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1. Prestação de contas de atividades realizadas em 2020;
2. Movimentação Financeira 2020;
3. Parecer do Conselho Fiscal;
4. Planejamento 2021;
5. Cronograma de implantação do Projeto Apreender;
6. Assuntos Gerais;
7. Leitura da Ata do dia.



Atividades realizadas em 2020

A pandemia de COVID-19 provocou a suspensão de atividades 
presenciais a partir de março de 2020 e resultou no 
desenvolvimento de ações emergenciais.

• Os projetos Abraçar e Bazar em Família 
foram suspensos, com apenas uma oficina 
com as famílias e uma edição do bazar 
realizadas em 2020.

• Inverno ILAS baseou-se na arrecadação de 
recursos financeiros para compra de 
agasalhos infantis e mantas de frio, 
conforme demanda das famílias atendidas 
pelo Projeto Abraçar.

• Compreendendo a importância de um 
atendimento diferenciado e complementar 
às famílias atendidas, como ações 
emergenciais o ILAS ofereceu: 

• Kits com produtos de higiene e 
limpeza, e também orientações oficiais 
de prevenção à COVID19; 

• Máscaras faciais; 
• Fundo Emergencial Covid-19, com 

repasse mensal de recursos à Diaconia 
Social da CELML.



Principais resultados 2020
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crianças e 
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• Uma oficina 
realizada e 
48 cestas 
básicas 
entregues.
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• 30 kits de 
higiene
entregues e 
R$ 2.450,00 
transferidos 
à Diaconia 
Social da 
CELML.
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conjuntos 
de 
agasalhos 
infantis e 16 
mantas 
doados.



Movimentação financeira em 2020
Entradas

76%

11%

7%
4% 2%

 SOCIOS  ALUGUEL TERRENO

 NÃO SÓCIOS  AMIGOS DO ILAS

 BAZAR em FAMILIA

ENTRADAS

Doações de Sócios R$ 12.718,13

Doações não Sócios R$ 580,00

Doações Projeto Amigos do ILAS R$ 715,00

Venda de móveis e utensílios -------

Entradas Diversas R$ 2.939,30

TOTAL R$ 16.952,43



Movimentação financeira em 2020
Saídas

SAÍDAS

Escritório de Contabilidade R$ 3.740,00

Infraestrutura/Manutenção -------

Despesas com Cartório R$ 33,60

Despesas com Eventos R$ 379,05

Tarifas Bancárias R$ 760,60

Auxílio Emergencial COVID-19 R$ 2.450,00

Saídas Diversas R$ 3.158,17

TOTAL R$ 10.521,42
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Movimentação financeira em 2020
Resultado

RESULTADO

Entradas R$ 16.952,43

Saídas R$ 10.521,42

TOTAL R$ 6.431,01

SALDO EM CAIXA EM 31/12/2020 R$ 24.894,25





Saldo atual

• Cosiderando as doações recebidas neste primeiro trimestre, 
bem como rendimento de investimentos, o saldo do ILAS em 
12 de março de 2021 era R$ 28.432,22.



Parecer do Conselho Fiscal



Planejamento 2021
Lógica de intervenção

• O plano operacional do ILAS para 2021 tem como prioridade a 
implantação do Projeto Apreender.

• Atividades complementares, como os projetos Inverno ILAS, Abraçar e 
Bazar em Família serão executados preferencialmente sem atividades 
presenciais.

• Adicionalmente, em resposta à pandemia de COVID-19, o ILAS retomará 
ações emergenciais (entrega de kits de higiene e repasse por demanda 
de Fundo Emergencial à Diaconia Social da CELML).



Planejamento 2021
Público-alvo

• Público-alvo: famílias cadastradas no Projeto Abraçar e os membros

da Congregação Evangélica Luterana Martinho Lutero (CELML),

com eventual envolvimento da vizinhança.

• Cooperação institucional: atualizar e aprofundar o estudo de potenciais

parcerias, priorizando-se organizações sem fins lucrativos, escolas e setor

privado de Planaltina (DF).

• Voluntários: serão engajados entre os(as) sócios(as) do ILAS e membros

da CELML e do DBCO, moradores de Planaltina (inclusive membros das

famílias atendidas pelo ILAS), e população do Distrito Federal em geral (a

partir das plataformas nacionais de voluntariado).



Planejamento 2021
Comunicação

• Objetivos:

• Fortalecer o relacionamento com sócios(as) e amigos(as);

• Firmar novas parcerias, sejam institucionais ou com voluntários(as) individuais.

• Os canais de comunicação serão revitalizados e constantemente

atualizados, com destaque para resultados alcançados.



Planejamento 2021
Cronograma Geral de Atividades

MÊS ATIVIDADES

JAN Planejamento estratégico

FEV Planejamento operacional
Ações emergenciais: retomada do Fundo Emergencial (pore demanda)

MAR Assembleia

ABR Ações emergenciais: retomada da entrega de kits de higiene (bimensal)
Projeto Apreender: início do apoio a aulas virtuais

MAI Projeto Inverno ILAS: início da campanha 2021

JUN Projeto Apreender: preparação para programa de verão

JUL Projeto Apreender: execução do programa de verão

AGO Assembleia extraordinária: atualização de estatuto/regimento

SET Projeto Apreender: início das sessões de reforço escolar presencial

OUT Projeto Abraçar: atividade especial de Dia das Crianças

NOV Avaliação de desempenho

DEZ Assembleia
Projeto Abraçar: atividade especial de Natal



Projeto Apreender
Proposta para 2021

1º semestre:
• Apoio a acesso de 

aulas virtuais, com 
internet e empréstimo 
de equipamentos e 
tutoria de informática 
no ILAS, e/ou com 
doação de 
equipamentos para 
uso na residência 
dos(as) alunos(as).

Julho:

• Programa de verão, 
com oferta de duas 
semanas de atividades 
pedagógicas de tempo 
completo, inicialmente 
em dois grupos de uma 
semana cada um.

Tendo com conta as restrições causadas pela pandemia de COVID-19, e considerando a 
necessidade de firmar parcerias para financiamento do Projeto Apreender, propõe-se 
para 2021 a implantação do projeto em três etapas, voltadas ao teste do plano 
pedagógico e da estrutura de execução.

2º semestre:
• Oferta de tutoria e 

reforço escolar, em 
conformidade com o 
plano pedagógico do 
Projeto Apreender, 
duas vezes por semana 
para cada grupo de 
alunos(as).



Projeto Apreender
Cronograma de implantação 2021

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

Planejar

revisar e atualizar projeto

levantamento de necessidades

contratar serviços para apoio a aulas virtuais

elaborar cronograma 

de atividades 

pedagógicas (verão e 2º 

sem)
selecionar pessoal e 

contratar serviços para 

programa de verão

Testar

oferecer apoio para aulas virtuais (estrutura e 

reforço)

executar programa de 

verão

orientar 

pais

oferecer tutoria/reforço escolar presencial



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, para execução completa no segundo semestre 
de 2022.

• Custo estimado (em atualização):
• Fase de testes (10 crianças): R$ 274/criança/mês (R$ 19.180 em 2021). 

• Programa completo (30 crianças): R$ 191/criança/mês (R$ 
68.760/ano).

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



Assuntos Gerais

• Quadro societário:
• Desligamento: Beti Stahoski e Departamento de Servas CELE.

• Filiação: Cléssia Nunes da Silva Possidônio e Hermes Willian Pooz de 
Araújo.



Leitura de Ata



www.ilasdf.org.br

WhatsApp (61) 9158-7374

secretariailasdf@yahoo.com.br


