Relatório de Atividades Sistemáticas 2018
Atividades Regulares 2018
Ação desenvolvida

Objetivo Geral

Objetivo Específico

Resultados Obtidos

Público-alvo/ Nº
de participantes
Colaboradores das
instituições

Data

Participações nas
reuniões de CORAS,
Fórum das Entidades,
escolas e demais
instituições
Reunião mensal de pais
e responsáveis

Criar um espaço de trocas
entre as diferentes instituições
em prol dos nossos educandos
e seus familiares;

- Articular junto à rede para
a melhoria da região; Conhecer a realidade dos
nossos educandos;

Participar desta rede qualifica o
nosso trabalho, trazendo melhorias
para os envolvidos.

Promover um espaço de escuta
e partilha de conhecimentos e
informações, com respeito e
afeto.

- Estreitar o vínculo com as
famílias de nossos
educandos.

As reuniões têm sido muito
proveitosas e interessantes, e a cada
encontro percebemos quão
importante é promover um espaço de
escuta para as famílias.
O ensino do tênis proporcionou aos
participantes, além de atingir os
objetivos propostos, o interesse em
continuar aprendendo o esporte,
buscando superar suas dificuldades e
enfrentar os obstáculos.

Média de 15
familiares por
reunião e equipe

Mensal

Oficinas de Tênis

Promover o ensino do tênis
para crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade
social, contemplando o
desenvolvimento de
habilidades físicas, sociais e
emocionais.

Oficinas de Psicologia

Desenvolver oficinas que
contemplem temas relativos ao
desenvolvimento humano, ao
respeito, à inteligência

- Desenvolver espírito de
equipe e comunicação;
- Desenvolver habilidades
técnicas do esporte, a ética
de trabalho e disciplina;
- Tomar decisões através do
planejamento dos melhores
golpes e estratégias;
- Acompanhar os educandos
em quadra, intervindo em
questões pertinentes;
- Atender as famílias em
suas peculiaridades;

Educandos de 6 a
18 anos

Março a
Dezembro

Após o início das oficinas,
percebemos melhora na
comunicação entre todos, melhora na
vinculação e adaptação das crianças,

Educandos de 6 a
18 anos

Março a
Dezembro

Mensal

Laboratório de
Aprendizagem

Oficinas de
Alfabetização

emocional, psicologia do
esporte, mundo laboral, etc.
Estimular os educandos ao
desenvolvimento do hábito da
leitura, a interpretar dados da
realidade, a desenvolver seus
potenciais criativos e múltiplas
inteligências.
Auxiliar no processo de
alfabetização dos educandos
com idades entre 06 e 11 anos.

- Explorar o pensamento
lógico e abstrato de nossos
educandos, através de
atividades lúdicas e
diversificadas.
- Incentivar a leitura e a
produção textual através de
plataformas educativas.

Oficinas Culturais de
Cinema - “Cinema em
Quadra”

Facilitar o desenvolvimento de
habilidades criativas
e críticas, através da exibição e
análise de filmes.

- Promover idas mensais à
sala de cinema Espaço Itaú,
como atividade
complementar a oficina.

Oficinas Culturais de
Artes

Estimular o potencial criativo
dos educandos através de
práticas artísticas.

Práticas de Bem-estar e
Yoga

Promover o desenvolvimento
emocional, ético e espiritual
dos educandos, através de
práticas meditativas.

- Ampliar as aprendizagens
dos educandos, estimulando
o conhecimento de
diferentes técnicas artísticas.
- Desenvolver o
autoconhecimento e a
conexão com a natureza.

Reuniões de
planejamento semanal
da Equipe

Tem por objetivo a
organização da agenda da
semana e planejamento das
intervenções.

- Planejamento e
compartilhamento das
oficinas realizadas;
- Discussão de casos;
- Fluxo de comunicação

participação mais ativa das famílias,
etc.
Grande parte dos educandos
demonstrou melhora na escola,
maior comprometimento e
responsabilidade com seus estudos.

Educandos de 8 a
18 anos

Março a
Dezembro

As crianças demonstraram grande
interesse no uso da plataforma
educativa Elefante Letrado, além da
melhora na leitura e na escrita.
As crianças e os adolescentes
assimilaram diferenças entre filmes
clássicos e contemporâneos, além de
vivenciar momentos culturais.

Educandos com
idades entre 6 e 11
anos.

Março a
Dezembro

Educandos de 6 a
18 anos

Março a
Dezembro

Estas oficinas agradaram muito os
nossos educandos, que se dedicaram
em cada atividade proposta com
entusiasmo.
As práticas de bem-estar e yoga tem
sido de grande valia para a nossa
criançada. Observamos crianças e
adolescentes mais atentos e
responsáveis.
A reunião geral é realizada
semanalmente nas terças-feiras com
duração de 1 hora e 30 minutos.
Participam dessa reunião todos os
profissionais da instituição, para que,

Educandos de 6 a
18 anos

Março a
Dezembro

Educandos de 6 a
18 anos

Março a
Dezembro

Coordenadores,
colaboradores,
estagiários e
voluntários

Terças-Feiras

Reuniões Trimestrais
dos conselhos
deliberativos e CAEF

Monitorar as ações do Projeto
e provação de contas

entre os colaboradores,
estagiários e voluntários da
instituição
- Aproximação dos
Conselheiros com o
funcionamento cotidiano da
Instituição

desse modo, possa haver discussões
relativas ao funcionamento da ONG.
Estas reuniões tiveram como
resultado as aprovações de contas do
ano de 2018, alterações de cargo de
colaboradores, entrada de novos
conselheiros, sugestões de datas para
eventos e discussão de assuntos
gerais

Membros do
Conselho,
Superintendente,
Gerente Técnica,
Gerente de
Comunicações e
Gerente
Adminstrativa

Trimestralmente

Atividades Esporádicas 2018
Ação desenvolvida

Objetivo Geral

Objetivo Específico

Resultados Obtidos

Clínica de Beach Tennis

Conhecer a prática do Beach
Tennis, possibilitando um dia
de muita diversão para os
educandos.

- Explorar um novo esporte,
incentivando as crianças e
adolescentes a descobrirem
novos potenciais;
- Desenvolver a cooperação;
- Oportunizar espaço de
resolução de problemas.

Primeira Colheita de
Alface Orgânica

- Participação das crianças e
adolescentes na colheita e
incentivo a consciência
ecológica.

- Estimulação junto aos da
alimentação saudável e
sustentável;

Oficinas culturais

Integrar os educandos do
WBD e proporcionar aos
alunos uma oportunidade de
realizar atividades
diferenciadas.
Favorecer e estimular os
educandos quanto à
alimentação saudável, a
origem dos alimentos e seu
preparo.

- Desenvolver brincadeiras
culturais;
- Interação dos educandos.

Participamos de uma clínica e de
um torneio de Beach Tennis nas
quadras do Parque Marinha do
Brasil. O convite partiu da
Secretaria Municipal de Esporte do
Município de Porto Alegre. Todos
adoraram a experiência e ainda
levaram uma medalha pra casa.
A horta orgânica, que nos foi
presenteada pelos colaboradores do
Rafael Pandolfo Advogados
Associados no ano anterior, teve
sua primeira colheita, já utilizada na
refeição de nosso educandos.
Participação de todos nas
atividades, realização do pote da
calma, realização da camiseta tyedie e integração entre os alunos de
ambos os turnos.
Culinária é sempre bem-vinda entre
nossos educandos. A experiência de
preparar o almoço para todos e
aprender novas receitas é muito
enriquecedora.

Masterchef WBD

- Oferecer de forma lúdica
às crianças e adolescentes,
atividades que envolvam os
alimentos;
- Propiciar conhecimentos
de diferentes culturas através
do preparo de alimentos.

Público-alvo/ Nº
de participantes
08 educandos e 2
educadores

Data

Cozinheira e
Educandos do
Projeto WBD

17/01/2018

12 educandos

08/01, 15/01,
22/01 e 29/01/18

Aproximadament
e 30 educandos e
equipe

05/01, 12/01,
19/01 e 16/02/18.

06/01/18

Integrar todos os educandos,
em um único turno, visando
um momento de diversão e
descontração, possibilitando
novas aprendizagens.

- Realização de atividades
diversificadas às
desenvolvidas durante o ano,
sempre em equipes,
trabalhando principalmente a
cooperação.

Celebrar o encerramento do
período de férias escolares
com os educandos que
participaram assiduamente dos
jogos de verão.
Realizar a cerimônia de
passagem de nível dos
educandos aptos a
acompanhar a turma mais
avançada.

- Oportunizar espaço de
integração e diversão.
- Conhecer e aproveitar
demais espaços de
convivência.
- Enaltecer os valores
propostos pelo projeto para a
formação da identidade dos
educandos.

Idas ao cinema

Estimular o desenvolvimento
do senso crítico dos
educandos.

Festa de Páscoa

Estimular a solidariedade, a
compaixão e a humildade
neste período de reflexão.

- Aprender sobre diferentes
gêneros do cinema;
- Refletir a respeito de
temáticas determinadas a
partir da exibição de filmes.
- Fomentar a participação
das crianças e dos
adolescentes nas atividades
do projeto.
- Promover um momento
festivo para celebrarmos a
Páscoa.

Olimpíada de Verão

Dia Perfeito

Passagem de nível

A nossa Olimpíada de Verão foi
muito divertida! Jogos com água,
atividades cooperativas e muito
tênis animaram o período das férias
escolares, promovendo a
socialização de todos os
envolvidos.
A criançada adorou este dia
especial, aproveitando para jogar
futebol, tênis e, claro, um gostoso
banho de piscina.

Aproximadament
e 30 educandos e
equipe

Fevereiro

10 educandos e 5
educadores

28/02/18

Este é um momento muito esperado
e especial para as crianças e
adolescentes que passam de nível,
pois todos reconhecem o esforço e
dedicação de cada envolvido,
demonstrando carinho e
acolhimento.
As crianças e os adolescentes
demonstram gostar muito das idas
ao cinema, e a reflexão após o filme
é sempre um aprendizado.

3 educandos

20/03/18

Em cada passeio,
cerca de 20
educandos e 2
educadores.

28/03/18
30/05/18
25/07/18

As crianças e os adolescentes
adoraram este dia, pois além de
caçarem seus ninhos e
confraternizar com seus
companheiros, desfrutaram de um
lanche especial e de muitos doces.

Aproximadament
e 30 educandos e
equipe

29/03/18

Torneio Circuito de
Tênis Gaúcho (CTG) –
Etapa ALJ

Desenvolver aspectos sociais,
físicos e psicológicos dos
educandos através da vivência
de um torneio de tênis.

Vivência
Transformadora no
Projeto Âncora

Conhecer a prática pedagógica
desenvolvida em uma
instituição referência em
inovação na educação.

Disney On Ice

Desfrutar dos encantamentos
da Disney, estimulando os
educandos ao mundo da
imaginação.
Vivenciar uma experiência em
uma cozinha profissional,
atuando no preparo de
deliciosos donuts.

Tchê Mexe

- Praticar os rituais de jogo;
- Trabalhar a tolerância à
frustração;
- Desenvolver a questão
técnico-tática do tênis.
- Trocar relatos de
experiências com integrantes
de diferentes escolas e
instituições;
- Aprender novas formas de
construir a educação.
- Conhecer a estrutura de um
grande show infantil;
- Despertar o interesse por
histórias.
Ação social na UniRitter,
integrando nossos educandos
em uma oficina culinária.

Evento YPO – Gramado

Evento anual do O YPO
(Young Presidents'
Organization) que reúne
líderes empresariais mais
influentes do mundo

- Divulgação das ações do
WimBelemDon para o
público do evento;

Festival ABCR

Aprimorar conhecimentos
sobre a captação de recursos,
visando à sustentabilidade da
instituição.

- Ampliar a rede de
relacionamento com pessoas
da área;
- Divulgar as ações

Os alunos fizeram novas amizades,
estreitar vínculos com atletas do
clube, e demonstraram excelente
postura dentro e fora de quadra.

6 educandos e 2
educadores

12/04 a 15/04/18

A nossa equipe aprendeu muito, e, a
partir desta experiência, pretende
levar novas tecnologias para o
WimBelemDon.

3 educadores da
equipe

07/05 a 11/05/18

A criançada ficou encantada com o
belo espetáculo apresentado,
cantando e vibrando junto ao
público.
Os adolescentes adotaram uma
postura curiosa e participativa,
colocando a “mão na massa” na
produção das rosquinhas.
Adoramos a atividade!
O WimBelemDon foi convidado a
participar do evento, onde pudemos
compartilhar nosso trabalho e
divulgar nossas ações.

13 educandos e 2
educadoras

24/05/18

12 educandos

24/05/18

Superintente e
Gerente Técnica
do
WimBelemDon,
Colaboradores da
Área Esportiva e
12 educandos
Aproximadament
e 400 pessoas,
dentre elas, 2

01/06/2018

Estivemos presentes do Festival
ABCR, onde os captadores de
recursos de todo o país reúnem-se
para aprender muito sobre as

06 a 08/06/18

realizadas pela instituição.

Torneio Circuito de
Tênis Gaúcho (CTG) –
Etapa Sogipa

Dia da Solidariedade

Outra Parada 3º Prêmio
de Inovação Comunitária
- Processo Seletivo

Psicoeducação sobre
Atributo da
Perseverança

Proporcionar aos educandos a
possibilidade de colocar em
prática o que vem sendo
trabalhado diariamente, em
uma competição oficial de
Federação Gaúcha de Tênis
Apresentar o Projeto
WimBelemDon para a
Comunidade de Belém Novo,
divulgando nossas ações.
O Projeto WimBelemDon foi
selecionado pela
BrazilFoundation como umas
das ONGs madrinhas do 3º
Prêmio de Inovação
Comunitária, sendo
responsável por identificar,
selecionar e dar mentoria de
iniciativas informais que
buscam o desenvolvimento e
fortalecimento do território e
atendimento de suas demandas
sociais;
Possibilitar aos educandos da
instituição conhecer o
significado do novo Atributo e
suas aplicações no dia a dia.

- Praticar os rituais de jogo;
- Trabalhar a tolerância à
frustração;
- Desenvolver a questão
técnico-tática do tênis.
- Estreitar a relação do WBD
com o Bairro Belém Novo;

-

-

Democratização
para acesso de
recursos;
Estimular o
protagonismo local;
Incubar tecnologias
sociais inovadoras;

- Aprendizado do atributo a
partir das experiências
recentes após incêndio,
ligando realidade e a ação de

peculiaridades do Terceiro Setor.
Foram dias de grandes
aprendizagens!
Os educandos demonstraram uma
ótima postura nesta competição,
sendo respeitosos com seus
adversários. Ainda, nosso educando
de 16 anos saiu-se vice – campeão
do torneio.
Grande número de pessoas
envolvidas, oferecendo suas
atividades de forma solidária.

integrantes da
equipe.
10 educandos e 2
educadores

08/06 a 10/06/18

Aproximadament
e 100 pessoas da
Comunidade de
Belém Novo

09/06/18

Neste ano, 21 organizações já
apoiadas pela BrazilFoundation
atuantes em 16 estados brasileiros –
as “Madrinhas”-, são responsáveis
por identificar, selecionar e dar
mentoria às iniciativas, além de
monitorar o uso dos recursos.

Os educandos, a partir de suas
vivências, puderam contribuir na
discussão sobre o valor da
Perseverança e o quanto este

Início em
13/06/2018

Todos os
educandos do
WimBelemDon

14/06/2018

perseverar.

Ué?! SOPA!

Promover um importante
evento beneficente para
arrecadar fundos.

- Apresentar o trabalho
desenvolvido no WBD e
prospectar novos padrinhos
e apoiadores.

13º Congresso Brasileiro
de Gestão, Projetos e
Liderança/ PMI

Participar da ação social do
PMI como instituição a ser
analisada e auxiliada em suas
demandas.

Outra Parada 3º Prêmio
de Inovação Comunitária
- Consultoria com
Iniciativas selecionadas

Prestação de mentoria para as
iniciativas selecionadas, e
planejando os primeiros
planos de ações;

- Primeiro encontro para
apresentação das duas ações;
- Organização e
planejamento inicial;

Festa Junina

Vivenciar uma festa típica,
promovendo a integração e
diversão entre todos os
participantes.

- Desenvolver brincadeiras
cooperativas
- Interação dos educandos

Concerto Banrisul para a
Juventude

Oportunizar a participação em
um concerto, ampliando o
repertório cultural dos
educandos.

Pré-Conferência sobre os

Conhecer a realidade da região

- Conhecer as características
dos diferentes instrumentos
presentes em uma orquestra.
- Ter contato com a música
clássica.
- Interagir com crianças e

- Divulgar o trabalho
desenvolvido no
WimBelemDon;
- Realizar networking.

atributo é fundamental para o
enfrentamento de quaisquer
obstáculo que a vida nos apresente.
Mais de 400 participantes, 300l de
sopa, elaborada por competentes
Chefs, três doceiros incríveis… o 2º
Ué?!SOPA! foi um sucesso!
Este encontro possibilitou-nos
identificar alguns aspectos que
precisam ser melhorados, relativos
à gestão e processos internos da
instituição.
Os primeiros encontros foram de
muita importância para a
formalização do vínculo e parceria
entre instituição mentora e as duas
iniciativas selecionadas
Apesar de enfrentarmos um período
de muitas chuvas, a nossa festa foi
muito divertida! Pescaria, Língua
de sapo, Boca do Palhaço e Argolas
foram as brincadeiras mais
exploradas.
Os educandos demonstraram muito
interesse neste Concerto,
participando das dinâmicas
sugeridas e respeitando aos demais
participantes.
Nossos educandos participaram

Aproximadament
e 400 pessoas
entre educandos,
colaboradores, e
público em geral.
2 educadores, 8
instituições
sociais, 30
integrantes do
PMI
Membros da
Coordenação do
Projeto
WimBelemDon e
idealizadoras das
iniciativas.
20 educandos e
equipe

25/06/18

16 educandos e 2
educadoras

07/08/18

8 educandos

17/08/18

06/06/2018

Início em
23/07/2018

26/07/18

Direitos da Criança e do
Adolescente

e pensar coletivamente as
melhorias necessárias para a
comunidade.

adolescentes de outras
instituições, trabalhando de
maneira colaborativa.

Torneio de Tênis – CTG/
Pelotas/ Torneio
Fenadoce

Proporcionar aos educandos a
possibilidade de colocar em
prática o que vem sendo
trabalhado diariamente, em
uma competição oficial da
Federação Gaúcha de Tênis.

- Praticar os rituais de jogo;
- Trabalhar a tolerância à
frustração;
- Conhecer uma nova região
do estado

Dia do Voluntariado
WBD

Promover um dia especial em
que os educandos pudessem
convidar amigos para
participar das atividades do
WimBelemDon.
Participar de uma atividade do
município, divulgando e
apoiando os esportes que
utilizam raquetes.

- Divulgar as ações do
projeto;
- Participar de uma ação
voluntária da região.

Junto de seu companheiro
Fabio Souza, também arbitro
da ITF, tiveram um bate-papo
com os educandos do turno da
manhã.

- Discussão com nossos
educandos sobre o mundo da
arbitragem e como tênis
influenciou a vida deles.

Semana das Raquetes

Bate Papo com Paula
Capulo, árbitra “Gold
Bagde” de Tênis

- Estimular a prática do tênis
na comunidade de Belém
Novo;

ativamente dos debates sobre
segurança pública, saúde, educação,
assistência social e violência, em
que, além de analisarem a situação
atual da região, também puderam
propor melhorias dentro de cada
eixo temático. Ficamos
imensamente orgulhosos com as
nossas crianças e adolescentes!
Os educandos tiveram uma
participação exemplar,
demonstrando respeito pelos
adversários, cooperativismo e
determinação. Pudemos também
visitar Fabrica de Mosaicos
(Ladrilhos Hidráulicos).
Foi um dia muito alegre para todos
os participantes. Brincadeiras,
atividades e muito tênis foram o
ponto alto do encontro.
Nesta semana, desenvolvemos
atividades na praça do bairro, e
cada educando pode convidar
amigos, colegas e familiares para
participar das nossas ações.
Os educandos puderam com esse
bate-papo conhecer mais do dia a
dia de quem trabalha com
arbitragem de Tênis, aproveitando o
momento para perguntas e

10 educandos e 2
educadores

24/08 a 26/08/18

Aproximadament
e 30 crianças e
adolescentes

28/08/18

Aproximadament
e 30 crianças e
adolescentes

08/09 a 15/09/18

Paula Capulo,
Fabio de Souza,
equipe técnica e
educandos do
turno da Manhã.

19/10/2018

Promover duas capacitações
para adolescentes (educandos
e ex-alunos) sobre a vida
profissional e o mercado de
trabalho.
Possibilidade de colocar em
prática o que vem sendo
treinado diariamente, em uma
competição oficial de
Federação Gaúcha de Tênis.

- Desenvolver maior
consciência de gostos,
preferências e afinidades;
- Conhecer diferentes áreas
de trabalho.
- Expandir a visão de
Mundo de nossos
educandos;
- Desenvolver aspectos
técnico- táticos específicos
do jogo de tênis;

Palestra sobre manejo e
Autismo - Psic. Luiza
Mattos

Momento de capacitação da
equipe acerca dos
comportamentos e manejos a
crianças com Transtorno do
Espectro Autista

- Aprimorar os
conhecimentos da equipe
sobre o manejo com crianças
com TEA, suas
particularidades e
potencialidades.

Palestra Caçadores de
Bons Exemplos

- Participação na palestra com
Iara e Eduardo Xavier,
idealizadores do Caçadores de
Bons Exemplos, que mostram
ações positivas e que fazem a
diferença nas comunidades.

- Conhecer as histórias e
expertise de duas pessoas
com uma longa trajetória na
transformação social.

Um Ace Profissional,
com a psicóloga Maria
Fernanda Hennemann

Torneio de Gramado

responder as curiosidades das
crianças e adolescentes. Os
visitantes aproveitaram a visita ao
WimBelemDon e trouxeram
materiais arrecadados nestes
grandes torneios onde eles passam.
Os adolescentes aproveitaram
muito estes workshops,
participando ativamente,
expressando ideias e sentimentos
sobre tão importante tema.
O engajamento pleno em relação a
competição, a demonstração de
atitudes éticas e coerentes com o
aprendizado desenvolvido no
projeto frente ao esporte unido ao
bom rendimento em quadra foi uma
grande conquista!
A vinda de Luiza – ex-estagiária do
WBD e hoje especialista em
atendimento TEA – foi bastante
benéfica para a equipe, visando um
acolhimento adequado para um dos
novos educandos que apresenta este
diagnóstico.
Essa palestra serve como
combustível para continuarmos
realizando o trabalho de
transformação social. Ouvir
histórias de superação e de pessoas
que contribuem para essas

11 educandos e
educadores

22/09 e 29/09/18

11 educandos

05/10/2018

Equipe de
colaboradores do
Projeto
WimBelemDon

18/10/2018

Superintendente e
Gerente do
Projeto
WimBelemDon

25/10/2018

mudanças acabam por nos
transformar também.
HalloweenBelemDon –
Casa Destemperados

27 a 28/10/2018
- Primeira parte das
comemorações dos 18 anos do
Projeto;

HalloweenBelemDon
Evento temático para
comemoração dos 18 anos do
Projeto WimBelemDon,
contando com homenagens,
brincadeiras e lanches
temáticos.

- Fortalecimento da parceria
com a Gastronomia
UniRitter, contou também
com a participação de 9
restaurantes que realizaram a
confecção dos doces para
venda ao público;
- Aproximação entre
comunidade, educandos e
parceiros do WimBelemDon
nessa data festiva;

Ao todo foram comercializados,
nos dois dias, aproximadamente
400 unidades dos doces produzidos.
A renda dessa venda e as inscrições
do cookshow será toda revertida
para o WimBelemDon.
A festa de aniversário de 18 anos
do Projeto WimBelemDon foi mais
do que especial, um momento de
celebrar as conquistas e
transformações realizadas durante
todos esses anos de atuação.

Educadores e
grupo de 6
educandos do
Projeto WBD

31/10/2018
Educandos e suas
famílias,
Colaboradores,
voluntários e
apoiadores da
entidade

Prêmio 100 Melhores
ONGs

Recebimento do prêmio
Melhores ONGs

Selecionados como uma das
100 melhores ONGs do país,
de acordo com os padrões de
gestão e transparência.

Estar entre as 100 Melhores ONGs
do Brasil, dentre mais de 300.000
existentes, não tem preço. Este
prêmio, Melhores ONGs Época/
Doar sintetiza o que fazemos a
quase 17 anos = Transformação
Social!

Superintendente e
Gerente Técnica
do Projeto
WimBelemDon

01/11/2018

Projeto Despertar TAG
Experiências Literárias

Estimulo ao hábito da leitura
nos Educandos do Projeto
WimBelemDon

- Espaço de leitura de e
interpretação para as
crianças;
- Atividades artísticas
vinculadas a leitura do Livro

Durante as sextas-feiras do mês de
Novembro, o WimBelemDon foi
beneficiado pelo Projeto Despertar,
desenvolvido por associados da
TAG Experiências Literárias. Os

36 Educandos do
Projeto
WimBelemDon

09/11 até
01/12/2018

“Bolsa Amarela”, de Lygia
Bojunga.

encontros fizeram que o despertar
pela literatura acontecesse para
nossas crianças!

Qualifying – Evento
classificatório para a
chave principal do 9º
Rolando Arroz, realizado
no clube
Associação
Leopoldina Juvenil.

Classificar 2 tenistas/
empresários para participar da
9ª edição do
Rolando Arroz, no dia
25/11.

- Trazer ao conhecimento de
empresários o projeto
WimBelemDon, fomentando
a participação dos mesmos a
atual edição Rolando Arroz.
- Oportunizar aos educandos
conhecer a infraestrutura de
um dos mais tradicionais
clubes de Porto Alegre;

Torneios como este ajudam na
visibilidade do
projeto, além de gerar
renda para o Rolando
Arroz.
Nesta 9ª edição, os
classificados foram Ricardo Hoede
e Emerson Costa.

10 Educandos,
empresários, e
entusiastas do
tênis

12/11/2018

Seminário da
Regionalização
Juventudes e Violência

Discussão das demandas
encontro de todos os serviços
da Região Extremo-Sul

- Capacitação dos
educadores e agentes sociais
da Região;
- Oficinas vivencias de
diferentes métodos de
intervenção;

O Seminário de Regionalização foi
um encontro que possibilitou a troca
de conhecimentos entre os
profissionais da Saúde e Serviço
Social, fortalecendo o trabalho
desenvolvido no Extremo-Sul de
Porto Alegre,

6 educadores

19/11/2018

9º Rolando Arroz

Evento Anual que visa
apresentar o Projeto
WimBelemDon para
empresários, tenistas,
comunidade em geral,
propiciando maior visibilidade
das ações desenvolvidas pela
STEPS.

- Troca de experiências
e fortalecimento no vínculo
entre empresários,
educandos e tenistas
profissionais;
- Promoção de um dia
especial para todos os
envolvidos, com
muitos jogos e brincadeiras.

Maior visibilidade do projeto a
nível nacional. Adesão de novos
padrinhos e apoiadores ao projeto.
Os participantes demonstraram
emoção em todas as cerimônias do
dia, celebrando
conosco nossas conquistas.

60 Educandos e
seus familiares,
empresários,
tenistas
profissionais e
público em geral.

25/11/2018

V Gala SP
BrazilFoundation

Apresentação alguns dos
projetos apoiados durante a
campanha Abrace o Brasil
promovido pela
Brazilfoundation.

- Troca de experiências com
projetos apoiados pela Brazil
Foundation, empresários,
artistas e esportistas.

O jantar promovido pela Brazil
Foundation possibilitou o
estreitamento da parceira com a
entidade, além de conhecer outras
inciativas com objetivos
compartilhados conosco.
Nesse dia estivemos de portas
abertas para a comunidade e para
aqueles que quisessem conhecer
nosso espaço, com muitas
brincadeiras e interação entre
nossos alunos e visitantes. Houve,
inclusive, o show da Banda
Regional Laranjal.

Superintendente e
Gerente Técnica

Dia de Doar

Movimento mundial para
promoção da cultura do
voluntariado, da doação e da
solidariedade.

- Promover a cultura da
doação;
- Instigar a comunidade a
realizar ações voluntárias.

60 Educandos,
Equipe e
comunidade local

27/11/2018

Campeonato Mestre
Assadores*

4ª edição do Campeonato
Mestres Assadores,
organizado pelo Fazenda
Barbanegra.

- Divertida competição de
assadores. O valor da
inscrição foi destinado ao
WimBelemDon;
- Divulgação do trabalho
realizado na instituição
voltado para o
desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes;

O evento, além da arrecadação,
permitiu estimular o engajamento e
colaboração de nossos educandos,
onde estes interagiram com o
público e explicavam as atividades
das quais participavam diariamente;

Educandos,
Equipe e
comunidade local

01/12/18

Formação Interna no
Parador Hampel, em São
Francisco de Paula*

Capacitação organizada para
os educadores da STEPS;

- Momento destinado ao
fechamento do ano de 2018 e
projeção para os objetivos de
2019;

Neste dia de formação e integração,
a equipe pode desfrutar do espaço
natural do Parador Hampel para
realizar práticas de bem-estar,
dinâmicas de reflexão e
mentalização de metas, conversas

Colaboradores,
Estágiarios,
Voluntários e
Conselheiros da
STEPS

10/12/2018

inspiradoras com o Chef Marcos
Livi e com o conselheiro José Elias;
Avaliação com Psic.
Doutoranda Andréia
Mello de Almeida
Schneider

Participação na Pesquisa
"Estudo de Validade e
Fidedignidade do Rorschach
Performance Assessment
System (R-PAS)"parte da tese
de Doutorado em Psicologia
da UFRGS.

- Avaliação Psicológica com
educandos entre 11 e 14
anos;
- Oferecimento de dados que
auxiliem no atendimento e
entendimento de nossos préadolescentes;

Em dois encontros, as avaliações
realizadas pela Psicóloga e sua
equipe contou com a colaboração de
nossos educandos, onde em
contrapartida nos foi concedido um
Parecer sobre os dados de
Inteligência Verbal e Fluida e
identificação de diferentes
demandas de nossos educandos;

23 Educandos em
idade entre 11 a
14 anos

30/11 e
14/12/2018

Evento de Fim de Ano do
Escritório Rafael
Pandolfo Advogados

Proporcionar um dia especial
aos educandos do
WimBelemDon aos
funcionários do escritório de
advocacia Rafael Pandolfo
Advogados Associados.

- Entregar aos educandos do
WimBelemDon mais uma
opção de espaço de
entretenimento;
- Realizar a confraternização
dos funcionários do
escritório em um ambiente
diferente, com atividades
diferenciadas;
- Incentivar os funcionários a
se dedicarem à atividades de
voluntariado;
- Integrar os funcionários do
escritório com as crianças
atendidas pelo projeto;

Neste dia de festa, as crianças e
adolescentes puderem aproveitar de
lanches e atividades especiais para a
ocasião, em um momento de grande
integração com os colaboradores de
uma empresa apoiadora do Projeto;

Educandos e
equipe do WBD,
convidados do
Escritório de
Advocacia

13/12/2018

Show de Talentos

Proporcionar aos educandos e
educadores um momento de
confraternização, com
brincadeiras diversas à rotina
do Projeto.

- Desenvolver nos
educandos habilidades como
desenvoltura em
apresentações em público e
respeito ao próximo.

Integração; Participação;
Demonstração de habilidades
artísticas.

Educandos e
equipe do WBD.

18/12/2018

Bazar de Natal

Estimular a solidariedade,
a compaixão e a
humildade através do dar
e receber.

- Fomentar a participação
das crianças nas
atividades do projeto.
- Realizar a distribuição
de roupas, sapatos e
brinquedos para as
crianças do projeto,
através de uma atividade que
simula uma loja.

As crianças e os
adolescentes do projeto
demonstraram muita alegria este
dia, pois além de confraternizar
com seus companheiros, receberam
muitos brinquedos e roupas.

60 Educandos de
6 a 18 anos

20/12/2018

Autoavaliação dos
Educandos

Atividade realizada com a
intenção de ser um
instrumento qualitativo para o
acompanhamento da evolução
de cada educando neste espaço

- Estimular a capacidade de
autocrítica e reconhecimento
intrapessoal de suas ações no
Projeto;
- Desenvolver a
comunicação ao fornecer
feedback para os colegas;

A primeira experiência realizando a
atividade de autoavaliação com a
participação de outros colegas foi
muito eficiente, onde as opiniões
foram tratadas com honestidade e
respeito, mantendo a fidelidade do
instrumento.

60 Educandos de
6 a 18 anos

Início em
21/12/2018

Participações nas
reuniões de CORAS,
Fórum das Entidades,
escolas e demais
instituições
Reunião mensal de pais e
responsáveis

Criar um espaço de trocas
entre as diferentes instituições
em prol dos nossos educandos
e seus familiares;

- Articular junto à rede para
a melhoria da região; Conhecer a realidade dos
nossos educandos;

Participar desta rede qualifica o
nosso trabalho, trazendo melhorias
para os envolvidos.

Colaboradores das
instituições

Mensal

Promover um espaço de escuta
e partilha de conhecimentos e

- Estreitar o vínculo com as
famílias de nossos
educandos.

As reuniões têm sido muito
proveitosas e interessantes, e a cada
encontro percebemos quão

Média de 15
familiares por
reunião e equipe

Mensal

Oficinas de Tênis

Oficinas de Psicologia

Laboratório de
Aprendizagem

Oficinas de Alfabetização

Oficinas Culturais de
Cinema - “Cinema em
Quadra”

informações, com respeito e
afeto.
Promover o ensino do tênis
para crianças e adolescentes
em situação de
vulnerabilidade social,
contemplando o
desenvolvimento de
habilidades físicas, sociais e
emocionais.
Desenvolver oficinas que
contemplem temas relativos
ao desenvolvimento humano,
ao respeito, à inteligência
emocional, psicologia do
esporte, mundo laboral, etc.
Estimular os educandos ao
desenvolvimento do hábito da
leitura, a interpretar dados da
realidade, a desenvolver seus
potenciais criativos e
múltiplas inteligências.
Auxiliar no processo de
alfabetização dos educandos
com idades entre 06 e 11 anos.
Facilitar o desenvolvimento de
habilidades criativas
e críticas, através da exibição
e análise de filmes.

- Desenvolver espírito de
equipe e comunicação;
- Desenvolver habilidades
técnicas do esporte, a ética
de trabalho e disciplina;
- Tomar decisões através do
planejamento dos melhores
golpes e estratégias;
- Acompanhar os educandos
em quadra, intervindo em
questões pertinentes;
- Atender as famílias em
suas peculiaridades;
- Explorar o pensamento
lógico e abstrato de nossos
educandos, através de
atividades lúdicas e
diversificadas.
- Incentivar a leitura e a
produção textual através de
plataformas educativas.
- Promover idas mensais à
sala de cinema Espaço Itaú,
como atividade
complementar a oficina.

importante é promover um espaço
de escuta para as famílias.
O ensino do tênis proporcionou aos
participantes, além de atingir os
objetivos propostos, o interesse em
continuar aprendendo o esporte,
buscando superar suas dificuldades
e enfrentar os obstáculos.

Educandos de 6 a
18 anos

Março a
Dezembro

Após o início das oficinas,
percebemos melhora na
comunicação entre todos, melhora
na vinculação e adaptação das
crianças, participação mais ativa
das famílias, etc.
Grande parte dos educandos
demonstrou melhora na escola,
maior comprometimento e
responsabilidade com seus estudos.

Educandos de 6 a
18 anos

Março a
Dezembro

Educandos de 8 a
18 anos

Março a
Dezembro

As crianças demonstraram grande
interesse no uso da plataforma
educativa Elefante Letrado, além da
melhora na leitura e na escrita.
As crianças e os adolescentes
assimilaram diferenças entre filmes
clássicos e contemporâneos, além
de vivenciar momentos culturais.

Educandos com
idades entre 6 e
11 anos.

Março a
Dezembro

Educandos de 6 a
18 anos

Março a
Dezembro

Oficinas Culturais de
Artes

Estimular o potencial criativo
dos educandos através de
práticas artísticas.

Práticas de Bem-estar e
Yoga

Promover o desenvolvimento
emocional, ético e espiritual
dos educandos, através de
práticas meditativas.

Reuniões de
planejamento semanal da
Equipe

Tem por objetivo a
organização da agenda da
semana e planejamento das
intervenções.

Reuniões Trimestrais dos
conselhos deliberativos e
CAEF

Monitorar as ações do Projeto
e provação de contas

- Ampliar as aprendizagens
dos educandos, estimulando
o conhecimento de
diferentes técnicas artísticas.
- Desenvolver o
autoconhecimento e a
conexão com a natureza.

- Planejamento e
compartilhamento das
oficinas realizadas;
- Discussão de casos;
- Fluxo de comunicação
entre os colaboradores,
estagiários e voluntários da
instituição
- Aproximação dos
Conselheiros com o
funcionamento cotidiano da
Instituição

Estas oficinas agradaram muito os
nossos educandos, que se
dedicaram em cada atividade
proposta com entusiasmo.
As práticas de bem-estar e yoga tem
sido de grande valia para a nossa
criançada. Observamos crianças e
adolescentes mais atentos e
responsáveis.
A reunião geral é realizada
semanalmente nas terças-feiras com
duração de 1 hora e 30 minutos.
Participam dessa reunião todos os
profissionais da instituição, para
que, desse modo, possa haver
discussões relativas ao
funcionamento da ONG.
Estas reuniões tiveram como
resultado as aprovações de contas
do ano de 2018, alterações de cargo
de colaboradores, entrada de novos
conselheiros, sugestões de datas
para eventos e discussão de
assuntos gerais

Educandos de 6 a
18 anos

Março a
Dezembro

Educandos de 6 a
18 anos

Março a
Dezembro

Coordenadores,
colaboradores,
estagiários e
voluntários

Terças-Feiras

Membros do
Conselho,
Superintendente,
Gerente Técnica,
Gerente de
Comunicações e
Gerente
Adminstrativa

Trimestralmente

