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COM DIVERSOS PROGRAMAS E PROJETOS, A CASA AZUL FELIPE AUGUSTO
ESTÁ COMPROMETIDA COM AS METAS DOS

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Nesta edição comemorativa dos 
30 anos de fundação, 

você acompanhará 
depoimentos de educandos que 

fizeram parte dessa história.
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Missão
Transformar a vida de 
pessoas em situação 

de vulnerabilidade 
social ao promover 
a inclusão social e 

o fortalecimento de 
vínculos familiares, 

contribuindo para que 
os sonhos se tornem 

realidade.

Atuação 
A instituição atua em 

comunidades de quatro 
Regiões Administrativas 

do Distrito Federal: 
Samambaia, Riacho 

Fundo II, Vila 
Telebrasília e São 

Sebastião, sendo que 
as duas últimas regiões 

são assistidas em 
unidade instalada na 
Associação Atlética 

Banco do Brasil. 

Finalidades 
Estatutárias

Organização da 
Sociedade Civil (OSC), 

sem fins lucrativos, 
que desde 1989 tem 
por finalidade zelar 
pela garantia dos 

direitos de crianças, 
adolescentes e famílias 
por meio de formação 

cidadã, profissional 
e acompanhamento 

familiar, oportunizando 
a superação de 
desigualdades.

 Articulação
Membro:

• Fórum de Aprendizagem do Distrito Federal;
• Rede Socioassistencial de Samambaia;
• Conselheiro titular do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS-DF);
• Conselheiro titular do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA - DF);
• Presidente do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social (Cepas - DF).
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Sonho
Empoderar para tornar 
sonhos em realidade.
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Valores 
Integridade;

Responsabilidade 
Social; 

Valorização das 
Pessoas; 

Excelência; 
Amor no Que Faz. 

Visão 
Ser reconhecida 

nacionalmente como 
instituição que presta 
serviços de excelência 

no atendimento a 
pessoas em situação 

de vulnerabilidade 
social.

Reconhecimento  
Prêmios 2019

Eleita, pelo segundo ano, uma 
das 100 Melhores ONGs do Brasil          

(Instituto Doar, Rede Filantropia e o 
Mundo Que Queremos) 

Comenda Zilda Arns, destinada 
a instituições que desenvolvem 
ações de  proteção a crianças e 

adolescentes (Senado Federal)

Moção de Louvor pelos serviços 
prestados à população do DF

(Câmara Legislativa do Distrito Federal)

Certificação Princípios 
Internacionais de Transparência 

e Boas Práticas Sociais 
(Instituto Sabin e Phomenta – 

Membro do Comitê Internacional de 
Monitoramento de ONGs)

Selo de Gestão e Confiança 

(Ambev Voa)

Selo Doar 

(Instituto Doar)

Mapa Cidades Sustentáveis 
/ Eixo: bem-estar e 

responsabilidade do cidadão
(Quintessa e Instituto Vedacit)
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Há exatos 30 anos, colorimos 
milhares de histórias, em três décadas, 
mais de 20 mil vidas. Em mundos tão 
preto e branco, a responsabilidade 
social surge como o lápis de colorir, 
desenhando caminhos e conduzindo 
à transformação social. 

Em 2019, vivenciamos emoções. 
Pelo segundo ano consecutivo, 
recebemos a premiação das 
100 Melhores ONGs do Brasil. 
Adentramos as portas do Senado 
Federal, ao lado da senadora 
Leila Barros, para nos emocionar 
com a comenda Zilda Arns, em 
reconhecimento por nossa luta 
pela garantia de direitos de crianças 
e adolescentes e, pelos serviços 
prestados à população do Distrito 
Federal, fomos homenageados 
com moção de louvor na Câmara 
Legislativa do DF, proposta pelo 
Deputado Fábio Félix. 

Em um ano tão significativo, 
vimos surpresas chegarem à 
porta. A primeira delas, a visita do 
velho maestro João Carlos Martins 
que encantou nossos pequenos 
músicos e tocou o coração de 
todos nós, uma ação do projeto 
Orquestrando o Brasil em conjunto 
com a Fundação Banco do Brasil 

(FBB). E, como não bastasse, nessa 
mesma sintonia, já celebrávamos a 
nova parceria com a Agência do Bem 
que trouxe, lá do Rio de Janeiro, aos 
nossos educandosa oportunidade 
de aprender novos instrumentos, 
dessa vez, violino e viola. 

Em 2019 também contamos com a 
responsabilidade social dos nossos 
parceiros para alavancar novos 
projetos. A Fundação Banco do 
Brasil- FBB, a Ativos SA, o Senac 
e a Secretaria de Desenvolvimento 
Social, mais uma vez, acreditando em 
nosso trabalho nos possibilitaram 
dar vida ao projeto “Sonhar Para 
Voar” que leva capacitação 
profissional a 80 adolescentes e 
jovens de Samambaia. Da mesma 
forma, o Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CDCA) 
nos possibilitou fomentar cultura 
e despertar talentos entre 300 
crianças e adolescentes por meio 
do projeto “Sonho Encantado”. 

Foi um ano em que também 
tivemos a oportunidade de 
compartilhar nossa expertise em 
desenvolvimento de projetos com 
25 professores civis e militares, 
assistentes sociais e psicólogos 
das cidades de Mossoró (RN), 

Piracicaba (SP) e Santa Maria 
(DF) com o objetivo de formar 
multiplicadores do projeto Profesp/
FBB, desenvolvido pelo Ministério da 
Defesa em parceria com a FBB nas 
cidades brasileiras citadas acima. 

Foram inúmeras as conquistas 
somadas às demonstrações de 
solidariedade de diversas pessoas 
e empresas em um ano que marcou 
nossos 30 anos de trajetória. 
Algumas dessas alegrias, você 
terá a oportunidade de acompanhar 
ao longo deste relatório. Não 
poderia finalizar essa Palavra sem 
compartilhar a imensa satisfação 
que foi celebrar os 30 anos da Casa 
Azul Felipe Augusto lançando a 
pedra fundamental que simbolizou 
o início da construção de um novo 
e ousado sonho, a construção de 
um centro de formação profissional, 
local onde mais vidas irão reescrever 
suas histórias, encontrando meios 
de florescer. A cada um de vocês, 
educandos, parceiros, doadores, 
colaboradores que em algum 
momento passaram pelos portões 
da Casa Azul, fisicamente ou por 
meio do coração, nossos sinceros 
agradecimentos, vocês são parte 
dessa história! 

Daise Lourenço Moisés
Presidente

DA  PRESIDENTE
PALAVRA 



1989

1999

“Entrei na Casa Azul em um momento 
em que minha família estava passando 
por situações bem difíceis. Logo de cara 
me apaixonei pelas aulas, principalmente 
por teatro e música (flauta) e também fiz 
amizades que tenho até hoje. Quando 
me lembro da Casa Azul só me vem 
bons momentos, o mais marcante foi 
uma apresentação no Teatro Nacional 
em que fiz o personagem principal; 
como criança, eu estava realizada e, 
hoje em dia, eu me recordo dessa época 
com muito amor e nostalgia. A Casa 
Azul teve uma grande participação na 
formação do meu caráter, na minha 
formação profissional e faz parte da 
minha história. Sou muito grata por tudo 
que vivenciei nos anos que fiquei lá.”

Nayara André Gonçalves

“A Casa Azul ocupou um papel gigantesco 
em minha vida. Certa vez, a diretora da 
instituição nos falou que precisávamos 
estudar e nos destacar no mercado de 
trabalho para que nossos filhos não 
precisassem da Casa Azul. Lembro que, 
no dia, não entendi o que ela quis dizer, 
pois, para mim, era tudo tão bom e tão 
divertido, o melhor lugar que eu tinha. 
Hoje, eu sei que ela não se referia à Casa 
Azul e sim à nova história que deveríamos 
ter e dar aos nossos filhos no futuro. 
Talvez se não fosse pelo papel da Casa, 
eu não seria hoje formada e pós-graduada 
e, muito mais que isso, uma cidadã ética 
e honesta que cresce a cada dia na 
base da luta e do estudo. Hoje eu digo 
que mudei minha história e tem reflexos 
da Casa na cidadã, profissional e mãe 
que sou. Lá foi o único lugar em que eu 
pude ser criança e ser feliz de verdade 
durante minha infância e adolescência.” 

Ana Lídia de Sousa
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“Quando cheguei em Samambaia (DF) 
com minha família, lembro que eu estava 
andando na rua e vi um monte de crianças 
aglomeradas em uma casinha de madeira. 
Tinha uma tia anotando o nome das 
crianças e eu pequenino, com apenas seis 
anos, dei meu nome para ela. Logo depois, 
começaram os encontros da Casa Azul. Lá, 
aprendi o significado do amor, desenvolvi 
valores e era motivado a crescer.  Passei 
no vestibular para universidade pública, 
me tornei professor de inglês e fui 
aprovado em concurso público. Aos 22 
anos me tornei gerente do Banco do Brasil 
e fui galgando minha carreira. Estudei 
em Cambridge nos Estados Unidos. Hoje 
sou executivo em uma grande empresa 
de investimento e trabalho com mercado 
financeiro. A Casa Azul me salvou 
no momento em que mais precisei.” 

Douglas Miranda 
Executivo

Empreendedora Criativa

Psicóloga



2000

2004

2019

“Ingressei na Casa Azul com apenas 9 
anos, no projeto Brincando e Educando, 
e participar das atividades que me foram 
proporcionadas foi essencial para me 
tornar quem sou hoje. Lembro com 
muito carinho, especialmente, das aulas 
de teatro, percussão e dos momentos 
na biblioteca. Foi por meio da Casa Azul 
que consegui uma bolsa integral para 
estudar em um colégio particular (CCI) e 
o meu primeiro emprego no Programa de 
Aprendizagem, aos 15 anos. Sem dúvidas, 
essas oportunidades mudaram o rumo da 
minha trajetória e contribuíram para hoje 
exercer a profissão que escolhi. Atualmente 
sou enfermeiro, concluindo mestrado e 
estou como professor na Universidade de 
Brasília. Meus agradecimentos, por terem 
feito parte da minha vida, são imensos.”

Breno de Sousa 

“Tenho 16 anos e hoje sou aprendiz da 
Casa Azul, mas estou lá desde pequena, 
aprendendo coisas novas e fazendo 
amizades. Na Casa Azul, encontrei a dança 
que é uma das coisas mais importantes na 
minha vida e ainda tive a oportunidade de 
entrar na escola de artes Cia. Josac. Com 
o Programa de Aprendizagem, consegui o 
meu primeiro emprego como aprendiz no 
Banco do Brasil e que, com certeza, mudou 
muito a minha vida, porque tenho mais 
responsabilidade e aprendi a ajudar mais 
em casa. Sou muito grata à Casa Azul e 
às pessoas incríveis que fazem de tudo 
para dar certo. Quando chegar o dia de ir 
embora da Casa, irei levar para vida todas 
as coisas que aprendi lá e principalmente 
o amor, empatia e alegria. Muito obrigada 
Casa Azul por fazer parte da minha vida.”

Lidian Kelly Alves
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Enfermeiro

Estudante
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Ocorrências de desvios éticos e atos ilícitos, incluindo 
fraude, desvios, corrupção e lavagem de dinheiro.

Como Funciona? 
1 COMPROMETIMENTO DA ALTA GESTÃO 
Padrões de ética e de conduta 

2 ANÁLISE DE RISCO 
Levantamento do perfil da organização
Análise de riscos 
Tratamento de riscos

3 INSTÂNCIA RESPONSÁVELO PELO PLANO 
DE INTEGRIDADE
Núcleo de integridade 
Comitê de ética 

4 REGRAS E INSTRUMENTOS 
Manual de conduta 
Políticas e normas
Estatuto 

5 MONITORAMENTO CONTÍNUO 
Processos de controle interno
Auditoria interna 
Canal de denúncias 

    
O que é o Programa? 

A cultura ética e transparente da Casa Azul Felipe Augusto é construída no dia a dia, com o 
engajamento de colaboradores, parceiros, fornecedores e doadores na adoção de práticas 
idôneas que reforçam nossos valores. Sendo assim, o nosso Programa de Integridade 
é um conjunto de medidas desenvolvidas para nortear a atuação dos representantes da 
instituição, bem como dos seus diferentes públicos de interesse, no relacionamento com 
os agentes públicos, assim como nas relações de negócios e parcerias, de modo geral. 

Qual é o objetivo?

Prevenir, 
Detectar 
e Corrigir 

Programa de Integridade



Levantamento e 
análise de riscos

Implementação de 
políticas internas

Estruturação do 
Programa de 
Integridade

(Papéis e responsabilidades)

Implementação do 
Código de Conduta

Implementação do 
Canal de Denúncias

Planos de 
Treinamento e 
Comunicação 

Interna

O Núcleo de Integridade é o departamento responsável pela gestão do Programa 
de Integridade, portanto, o executa, monitora e avalia, diagnosticando problemas 

e assessorando a Alta Administração nas tomadas de decisão.

Concluído
Em andamento
Não iniciado

Íntegra do Programa de Integridade disponível 
em www.casazul.org.br 
Referência: Controladoria Geral da União (CGU)

Estrutura

Implementação

Assembleia Geral

Núcleo de 
Integridade

Conselho
DeliberativoDiretoria

Presidência

Conselho
Deliberativo

Assessoria de 
Comunicação e 

Gestão

Coordenação de Serviços 
Compartilhados

Coordenação de 
Programas e Projetos

Conselho
Fiscal
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O R G A N O G R A M A
CASA AZUL FELIPE AUGUSTO

Pedagógico Psicossocial Coordenação de 
Unidades

Programa
Brincando e 
Educando

Programa
Construindo Vidas

Programa
De Olho no Futuro

Assembleia Geral

Diretoria

Presidência

Assessoria de 
Comunicação e 

Gestão
Coordenação de 

Programas e Projetos

Conselho
Fiscal
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Nutrição

Compras

Patrimônio

Logística

Segurança e 
Conservação

Gestão de 
Pessoas

Gestão da 
Secretaria

Gestão de 
Serviços de 

Suporte

Gestão de 
Parcerias Serviços de TIC Gestão 

Financeira

Núcleo de 
Integridade

Conselho
Deliberativo
Conselho

Deliberativo

Coordenação de Serviços 
Compartilhados



Adolescentes e Jovens de 14 a 25 anos.
DE OLHO NO FUTURO   

PROGRAMA

Capacitação Profissional e 
Inclusão no Mercado de Trabalho; 
Empreendedorismo; Aprendizagem; 
Cidadania; Esportes; Palestras; 
Tecnologia, Cultura e Alimentação.

281 Aprendizes no mercado de trabalho 
33 Aprendizes efetivados nas empresas
19 Participações culturais 

Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos
BRINCANDO & EDUCANDO

PROGRAMA

Cidadania e Cultura; Tecnologia 
e Educação;Teatro; Danças: balé 
e hip hop; Orquestra; Flauta; 
Percussão; Literatura; Esportes, 
Jogos Lógicos e Alimentação.

PROGRAMA

Fortalecimento do núcleo familiar; 
cursos para geração de renda e 
Capacitação profissional; palestras 
e rodas de conversa.

C O N S T R U I N D O  V I D A S 
( E n t r a n d o  n a  R o d a  e  S A P )

107 Mulheres inseridas no mercado de trabalho
18 empresas Incubadas (MEIs entre 2016 e 2019)

1.947   
A t e n d i d o s

96%
De aprovação escolar

Investimento
R$ 4.988.879,83

1.141   
(Famílias)

Atendidos

1.168 
Entrando na Roda

Participantes

Investimento
R$ 2.336.445,46De aprovação escolar

95%
Investimento
R$ 2.530.503,48

1.438
A t e n d i d o s
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107 Mulheres inseridas no mercado de trabalho
18 empresas Incubadas (MEIs entre 2016 e 2019)

D E  C O M U N I C A Ç Ã O 

ASSESSORIA

Produção de conteúdo multimídia 
para os canais institucionais, além 
de assessoria de imprensa. 

5 Campanhas institucionais
8 Participações na mídia 

FAZENDO A DIFERENÇA

PROGRAMA

Captação de recursos; elaboração 
de projetos e mobilização. 

85 Parceiros de Serviços, 
Aprendizagem e Projetos
4 Projetos aprovados (FBB, MPDFT, CDCA, 
Promundo e  JBS) 

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

SERVIÇO DE
Acompanhamento Psicossocial aos 
educandos e famílias 

Visitas domiciliares
Atendimento coletivo e individual
Participações em redes
Estudos de caso 

17 Mil
(intervenções)

Mais  de

17



Brincando & Educando
Programa

O Programa Brincando e Educando possibilita a descoberta de habilidades, a construção da identidade individual 
e coletiva e o fortalecimento dos vínculos familiares. Por meio de oficinas multidiciplinares, promove-se formação 
cidadã, intelectual e cultural, valorando a singularidade de cada criança e adolescente, os encorajando a acreditarem 
em si mesmos. 

Ano de criação: 1999
Meta em 2019: 1.229
Atendidos no ano: 1.947 crianças e adolescentes.
Faixa etária: 6 a 14 anos.
Unidades de atendimento: Samambaia, Riacho Fundo II e AABB (Vila Telebrasília e São Sebastião).
Objetivos: atender diariamente crianças e adolescentes, garantindo atividades de incentivo aos estudos, 
aos esportes, às expressões artísticas e culturais, à inclusão digital e à alimentação balanceada.

Modalidade: contraturno escolar 
Parceiros: Secretaria de Desenvolvimento Social, Fundação 
Banco do Brasil, Associação Atlética Banco do Brasil e 
Fenabb, Agência do Bem / Escola de Música e Cidadania, 
Conselho dos Direitos da Criança e  do Adolescente, Instituto 
Nair Valadares, Banco de Alimentos e Mesa Brasil.

4.988.879,83
Investimento no programa

Desempenho 
Escolar

18

96% Aprovados 
 

6 a 14 anos
(Brincando e Educando)

Meta 1.229

Atendidos 
1.949



75%Peso  Ideal

7%Obesidade

Sobrepeso 15%

4%Magreza

• ArtVida: balé e hip-hop;
• Expressão: teatro e pintura;
• Musicalização: orquestra, flauta, percussão,    
viola e violino;
• Biblioteca Sonho Encantado: pesquisa, 
acompanhamento escolar e literatura;
• Movimento Nota 10: esporte, jogos lógicos e 
de tabuleiro; 
• Inclusão Digital: informática. 

O
fi

ci
na

s

Projeto Sonho Encantado  
O projeto nasceu em 2019 para possibilitar a 300 

crianças e adolescentes um Espaço Cultural para 
despertar talentos, aprimorar habilidades e elevar 
a autoestima, além de promover a cultura local. A 
construção do espaço, a aquisição de materiais e 
figurinos e até a contratação de uma cia de teatro foram 
possíveis e irão resultar em um espetáculo previsto 
para 2020. 
Parceiro: Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CDCA-DF).
Investimento: R$ 140.743,02

Projeto Escola de Música e Cidadania 
Em 2019, os educandos da Casa Azul Felipe Augusto 

conquistaram uma nova oportunidade de aprendizado 
musical: começaram a tocar violino e viola, por meio do 
projeto ‘Escola de Música e Cidadania’ que possibilita 
material pedagógico, um instrumento por aluno, uniforme 
e o educador musical. 

Parceiro: Agência do Bem
Investimento:  29.183,00

Parceiro: SEDES-DF
Investimento:  4.582.807,66

Fonte: equipe de Nutrição da Casa Azul.

Amostra realizada com 67% 
dos educandos de 6 a 14 anos.

Projeto AABB Comunidade Casa Azul Brasília 
Participam do projeto 150 crianças e adolescentes, 

de 6 a 17 anos, das comunidades de São Sebastião e 
Vila Telebrasília. São oferecidas atividades de natação, 
futsal e ginástica rítmica, percussão, orquestra e flauta, 
hip hop e balé, informática, noções de administração, 
acompanhamento pedagógico, formação cidadã e 
profissional, além do encaminhamento de adolescentes 
para o mercado de trabalho como aprendizes.  
Parceiro: Fundação Banco do Brasil, Federação 

Nacional das AABBs, Associação Atlética Banco do 
Brasil e a Secretaria de Desenvolvimento Social.
Investimento FBB: R$ 236.146,15

Avaliação 
Antropométrica  

19
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Brin
cando & Educando

ATIV
ID

ADES

1

Orquestra, Flauta, Escaleta, 
Percussão, Hip Hop e Balé
Resultado das habilidades 

adquiridas nas oficinas práticas.
Total: 42

Apresentações

Incentivo à prática de esportes e 
à competição saudável.

Total: 6

Campeonatos

Atividades diversas que 
estimulam o desenvolvimento 

cognitivo e motor.
Total: 22 

Projetos Pedagógicos

Conscientização, prevenção 
e informações gerais sobre o 

cotidiano infantojuvenil.
Total: 12

Palestras

Passeios multiculturais 
envolvendo arte, literatura, 

música, entre outros.
Total: 41

Atrações Culturais 
com Parceiros

1-Horta Comunitária; 
2-Visita do maestro João Carlos Martins à Casa Azul;
3-Participação do grupo de flauta e escaleta na Caravana Iluminada;
4-Visita ao CCBB;
5-Escola de Música e Cidadania em recital no Shopping Conjunto Nacional;
6-Projeto Consciência Negra & África em Nós;  
7- Passeio ao Memorial do Indio;
8-Festival desportivo realizado na AABB: esporte promove saúde;
9- Visita à Feira do Livro;
10-Show de Talentos /Festa da Família.
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De Olho No Futuro  
Programa

O Programa De Olho no Futuro é desenvolvido no contraturno escolar e visa à inserção no 
mercado de trabalho seja como aprendiz, emprego formal ou como empreendedor. O Programa é 
composto de projetos diversificados, realizados em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Sedes), Sistema S e empresas privadas.

Ano de criação: 2005.
Atendidos em 2019: 1.438
Faixa etária: 14 a 25 anos.
Unidades: Samambaia, Riacho Fundo II e AABB (Vila Telebrasília e São Sebastião).
Objetivos: prestar assistência a adolescentes e jovens, propiciando cursos de capacitação profissional, 
visando à qualificação e à inserção no mercado de trabalho. 

2.530.503,48
Investimento no programa
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Adolescentes e Jovens: 15 a 25 anos
Atividades: lançado em 2019, o projeto ‘Sonhar Para 
Voar’ tem por objetivo fomentar a geração de renda 
e o empoderamento de adolescentes e jovens de 
Samambaia (DF), por meio de cursos de qualificação 
profissional. Os participantes do projeto têm a 
oportunidade de descobrir e desenvolver habilidades 
nos campos da tecnologia, da inovação e gestão do 
conhecimento, além de aprimorar as relações sociais 
e fortalecer os vínculos familiares.
Parceiros: Fundação Banco do Brasil, Sedes-DF, Senac-DF 
e Ativos SA. 

Adolescentes e Jovens: 15 a 17 anos
Atividades: adolescentes são acompanhados no processo 
de construção da identidade e da cidadania, para que 
tenham suas habilidades potencializadas. A participação 
em cursos de capacitação em diversas áreas visa ao acesso 
ao mundo do trabalho, como aprendizes, empreendedores 
ou emprego formal.
Parceiro: Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES).

Projeto Sonhar Para Voar  

Investimento
R$ 216.808,52

Projeto Alternativa Real 

Investimento
R$ 954.751,60

Atendidos: 80  Duração: 12 meses 

Atendidos: 449  Meta: 221 
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Adolescentes e Jovens: 16 a 25 anos
Atividades: formação profissional nas áreas de marketing 
e vendas, produção de eventos, comunicação e tecnologia, 
em cursos práticos e interativos, com duração de até dois 
meses cada ciclo. Os participantes são encaminhados para 
processos seletivos e têm os currículos disponibilizados 
em bancos de talentos.  
Parceiro: Instituto Coca-Cola Brasil e Brasal Refrigerantes.

Projeto Coletivo Jovem

Investimento
R$ 105.588,75

Atendidos: 628 
 

Adolescentes e Jovens: 14 a 24 anos
Atividades: Formação técnico-profissional. Nesse 
programa, os aprendizes já estão atuando de forma prática 
nas empresas contratantes e participando de formação 
teórica na Casa Azul Felipe Augusto, unidade formadora 
credenciada pelo MTE. Visando à plena formação do 
aprendiz, é realizado, por equipe multidisciplinar, o 
monitoramento do desempenho e da frequência escolar 
do aprendiz, bem como o acompanhamento na empresa 
e na família.
Parceiro: diversas empresas (lista na página nº 38).

Programa Aprendiz 

Investimento
1.249.104,61

Atendidos: 281 Meta: 221 



Atendidos: 166 

Desenvolvido com o objetivo de fomentar o 
empreendedorismo entre os jovens, o projeto proporcionou 
aos participantes uma verdadeira imersão no mundo dos 
negócios, por meio da criação de modelos de startups, 
planos de negócios modelos de negócio, reinvenção de 
marcas e produtos, além de promover debates acerca dos 
principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais. 
Parceiro: CDL Jovem e Fundação CDL-DF em parceria 
com Internationali Negotia.

Projeto Intersonho  

Investimento
R$ 4.250,00

Mercado de Trabalho
Emprego Efetivo

Monitoria e Recreação

Serviços de Jardinagem

Informática 
Serviços de Alimentação

Serviços Bancários
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Assistente / Serviços Administrativos

Serviços de Comércio e Varejo

Cursos validados pelo MTE: 

Quantitativo de jovens efetivados em empresas após 
participação nos cursos de qualificação ou término do 
contrato de aprendizagem.

Efetivados 

 (33)
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1

Abordagem de temas 
diversos que estimulam o 

desenvolvimento cognitivo e 
sociointelectual.

Total: 18

Projetos Pedagógicos

Conscientização, prevenção 
e informações gerais sobre o 

cotidiano juvenil.
Total: 13

Palestras 

Passeios multiculturais 
envolvendo arte, literatura, 

música, entre outros.
Total: 19

Atrações Culturais 

1- Palestra  ‘Gravidez na Adolescência’ - Sabin;
2- Aprendizagem em Ação;
3- Workshop Ey Connect Day;
4- Início do Projeto Sonhar Para Voar;
5- Basquete de Inclusão;
6- Oficina de Cidadania;  
7- Projeto Intersonho;
8- Treinamento Sebrae; 
9- Visita à embaixada de Bangladesh;.
10- Workshop de Empregabilidade.
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Aprendizes efetivados: 33
Empreendedores: 47
Inseridos no mercado 

de trabalho: 105

Impacto Social
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Construindo Vidas 
Programa

O Programa Construindo Vidas conta com o Serviço de Atendimento Psicossocial (SAP) e o Projeto Entrando 
na Roda. O primeiro propicia atividades que visam ao fortalecimento do núcleo familiar, por meio de visitas 
domiciliares, reuniões, atendimentos individuais, distribuição de alimentos e rodas de conversa. O Projeto Entrando 
na Roda oferece cursos, oficinas, palestras e encontros destinados à formação profissional, fomentando a geração 
de renda e o empreendedorismo.

Parceiros: Senac – DF, FHE e Poupex, Senai – DF, Corretora Seguros BRB, Sebrae, voluntários e doadores. 

Ano de criação: 2004
Famílias atendidas em 2019: 1.141
Participações em 2019: 2.309
Unidades: Samambaia, Riacho Fundo II e AABB (Vila Telebrasília e São Sebastião).
Objetivos: prestar assistência a famílias por meio de ações que promovam o fortalecimento familiar, bem 
como a geração de renda, cujo o foco, prioritário, seja o empoderamento de mães chefes de família.

2.336.445,46
Investimento no programa

Participações no Programa 
Construindo Vidas 1.168

1.141
Serviço de

 Atendimento
 Psicossocial

Entrando na Roda
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CURSOS 
Desenvolvimento profissional por meio do aprendizado teórico e prático. No Projeto Entrando na Roda, os 

participantes têm acesso a mais de 20 opções de cursos de qualificação

Quantitativo por gênero

ENTRANDO NA RODA

Serviço de Atendimento Psicossocial

12% 
80%

20%

1.168

Participantes em 2019 Inserção no mercado 
de trabalho 

Início do Projeto 
em 2014

40
 (mulheres) 

Mulheres 

Imagem Pessoal

Manicure Artística e Pedicure; 
Cabeleireiro;
Depilação;
Design de Sobrancelhas;
Barbeiro; 
Maquiagem de noivas. 
Total de participantes: 488 

Inclusão Digital 

Operador de computador;
Total de participantes: 108  

Vestuário e Artesanato:
Corte e costura;
Artesanato.
Total de participantes: 56 

Alimentação
Panificação;
Salgadeiro;
Confeitaria / Cake Design;
Pizzaiolo.
Total de participantes: 190 

Assistente 
Recursos Humanos;
Administrativo;
Departamento Pessoal;
Secretaria Escolar;
Contabilidade; 
Logística;
Recrutamento e Seleção de Pessoas. 
Total de participantes: 326

Palestras
Debate de temas sugeridos pelas 
famílias com foco na prevenção e 

conscientização.

Rodas Terapêuticas e de Conversa
Espaço para integração das famílias e 

compartilhamento de vivências.

TOTAL

35

18 Empresas Incubadas Pela Casa Azul
 (MEIs entre 2016 e 2019).
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Cursos de capacitação 
profissional em mais de 20 

áreas.

Qualificação

O projeto já capacitou mais de 
4 mil pessoas desde a criação 

em 2014.

Impacto Social

Imagem pessoal, vestuário, artesanato,
informática, culinária, hotelaria e outros.

Áreas

Mais de 10 voluntários de 
diferentes áreas de formação 

como terapeuta, psicólogo, 
psicopedagogo e advogado. 

Voluntariado

Diversas palestras e rodas 
terapêuticas com temas como 
drogas e álcool, saúde mental, 

educação não violenta e outros.

Cidadania e 
Empoderamento Familiar 

1- Roda terapêutica com o tema ‘Feminicídio’; 
2- Palestra ‘Amor Exigente e Acolhimento Familiar na Dependência Química’;
3- Roda de conversa com o tema ‘Violência Doméstica e Relacionamento Abusivo’;
4- Curso de Confeitaria/Cake design;
5- Manicure Artística e Pedicure; 
6- Curso de Barbeiro;
7- Curso de Corte e Costura;
8- Curso de Operador de Computador;
9- Oficina de Artesanato;
10- Curso de Maquiagem.
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Programa Fazendo a Diferença   
Programa

O Programa Fazendo a Diferença atua na busca por parcerias institucionais, a fim de captar recursos 
financeiros e humanos que contribuam para a  manutenção das atividades assistenciais. Para tanto, o 
programa conta com o apoio e responsabilidade social de empresas privadas e instituições públicas, além 
de doações e voluntariado de pessoas físicas.

Captação para campanhas
Ações de articulação e mobilização visando à captação de recursos para apoio 
às campanhas institucionais. 

Ano de criação: 2004
Descrição: destinado à captação de recursos por 
meio da articulação e mobilização de parceiros e 
doadores. 

Projetos Aprovados 
Sonhar Para Voar – Fundação Banco do Brasil; 
Uma Alternativa Real que Transforma Vidas – MPDFT;  
Construindo Sonhos – O Sonho Continua. – CDCA; 
M + H - Promundo e JSB Consultoria E Capacitação. 

Parceiros em 2019 
Meta: 69
Alcançados: 85

Quantitativo por segmento: 
Aprendizagem: 44
Serviços: 31
Projetos / Aporte Financeiro: 10

Casa Azul inicia construção do Centro de Formação com recursos do FDCA, 
após captação de recursos por meio de doações do Imposto de Renda;

FHE e Poupex realizam festa 
junina e doam recursos à Casa Azul; 

Cia. de Comédia Setebelos faz 
espetáculo beneficente em prol dos 

projetos sociais da instituição. 
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d e  Co m u n i c a ç ã o 
Assessoria

Na Assessoria de Comunicação são desenvolvidas  as campanhas institucionais, produzidos os conteúdos 
informativos para o site e as redes sociais, além dos materiais impressos e digitais, os registros fotográficos 
e audiovisuais, os procedimentos inerentes à assessoria de imprensa como planos de comunicação e 
marketing, relatórios institucionais,  fortalecimento da marca, follow up, clipping, atendimento à imprensa, 
ações de endomarketing e comunicação interna.

Ano de criação: 2014
Descrição: serviço destinado a dar visibilidade às 
ações dos programas e projetos a fim de evidenciar o 
impacto social e fortalecer a imagem institucional. 

Leão Amigo da Solidariedade 
Objetivo: arrecadar doações pela deducação imposto 
de renda de pessoas físicas e jurídicas. 
Coelho Solidário 
Objetivo: arrecadar doações de ovos de chocolate. 
Desengaveta: 
Objetivo:arrecadar roupas, calçados, eletrodomésticos, 
utensílios de casa para venda no bazar institucional. 
Crowdfunding
Objetivo: arrecadar recursos financeiros por meio da 
plataforma Vakinha Online. 
Natal dos Sonhos 
Objetivo: arrecadar materiais escolares e brinquedos.  

Campanhas 
São desenvolvidas para arrecadar doações em 

recursos financeiros, materiais ou ainda para obter 
apoio a uma causa específica.  

Casa Azul na Mídia 

TV Globo - No Fim das Contas: experiências práticas 
ajudam a diminuir a pobreza; 

Correio Braziliense – A música embala o futuro: 
visita do maestro João Carlos Martins à Casa Azul; Casa 
Azul celebra 30 anos e anuncia Centro de Formação. 

Ativa FM 98,1 – Conquiste seu primeiro emprego; 
TV Brasil -  Contribuinte pode doar IR para fundos 

da criança;
SBT Brasília - Maestro João Carlos conhece ONG 

Casa Azul; 
Metrópoles - Casa Azul, ONG que atende jovens 

do DF, completa 30 anos. 
Agência Brasília - Orquestra da Casa Azul participa 

do lançamento do Programa Desperdício Zero da Ceasa. 
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de Atendimento Psicossocial 
S e r v i ç o

Composto por uma equipe multidisciplinar de psicólogos e assistentes sociais, O Serviço de Atendimento 
Psicossocial (SAP) é responsável pelo acompanhamento dos educandos e famílias, atuando de forma 
conjunta com os programas e projetos desenvolvidos pela Casa Azul Felipe Augusto. O SAP realiza 
atendimentos individuais e coletivos, estudos de caso e o levantamento das especificidades de cada 
família e, dessa forma, estabelece estratégias de intervenções mais assertivas, maximizando os resultados 
esperados. A atuação do SAP contribui para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e para 
a garantia de direitos.

Acolhimento / Atendimento 

Mais de 17 mil 
i n t e r v e n ç õ e s 
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Mapa da Vulnerabilidade 

Violação de Direitos 42%
Trabalho infantil, violência sexual, 
dependência química e etc.

Desestrutura Familiar e Territorial 33%
Baixa instrução familiar, habitação 
inadequada / regiões de violência e etc.

Baixa Renda 19%
Renda per capita inferior a 1/4 do   
salário mínimo.

Defasagem Escolar 5%
Atraso escolar superior a dois anos.

Educandos Famílias

Colaboradores Comunidade 
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Rede de Apoio 
Contatos, acionamentos, 

mobilizações e 
encaminhamentos. 

Visitas Domiciliares
Análise social no âmbito 

familiar.

Estudos de Caso
Levantamentos em conjunto 

com a Rede Socioassistencial.

Voluntários e Estagiários
Acompanhamento e supervisão.

Defasagem Escolar 5%
Atraso escolar superior a dois anos.



F I N A N C E I R O S  
D A D O S 11.294.516,49

RECEITA TOTAL:  

RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

(fonte: DRE/2019)

55%

25%

15%4%

1%

1 - Administração Pública 

Secretaria de Desenvolvimento Social:
 R$ 6.052.189,81 
(Serviço de Convivência)

Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CDCA): 
R$ 109.448,50
(Projeto Sonho Encantado)

2 - Parcerias Não Financeiras:
 R$ 2.773.843,19
Senac – R$ 1.578.500,00
Sebrae – R$ 445.990,00
Senai – R$ 241.783,00
Fundação Banco do Brasil: R$ 242.626,76
Outras: R$ 264.943,43
Serviços, materiais e recursos humanos se 
contabilizados em valor monetário. 
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$$

$$

Renúncia Fiscal 

Ano 2018 2019

Investimento Total R$ 2.216.856,63 R$ 2.831.258,00

Nº Beneficiados 5.991 5.694

Valor Investimento/Mês R$ 30,84 R$ 41,43

Participação dos Investimentos
INVESTIMENTO TOTAL
R$ 11.376.445,67

1 - Total nos Programas/Projetos

R$ 10.657.629,98 

Despesas Não Financeiras 
R$ 2.812.916,80

2 - Outras Despesas não Vinculadas a 
Programas/Projetos

R$ 718.815,69

94%

6%

3 - Empresas Privadas e Outras Instituições:
 R$ 1.846.978,01

4 - Outras Receitas:
 R$ 519.880,44
(Doação Imobilizado/PF e PJ/Bazar/Taxa Adm/Aplic. Financ.)

5 – Mantenedores: 
R$ 76.109,44
(Doações Pessoas Físicas)

26%



Aprendizagem

Parceiros:

Cepis Mont Serrat
RTD Soluções 

e Imagens 
Ltda

Lista completa de apoiadores e 
voluntários disponível em

www.casazul.org.br 
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Serviços

Projetos
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Apoio
Banco de Alimentos

UBS Nº9
Samambaia

Administração 
Regional do 

Riacho Fundo II
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