
2ª Assembleia 
Geral Ordinária

05 de dezembro de 2021.



Pauta

1. Pres tação de con tas  e ava liação das  a tividades  rea lizadas  
em  2021;

2. Movim en tação fin an ceira  J an eiro/ Novem bro 2021;
3. Parecer do Con selh o Fisca l;
4. Assun tos  Gera is ;
5. Leitura  da  a ta  do dia
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Atividades realizadas em 2021

A retomada das atividades presenciais trouxe alegria aos
nossos projetos. Mas sempre tomando todos os cuidados com a
saúde de todos.



Projeto 
Apreen der
● “de Volta às Aulas” em julho 2021 -

Programa de férias com 3 dias de
atividades (matemática, português,
ciências e educação física)

● "Apreender na Rede" - elaborado
para apoio às crianças no ensino
EAD, deu lugar ao oferecimento de
tutoria às crianças atendidas em
função da definição do GDF pelo
ensino híbrido.

● Agosto/2021 - Visita a todas as
famílias com crianças em idade
para serem atendidas pelo Projeto.



Projeto 
Apreen der

● Início em setembro com a
contratação de tutora para
atendimento de 5 crianças
com reforço escolar semanal

● Banco de currículos para
tutores(as)



Projeto 
Apreen der
● Dia da Criança: projeção de curta

animada sobre volta às aulas em
tempos de COVID-19 e entrega de
livros infantis.

● Especial de Natal: Distribuição de
brinquedos e jogos que foram
doados pela Congregação
Evangélica Luterana da Esperança
(CELE).

● Doações recebidas da CELE foram
incorporadas à bibliobrinquedoteca
do ILAS, que faz parte do Projeto
Apreender.



Projeto 
In vern o ILAS
● Duração: realizada entre maio e

julho.

● Foram arrecadados: doações tanto
financeiras (utilizadas para compras
de 84 pares de meias infantis) como
24 cobertores (doador externo); 10
caixas de agasalhos usados (entre
novas doações e itens que
pertenciam ao BAZAR em FAMÍLIA.

● Público atendido: as doações foram
entregues às 10 famílias
cadastradas no Projeto Apreender.



Projeto
BAZAR em  
FAMÍLIA
● Não houve edição do Projeto em

2021.

● Agasalhos em estoque foram
destinados ao Projeto Inverno ILAS
2021.

● Demais itens foram doados à Casa
Bom Samaritano (maio/2021) e à
Congregação Evangélica Luterana
Rocha Eterna, de Taguatinga
(outubro/2021).

Bazar realizado pela CELRE em Samambaia/DF



Projeto
Bras il 
Acolh edor  
(Program a Pátria  
Volun tária )

● Recebidos no final de junho mais de
200 kg de alimentos, entre cestas
básicas e itens individuais -
Campanha "Caixa Mais Solidária" –
3 agências da Caixa Econômica
Federal

● Atendidas 13 famílias

● Distribuição em julho e setembro



Projeto
Abraçar
● 10 Kits de higiene a cada dois

meses para as famílias atendidas
pelo Projeto Abraçar. A partir de
novembro/2021, uma família da
CELML passou a ser atendida com
kits de higiene.

● 51 kits de higiene ao longo de 2021.

● Prorrogada a entrega dos kits de
higiene durante o primeiro semestre
de 2022.



Projeto
Abraçar
● Retorno presencial - em comemoração

ao Dia das Crianças - projeção de curta
animada sobre volta às aulas em tempos
de COVID-19 e entrega de livros infantis.

● 04 dezembro - Atividade especial de
Natal – distribuição dos brinquedos e
jogos doados pela Congregação
Evangélica Luterana da Esperança
(CELE).

● Parte das doações recebidas da CELE
foram incorporadas à bibliobrinquedoteca
do ILAS (Projeto Apreender).



Atividades 
Adm in is tra tivas

● Desenvolvimento do planejamento
estratégico e operacional com plano de
atividades 2021/2022 aprovado durante a 1º
Assembleia de 2021

● Melhoria contínua da comunicação e da
transparência nas atividades do ILAS
(publicação periódica de relatórios
financeiros, boletins informativos e
atualizações mensais da seção de notícias
do site)

● Participação no Fórum de Ação Social da
IELB

● Recesso 20/DEZ a 16/JAN/2022



Principais resultados 2021
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Movimentação financeira J AN/NOV 2021

ENTRADAS
Doações Regulares de Sócios R$ 12.788,93

Doações não Sócios R$ 11.130,00

Aluguel Terreno R$ 6.600,00

Doações para Projetos R$ 1.949,48

Entradas Diversas R$ 1.188,95

TOTAL   R$ 33.657,36



Movimentação financeira J AN/NOV 2021

SAÍDAS
Funcionários R$ 6.494,80

Investimentos em Projetos R$ 6.654,63

Escritório de Contabilidade R$ 5.555,00

Impostos R$ 2.228,66

Infraestrutura/Manutenção R$ 380,00

Tarifas Bancárias R$ 662,47

Despesas com Cartório R$ 222,00

Saídas Diversas R$ 675,95

TOTAL R$ 28.090,14



Movimentação financeira J AN/NOV 2021

RESULTADO
Entradas R$ 33.657,36

Saídas R$ 28.090,14

Resultado R$ 5.567,22

Saldo em 30/NOV/2021 R$ 31.112,61

Caixa e Banco R$ 766,88

Aplicação DI Plus Ágil R$ 10.005,33

Aplicação BB CDB DI R$ 20.340,40



Projeção 2022





Projeto Apreender
Cronograma de implantação 2022

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Executar

recesso
orientação 

pais

oferecer tutoria/reforço escolar presencial
progra
ma de 
verão

orientar 
pais

executar Projeto Apreender completo

Monitorar 
e avaliar

planejar 
2022

atualizar avaliação desempenho
planejar 

verão

avaliar 
desempenho

atualizar 
planejamento

avaliar desempenho



Projeto Apreender
Resumo
• Lógica de escalonamento de atividades: planejamento e 

teste em 2021 (realizado com sucesso) para execução 
completa no segundo semestre de 2022.

• Estratégia de captação de recursos: parcerias 
institucionais (inclusive patrocínio), voluntariado, reativação 
e mobilização de novos sócios, alunos(as) pagantes etc.



Assuntos Gerais

• Movimento de Quadro de Sócios;

• Aluguel do terreno à empresa Solo Produtivo;

• Eleições 2022;

• Pauta Aberta para os presentes.



Leitura de Ata



www.ilasdf.org.br
WhatsApp (61) 9158-7374
secretariailasdf@yahoo.com.br
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