maior clareza dos cursistas quanto ao seu 

projeto de vida, tornando-os mais autônomos e protagonistas, maior e 

melhor desenvoltura e capacidade de trabalhar em equipe, de respeitar o 

outro, de conviver com a diversidade e pontualidade; 

 Avanço na utilização de novas tecnologias e de sistemas informatizados 

de monitoramento; 

 Maior domínio das tecnologias da informação e comunicação; 

 
b) Público atendido: 

 34 alunos matriculados 

. 

2.3) QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 

ASSISTENTE EM RECURSOS HUMANOS 

c) Resultados alcançados: 

 Fortalecimento da identidade e maior clareza das cursistas quanto ao seu 

projeto de vida, tornando-as mais autônomos e protagonistas. 

 Capacidade de trabalhar em equipe, de respeitar o próximo e de conviver 

com a diversidade. 

 Avanço da organização; 

 

 



 

 

 

 Foram ministrados cursos de Corte e Costura, Aperfeiçoamento de corte 

e costura, Aperfeiçoamento de ajuste e reformas de costura, 

Aperfeiçoamento de customização de peças e vestuário, Camareira e 

Técnicas de governança em meios de hospedagem. 

 Tiveram a inserção no mercado de trabalho 14 participantes de forma 

qualificada durante seis meses;  

d) Resultados alcançados: 

 80 participantes. 

 

3) PROJETO ENTRANDO NA  RODA 

 

3.1) CULINÁRIA (GASTRONOMIA) 

a) Resultados alcançados: 

 Fortalecimento da identidade e maior clareza dos cursistas quanto ao seu 

projeto de vida, tornando-as mais autônomas e protagonistas, maior e 

melhor desenvoltura e capacidade de expressão das mulheres, 

capacidade de trabalhar em equipe, de respeitar o outro, de conviver com 

a diversidade e pontualidade; 

 Avanço da organização; 

b) Público atendido: 

 40 participantes. 

 

 

 



 

 

 

Recursos financeiros utilizados: 

RECEITAS VALOR 

Doações Pessoas Físicas e Jurídicas R$ 13.123,38 

Bazares, festividades e eventos R$ 3.160,00 

TOTAL R$ 16.283,38 

 

 

Recursos Humanos envolvidos: 

 

 Consultores e professores do SENAC 

 

Abrangência territorial: 

 

Riacho Fundo II  

 

 

PARCEIROS: 

 Conselho Tutelar do Riacho Fundo II; 

 SESC/ Mesa Brasil; 

 Programa de Aquisição de Alimentos – PAA - Ceasa-DF, Emater-DF - 

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

 Administração Regional do Riacho Fundo II; 

 Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social – CEPAS; 

 Conselho de Entidades Beneficente de Assistência Social – CEBAS; 

 Assistência Social Casa Azul; 

 Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF/DF; 

 Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

 Doações de pessoas físicas e/ou jurídicas; 

 Instituto Sabin; 

 Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Distrito  



 

 

 

 

Federal/SECONCI; 

 Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex 

 Café Pillotis; 

 Grupo dos Conjugues de Chefe de Missão – GCCM; 

 Corretora de Seguros BRB; 

 Centro de Criatividade Infanto Juvenil- CCI; 

 Instituto Bancorbrás; 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Integrado – Senac. 
; 
 

Brasília, 22 de dezembro de 2018. 
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