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APADRINHAMENTO DE ALUNOS

Na Escola Dendê da Serra, o apadrinhamento de alunos funciona da seguinte forma: 

Algumas pessoas que se interessam por apadrinhar um aluno podem vir até a Escola e conhecer
as crianças que podem ser apadrinhadas. Outras expressam somente que preferem apadrinhar
uma menina ou um menino. Outras ainda solicitam que indiquemos uma criança. Você pode
fcar à vontade para escolher qualquer uma dessas opções. 

Após esse processo de afnidade e seleção da criança, a professora comunica o apadrinhamento
à famíllia e explica como deve funcionar a relação entre o padrinho e o aflhado. A ideia é que
não haja somente um apoio fnanceiro, mas que o padrinho possa acompanhar o percurso e o
desempenho escolar da criança. 

Assim, periodicamente, o setor de Comunicação e Captação de Recursos da Escola Dendê da
Serra  envia  por  e-mail  ao  padrinho  pequenos  relatos  e  registros,  contando  como  esta o
desenvolvimento da criança na escola, um pouco do seu dia a dia e as atvidades que ela tem
feito. Uma vez por ano ha uma troca de cartas ou desenhos entre o padrinho e o aflhado. 

O valor do apadrinhamento é a contribuição mensal por aluno que, em 2019, é de R$ 850,00
(oitocentos  Reais).  Este  valor  cobre  os  gastos  por  aluno  com  as  refeições,  materiais
pedagógicos, custos de pessoal e manutenção da escola. O padrinho, desse modo, contribui
fnanceiramente com a escola durante os 12 meses do ano. Se for mais adequado, o padrinho
pode optar  por  pagar  o  valor  total,  referente  aos  12  meses,  de  uma vez  só  (no  caso,  R$
9.600,00).  Também,  se  preferir,  pode-se  propor  um  valor  diferenciado,  com  o  qual  possa
contribuir, de acordo com as condições fnanceiras pessoais, por exemplo, meia bolsa ou um
terço da bolsa. 

Na Escola Dendê da Serra,  trabalhamos com um sistema de códigos para identfcarmos as
doações do padrinho. Se, por exemplo, você quiser apadrinhar uma criança no valor de R$
800,00, podemos utlizar o código 37, e a sua doação passa a ser de R$ 850,37. Desta forma,
quando for depositada a doação de seu aflhado(a), a contabilidade da escola identfcara a sua
doação através deste código. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

Ficamos no aguardo do seu retorno. Abraço fraterno. 

Equipe de Comunicação e Captação de Recursos

Contato: 73 9 9920-6285 / captacaodendedaserra@gmail.com
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