


O ano de 2019 foi de avanços e consolida-
ções para a ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO 
NOTTEGAR - AAN, que iniciou seu traba-
lho há 30 anos em Quixadá.
A AAN é uma associação com poder de 
transformar a sociedade, pois promove ex-
periências transformadoras para crianças e 
adolescentes. Na AAN crianças e adolescen-
tes aprendem a exercer sua plena cidadania, 
o seu ativismo, expandindo a consciência, 
perspectiva e esperança de uma sociedade 
mais justa para as pessoas ao seu redor.
Porém, não é porque temos objetivos no-
bres que estamos imunes às crises e desafios, 
e ao apresentar este relatório, aproveitamos 
também para reconhecer e agradecer aos 
nossos amigos, voluntários, colaboradores e 
parceiros pela dedicação, apoio e contribui-
ções neste último ano.  

Mensagem Inicial



Buscamos com o nos-
so trabalho que todas as 
crianças e adolescentes te-
nham igualdade de opor-
tunidades e assim possam 
construir o próprio futuro.

Nossa Missão

A Associação Alessandro 
Nottegar sente-se extre-
mamente honrada em ter 
a missão de acolher com 
amor, resgatando a digni-
dade e cuidando dos mais 
necessitados, através da 
educação e da transmissão 
de valores cristãos, para 
formar cidadãos íntegros e 
reduzir a desigualdade so-
cial.

Nossas Metas
As nossas principais metas 
são garantir uma educação 
de qualidade; ocupar aque-
le tempo que seria ocioso 
das crianças e adolescen-
tes com atividades lúdico 
educativas; garantir a hi-
giene de todos os alunos 
que participam de nossos 
projetos e proporcionar 
para eles uma alimentação 
de qualidade; incentivar a 
leitura e oferecer reforço 
escolar para desenvolver 
a capacidade cognitiva e 
aprendizagem dos alunos; 
realizar atividades motoras 
a fi m de desenvolver a ca-
pacidade  física dos alunos. 

Nossos Valores
A Associação Alessandro 
Nottegar tem como refe-
rência os seguintes valo-
res: igualdade, cidadania, 
ética, honestidade, solida-
riedade, moralidade.

Nossa Visão de 
Futuro

Buscamos promover a 
educação, e dar assistência 
a crianças e adolescentes 
carentes.

Nosso Objetivo



Justificativa

Seis em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros vivem em situação de 
pobreza no Brasil, totalizando 32 milhões de jovens (ou 61% dos 53 mi-
lhões que formam a população brasileira com menos de 18 anos). É o que 
revela o estudo inédito "Pobreza na infância e na adolescência", apresenta-
do em 2018 pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Vive 
em pobreza monetária, segundo o fundo, a criança ou adolescente de fa-
mília com renda inferior a R$ 346,00 por pessoa por mês na zona urbana 
e R$ 269,00 na zona rural. 
O Unicef incluiu no estudo, por isso, a análise da qualidade do acesso, por 
meninas e meninos de até 17 anos, a seis direitos básicos: 1) educação, 2) 
informação (acesso à internet e também à TV), 3) água, 4)saneamento bá-
sico, 5) moradia e 6) proteção contra o trabalho infantil. 
Então, conforme o Unicef, os 32 milhões de crianças e adolescentes em 
condição de pobreza estão assim porque são monetariamente pobres e/ou 
estão privados de um ou mais direitos básicos. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/08/14/60-das-
-criancas-e-adolescentes-sao-pobres-no-brasil-diz-unicef.htm



Nossa História no Brasil
Nossa história no Brasil teve iní-
cio há 30 anos, em 20 de junho 
de 1990, quando um grupo de 
missionário da Comunidade Re-
gina Pacis, vindos de Verona (Itá-
lia), instalaram-se na cidade de 
Quixadá, no interior do Ceará. 
A Comunidade foi convidada 
pelo então Bispo Diocesano, D. 
Adelio Tomasin, para trabalhar 
com crianças da periferia daque-
la cidade.
E assim a Comunidade Regina 
Pacis tornou-se mantenedora da 
Associação Alessandro Nottegar/
Escola Rainha da Paz.



Onde Estamos
A sede da Associação Alessandro Nottegar está em Quixadá - Ce.
Razão Social: Associação Alessandro Nottegar
Natureza jurídica: associação civil de direito privado, de caratér educacional e beneficente.
Endereço: Av. Dr. Alessandro Nottegar, 707 - Nova Jerusalém - Caixa Postal 27  CEP: 63.906-
040 Quixadá – Ceará
Telefone: (88) 3412.0059 e 3412.2221  E-mail: contabilidadeqx0@gmail.com 
Data de fundação: 27/11/1990
Site: www.alessandronottegar.org.br   CNPJ: 23.445.059/0001-99

Mantidas em 2019
Filial I - Associação Alessandro Nottegar – Feira de Santana
Escola Maternal Menino Jesus
Endereço: Rua Madureira, 130 – Parque Ipê
Cidade-UF: Feira de Santana - BA
Telefone: (75) 3224.5208
CNPJ: 23.445.059/0002-70

Filial II - Associação Alessandro Nottegar – Fortaleza
Creche e Escola Rainha da Paz
Endereço: Rua Torres de Melo, 689 – Dias Macedo
Cidade-UF: Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3295.1699
CNPJ: 23.445.059/0003-50

Nossa Diretoria
Diretor Executivo: Mario Granuzzo
Secretária Executiva: Bárbara Virgínia Santana Silva
Tesoureira: Anna Rita Rancan e Silva
Conselho Fiscal:
Andréa Virgínia dos Santos
Jucilene Costa Ramos
Rita Maria Zanolli Granuzzo

Mandato da atual diretoria:
19 de junho de 2019 a
14 de agosto de 2020.

REGISTROS
Utilidade Pública Municipal Municipio de Quixadá (CE) - Lei n. 2164 do 30/04/2004 
Utilidade Pública Estadual Cearà Lei 22/09/1994
Utilidade Pública Municipal Municipio de Feira de Santana (BA) - Lei 17/09/2003
Utilidade Pública Estadual Bahia - Lei n. 127 de 25/09/2002
Utilidade Pública Federal - DOU 13/04/1999, seção 1
Associação inscrita no CMAS de Quixadà n. 007 desde o 01/07/2011
Associaão inscrita no COMDICA de Quixadà com o n. 016
CEBAS aprovado  Processo nº 23000.007242/2018-67 - Validade  período: 25/05/2018 a 
24/05/2021



Nosso Trabalho

Em sua sede em Quixadá-CE a Associação Alessandro 
Nottegar/Escola Rainha da Paz atende a alunos da Creche 
03 Anos ao 9 o Ano do Ensino Fundamental.
A Associação oferece a seus alunos uma escola em tem-
po integral, onde no período matutino são trabalhadas as 
várias disciplinas obrigatórias e no período vespertino são 
realizadas atividades diversificadas como: esporte, leitura/
pesquisa, e reforço escolar.

O trabalho que é realizado pela Associação Alessandro 
Nottegar proporciona ainda aos educandos uma forma-
ção religiosa e espiritual; ajuda-os a ter um conhecimento 
mais profundo de Deus e da religião para que respeitem 
as diferenças, amem o próximo e tenham uma convivência 
pacífica e harmoniosa

1 . Educação Infantil 
Educação Infantil é a fase que envolve crianças de 0 a 5 
anos de idade. Considerada a primeira etapa da Educa-
ção Básica, nela buscamos o desenvolvimento integral das 
crianças, ou seja, não apenas o cognitivo, mas também o 
físico e o sócio emocional. Entendemos que esse é um pe-
ríodo crucial na vida das crianças, pois é nesta fase que elas 
adquirem
capacidades fundamentais para o desenvolvimento de ha-
bilidades que irão impactar na sua vida adulta, por isso, 
cuidar 
da Educação Infantil é cuidar do futuro das nossas criança
2.Ensino Fundamental
A Escola Rainha da Paz tem como objetivo principal do 
ensino fundamental a formação básica do  cidadão e desta 
maneira, garantir que  o aluno obtenha o domínio da lei-
tura e  da escrita para o desenvolvimento e a capacidade 
de obter  novos conhecimentos através destas habilidades. 
Também buscamos que o aluno tenha  uma compreen-
são do ambiente social em que está inserido e que consiga 
evoluir esta habilidade de sociabilidade e dos valores que 
fundamentam a sociedade.

Foram desenvolvidos dentro da Escola os seguintes pro-
jetos pedagógicos com base no calendário cívico e religio-
so: Projeto Higiene na escola; Projeto Carnaval na escola; 
Projeto Arraiá da Paz; Projeto de leitura e escrita; Projeto 
Semana da criança; Projeto Feira de Ciências, Cultura e 
Artes, dentre outros.



Filial I de Feira de Santana (Bahia)

A Associação Alessandro Nottegar, em Feira de Santana (BA), através da Escola Maternal Me-
nino Jesus, acolheu 105 alunos da faixa etária de 02 a 05 anos.
O atendimento destas crianças foi feito por meio de um convênio com a Secretaria Municipal 
de Educação da cidade.
A Escola realizou suas atividades no período matutino. Foram realizadas atividades pedagógi-
cas, de corpo e movimento, lúdico-educativas e formação religiosa. Foram oferecidas às crian-
ças, diariamente, refeições e higiene corporal.
Além das atividades pedagógicas da Creche e Educação Infantil foram realizados diversos  pro-
jetos buscando a integração entre as várias disciplinas curriculares, com o objetivo de desen-
volver no educando a linguagem oral, visual e auditiva, domínio do cálculo, sua capacidade de 
produção escrita e o gosto pela leitura, criatividade e imaginação.
Esses foram alguns dos projetos desenvolvidos durante o ano de 2019: Projeto Vida na Roça; 
Projeto Cores, Aromas e Sabores; Projeto Família; Projeto Bichinhos de Jardim; Projeto Visita 
Solidária.

Filial II de Fortaleza (Ceará)

A Associação Alessandro Nottegar, em Fortaleza – CE, através da Creche Escola Rainha da Paz, 
atendeu 156
crianças da faixa etária de 02 a 05 anos, sendo 79 alunos próprios e 77 conveniados com a Pre-
feitura. As turmas de infantil 2 e 3 funcionaram em regime integral e as turmas infantil 4 e 5 em 
regime parcial, manhã e tarde.
Na rotina escolar, foram distribuídas diversas atividades pedagógicas com o objetivo de promo-
ver integração e interação entre as crianças e professoras, através de momentos de ludicidade, 
movimento, construção do conhecimento e formação religiosa. Diariamente, foram oferecidas 
aos alunos de regime integral 4 refeições (lanche, almoço, lanche e jantar) e aos alunos de re-
gime parcial um lanche reforçado.
Durante o ano, foram desenvolvidos com as crianças alguns projetos pedagógicos, tais como 
“Adaptação escolar /2019”, “Carnaval de Paz- 2019”, “Identidade e valores”, “Páscoa”, “solida-
riedade a África”, “Mamãe... mais que ser humano”, “São João – festa da colheita”, “Pai, você 
me ensinou a receita do amor ”, “Folclore”, “Sandro”, “Semana da Pátria”, Semana do trânsi-
to”, “Jogarte - 2019”, “Projeto literário- Era uma vez no Ceará” e “Natal – Nasceu a esperan-
ça”, que além de proporcionar conhecimentos de mundo e enriquecimento do vocabulário, 
colaboraram com o aprimoramento da linguagem oral e escrita;  raciocínio lógico-matemático; 
compreensão do ambiente natural e social; também estimularam a criatividade, imaginação, 
percepção e gosto pela arte, como música e dança.



Trabalho com as famílias

A família e a escola formam uma equipe. É fundamental que ambas sigam os mesmos princípios 
e critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir.
Portanto, a parceria família-escola foi tratada como alicerce importante no desenvolvimento da 
criança.   
Na AAN não há dificuldades em acessar e comunicar-se com a coordenação, diariamente pro-
curamos nos aproximar das famílias e acolhê-las, nos momentos de entrada e saída, reforçando 
os laços de confiança e parceria. Também orientamos os profissionais a acolher com respeito 
e entusiasmo todas as famílias.
As famílias tem acesso às produções expostas nos corredores, reunião de formação e eventos 
realizados pela instituição.
A escola promoveu encontros periódicos com reflexões e orientações para os pais, sobre o 
processo de for-mação dos filhos e temas atuais correspondentes, além do Dia da Família, onde 
a família participa de um dia de interação com a escola, trocando experiências e estreitando a 
parceria família - escola.

Controle e avaliação

As comunidades do entorno dos Bairros que foram assistidos pelas ações e atividades da As-
sociação Alessandro Nottegar participaram de avaliações qualitativas e quantitativas sempre 
que solicitadas, na tentativa de avaliar a eficiência das nossas ações e, de mensurar indicadores 
sociais, nos quais contribuímos de forma direta e indiretamente para o melhoramento dos 
mesmos.
Para verificar o andamento e resultado do trabalho desenvolvido foram periodicamente reali-
zadas reuniões internas e com os pais de alunos. 



DADOS CONTÁBEIS

Receitas de Doações

Convênios/Subvenções Prefeituras

Receitas com Projetos/Campanhas/Eventos

Contas 2019 %
Doações da Mantenedora   1.333.885,19 44,06
Doaçoes de Outras Pessoas Juridicas Nacionais          3.728,15 0,12
Doaçoes de Pessoas Fisicas        25.466,97 0,87
Apadrinhamentos      107.316,95 3,52
Doações de Alimentos      138.752,94 4,58
Doações de Roupas        69.787,69 2,30
Doação de Material de Limpeza e Higiene          2.309,34 0,07
Outras Doaçoes          5.352,17 0,17
Total   1.686.599,40 55,69

Contas 2019 %
Convenios/Subvenções Prefeituras   1.260.717,99                                                           
Total   1.260.717,99 41,64

Contas 2019 %
Programa Sefaz Notas Fsicais        15.231,95 0,51
Eventos        39.548,34 1,31
Projetos Especificos e outros 26.265,73        0,85
Total        81.046,02 2,67

TOTAL DE RECEITAS 3.028.363,41 100%



DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO 
01/01/2019 - 31/12/2019

Receita Bruta de Educação   3.028.363,41 

Receitas de Doações 14.1   1.686.599,40 

Contribuições   -   

Convenios/Subvenções Prefeituras 14.2   1.260.717,99 

Serviços Voluntários   -   

Receitas com Projetos/Campanhas/Eventos 14.3   80.03,13 

Outras Receitas Operacionais 14.4   1.002,89 

Receita Liquida   3.028.363,41 

Custos do Serviço Educacional   (1.987.928,67)

Atividades de Educação Gratuidades - Próprias 15.1   (743.213,85)

SalariosW   (354.720,14)

Encargos Sociais   (46.911,49)

Material Didatico   (90.884,31)

Alimentação   (194.284,35)

Uniforme   (13.349,35)

Outros Gastos com Pessoal (8.438,24)

Materiais de Consumo   (28.135,36)

Outras Despesas (6.490,61)

Atividades de Educação Gratuidades - Subvenções   (1.244.714,82)

Custos Convenios Prefeitura Quixadá 15.2.1   (527.430,76)

Custos Convenios Prefeitura Fortaleza 15.2.2   (372.852,22)

Custos Convenios Prefeitura Feira de Santana 15.2.3   (344.431,84)

Resultado Operacional Bruto   1.040.434,74 

Despesas Operacionais Gratuidades 16   (1.404.059,67)

Salarios   (553.895,97)

Encargos Sociais   (70.294,83)

Outros Gastos com Pessoal   (24.145,15)

Depreciação   (348.752,04)

Amortização   (617,12)

Despesas Tributarias (1.452,97)

Serviços Gerais   (131.335,41)

Manutenção   (60.678,14)

Perdas Diversas   (726,38)

Outras Despesas   (212.161,66)

Resultado Financeiro 17 15.898,48 

Receitas Financeiras  34.050,50 

Despesas Financeiras   (18.152,02)

Outras Receitas Operacionais  68.335,78 

Outras Receitas   -   

Receitas não Opracionais 18  68.335,78 

Isenções Usufruidas   -   

Renuncia Fiscal Obtida 20.2   (306.911,62)

Cota Patronal   306.911,62 

Déficit do Exercício   (279.390,67)



CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)

A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Con-
forme o artigo 29 da Lei No. 12.101/09 entidade beneficente certificada fará jus à isenção do 
pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Durante o 
exercício de 2019, a Escola Rainha da Paz, no gozo da isenção tributária, se devido fosse, reco-
lheria contribuição previdenciária no valor de R$ 306.911,62.

Resumo das Atividades Filantrópicas EDUCAÇÃO – Exercício de 2019

A Associação Alessandro Nottegar desenvolveu diversos trabalhos de natureza filantrópica, 
espelhados na área de Educação, não cobra qualquer mensalidade ou taxas de seus assistidos. 
Amparados na Lei 12.101/2009, os gastos com gratuidades são mensurados com base no sis-
tema de despesas, registradas contabilmente, segregados na Demonstração do Resultado do 
Exercício no grupo de conta de Gratuidades Bolsas de Estudos.

Área Síntese das Atividades
Nº
Pessoas Beneficia-
das

Gratuidades Con-
cedidas (R$)

Educação
Bolsas de Estudos Gratuitas 

Alunos Próprios
324 743.213,85

Educação
Bolsas de Estudos Gratuitas 

Alunos Conveniados
Prefeituras 

349 1.244.714,82

Total 673 1.987.928,67

  Demonstrativo de Gratuidades – Exercício de 2019

Em conformidade com o artigo 15 da Lei No. 12.101/09 a entidade ofereceu bolsas educa-
cionais integrais para alunos selecionados com perfil socioeconômico, adotando o seguinte 
critério:

•A bolsa de estudo integral será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per capita não 
exceda o valor de 1 1/2 (um e meio) salário mínimo.

A instituição de ensino presta serviços educacionais integralmente gratuitos, não havendo co-
brança de mensalidades/anuidades.
A entidade tem alunos cadastrados no educacenso pela prefeitura, porém, não é cobrada ne-
nhuma taxa ou qualquer valor dos alunos, sendo assim, são alunos com bolsas totalmente 
gratuitas.
Desta forma, os alunos matriculados Próprios são considerados e atendem o público alvo esta-
belecido pela lei 12.101/09 e devido este fato cumprem a proporção estabelecida pelo art. 13 
da referida lei, conforme demonstração a seguir:



EDUCAÇÃO BASICA EM 31/12/2019 QUANTIDADE

Alunos matriculados Educação Infantil – Próprios 181
Alunos matriculados Ensino Fundamental – Próprios 143
TOTAL DE ALUNOS PRÓPRIOS 324
Alunos matriculados Educação Infantil (Convênio Prefeituras) 182
Alunos matriculados Ensino Fundamental (Convênio Prefeitura) 167
TOTAL DE ALUNOS CONVÊNIO PREFEITURA 349

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS 673

Alunos pagantes 0
Alunos bolsistas integrais (100%) 673
Alunos considerados para cumprimento da obrigação 1/5. 324

Consideramos o número total de crianças gratuitamente atendidas no ano de 2019 que foi de 
673, entretanto, 349 crianças estão registradas no Educacenso da prefeitura e não da Escola 
Rainha da Paz, por este motivo, não consideramos para cumprimento da filantropia os alunos 
cadastrados no Educacenso pela prefeitura. 

São realizados convênios com as Prefeituras Municipais para atendimento e custeio das ati-
vidades educacionais com ensino 100% gratuito dos alunos cadastrados no educacenso da 
Prefeitura.

Apresentamos o quadro de forma consolidada das bolsas concedidas nas unidades 100% gra-
tuitas, segregando os alunos bolsistas que estão no Educacenso do instituto dos alunos da 
prefeitura.

A Instituição mantém sobre sua guarda o controle individual dos prontuários, com documen-
tações prestadas pelos pais ou responsáveis pelos alunos, respaldando assim, a análise socioe-
conômica e a concessão das bolsas educacionais integrais.

Em observação ao disposto no artigo 14 da lei 12.101/09, a entidade não procedeu à cobrança 
de taxas de matrículas ou custeio de material didático dos alunos bolsistas.





FONTE DE CAPTAÇÃO DE RECURSO
A Escola é mantida principalmente pela Comunidade Regina Pacis, através de recursos envia-
dos pela Fundação Regina Pacis, e Associação Regina Pacis Onlus de Verona – Itália. Também é 
mantida por benfeitores italianos e brasileiros, bem como por ofertas de amigos que compar-
tilham o mesmo espírito; e ainda por convênios com secretarias do Governo Municipal e do 
Programa Nossa Nota do Governo do Estado. Como forma de captação de recursos para a 
manutenção da instituição são apresentados também alguns projetos a diversas instituições que 
publicam editais para esse fim. A Associação Alessandro Nottegar tem buscado financiamentos 
através de doações e incentivos fiscais federais. 

COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE
É importante salientar que a Associação Alessandro Nottegar realiza suas atividades buscando 
seguir, especialmente, o que orienta a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação – LDB (Lei No 9394/96), o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e a Lei Orgânica 
da Assistência Social – LOAS.  Assim, vale ressaltar que:
• Os profissionais da Escola Rainha da Paz estão empenhados em promover o bem-estar dos 
alunos como forma de torná-los disponíveis a enfrentar a realidade em que vivem, buscando 
alternativas para uma mudança da realidade em que estão inseridos; 

• Esse trabalho é desenvolvido no período matutino durante as atividades escolares regulares 
e no período vespertino com as atividades diversificadas de reforço escolar, leitura/pesquisa e 
prática esportiva. Há um revezamento de turmas na prática das diversas atividades desenvolvi-
das no período vespertino;

• A Escola conta com um quadro de pessoas, entre profissionais contratados, conveniados e 
voluntários para desenvolver da melhor maneira possível os objetivos a que se propõe;

• A instituição prima pela qualificação de seus colaboradores, e desse modo, garante a estes, 
a cada quarta-feira momentos de formação pedagógica, em língua portuguesa, matemática e 
formação humano/religiosa. 

Quixadá-CE, 31 de dezembro de 2019




