Atividades Regulares Abril 2019
Objetivo Específico
Resultados Obtidos

Ação desenvolvida

Objetivo Geral

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.

Formação Interna

-Espaço destinado a
equipe de colaboradores,
estagiários e voluntários
do Projeto, voltado para
capacitação e
planejamentos de ações
para o funcionamento da
Instituição.
- Promover o ensino do
tênis para crianças e
adolescentes em situação
de vulnerabilidade social,
contemplando o
desenvolvimento de

- Planejamento do
cronograma de atividades,
Apresentação do Programa
Talentos de Futuro, e
Passagem de Nível;

As reuniões têm sido muito
proveitosas e interessantes, e a
cada encontro percebemos quão
importante é promover um
espaço de escuta para as
famílias.
Neste dia – fechado para o
atendimento – a equipe pode
organizar o cronograma e
horários de atividades da
semana, além de tomar
importantes decisões para o
bom funcionamento da
Instituição
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.

Oficinas de Tênis

- Desenvolver espírito de
equipe e comunicação;
- Desenvolver habilidades
técnicas do esporte, a ética
de trabalho e disciplina;

Público-alvo/ Nº de
participantes
Colaboradores das
instituições

Data
Mensal

Média de 15 familiares
por reunião e equipe

Mensal – 18 de
Março

Equipe de colaboradores,
estagiários e voluntários
do Projeto

Mensal – 12 de
Março

Educandos de 6 a 18 anos

Segundas,
Terças,
Quartas,
Quintas e
Sextas-Feiras

habilidades físicas,
sociais e emocionais.
Oficinas de
Psicologia

Laboratório de
Aprendizagem

Oficinas de
Alfabetização

Oficinas Culturais
de Cinema “Cinema em
Quadra”

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.

- 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;

Após o início das oficinas,
percebemos melhora na
comunicação entre todos,
melhora na vinculação e
adaptação das crianças,
participação mais ativa das
famílias, etc.

Educandos de 6 a 18 anos

Quintas-Feiras

- Explorar o pensamento
lógico e abstrato de nossos
educandos, através de
atividades lúdicas e
diversificadas.

Grande parte dos educandos
demonstrou melhora na escola,
maior comprometimento e
responsabilidade com seus
estudos.

Educandos de 8 a 18 anos

Sextas-Feiras

- Incentivar a leitura e a
produção textual através de
plataformas educativas.

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.

Terças-Feiras

Educandos de 6 a 18 anos

Quartas-Feiras

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

Oficinas Culturais
de Artes

Práticas de Bemestar e Yoga

Estimular o potencial
criativo dos educandos
através de práticas
artísticas.
Atividade que estimule a
criação de ferramentas
para auto-gestão do Bemestar individual

Ação desenvolvida

Objetivo Geral

Assembleia
Parceiros
Voluntários

O WimBelemDon foi
convidado para participar
da Assembleia Geral de
Associados e da Reunião
do Conselho Deliberativo
e Fiscal da ONG
Parceiros Voluntários.
Marcio Jucewicz, sócio
da ProInst Engenharia e
Energia Solar, conversou
com as crianças de como
é feita a captação da
energia solar

Visita Pró Insti

- Ampliar as aprendizagens
dos educandos, estimulando
o conhecimento de
diferentes técnicas artísticas.
- Criação de espaço para
autocuidado;
- Ensino de técnicas de
relaxamento para
enfrentamento de situações
adversas;

Estas oficinas agradaram muito
os nossos educandos, que se
dedicaram em cada atividade
proposta com entusiasmo.
As práticas de meditação e
Yoga foram incorporadas na
rotina de atividades semanais,
tornando-se um importante
momento para a centralização e
diminuição do estresse.

Atividades Sistemáticas Abril 2019
Objetivo Específico
Resultados Obtidos
- Apresentação do
funcionamento da
instituição, principalmente
das formas criativas que
encaramos as dificuldades
após o incêndio de 2018;
- Capacitar os educandos
sobre as novas tecnologias
que permitem o uso de
energia sustentável;
- Mostrar como é o
funcionamento de uma das

É bastante gratificante
multiplicar as experiências e o
know-how da instituição que,
mesmo nos períodos de
dificuldades, conseguiu manter
um atendimento de excelência
visando a transformação social.
Os educandos ouviram atentos a
explicação do funcionamento
dessa tecnologia, que a princípio
parecia uma realidade distante a
deles. Tomaram com surpresa o
conhecimento sobre a economia

Educandos de 6 a 18 anos

SegundasFeiras

Educandos de 6 a 18 anos

Terças e
Quintas-Feiras

Público-alvo/ Nº de
participantes
Superintendente

Data
01/04

Educandos do WBD

02/04

novas aquisições da
instituição: as placas
solares;
1ª Aula do Talentos
de Futuro

Aula inaugural do
Programa voltado para os
jovens, explicando o
conteúdo a ser
trabalhado.

Evento
Reconstrução após
o Incêndio –
Fechamento
Perseverança

- Realizar evento voltado
a celebração das
conquistas obtidas um
ano após o incêndio
ocorrido em 2018

Doação Head

Aquisição de material
novo para a prática do
Tênis dos educandos.

- Introdução aos conceitos
do Programa e o porquê de
estar sendo trabalhado estas
temáticas;
- Contrato de
comprometimento dos
adolescentes para essa nova
proposta de trabalho;
- Fechamento do Atributo da
Perseverança;
- Encenação dos educandos
da peça “Fada da
Perseverança”, ilustrando de
forma lúdica o acontecido;

- Utilização de raquetes
adequadas para a faixa
etária e nível técnico das
educandos;

e o baixo impacto ambiental que
essas placas ocasionam, uma
importante lição sobre Educação
Ambiental
Neste dia, o primeiro contato
nos pareceu bastante produtivo,
com alto engajamento dos
jovens que gostaram bastante
desta nova atividade.

O incêndio foi um dos episódios
mais complicados da história do
Projeto WimBelemDon.
Passado um ano, celebramos
nessa data a corrente de
generosidade formada por todos
que de alguma forma auxiliaram
o WimBelemDon a se reerguer,
em uma grande festa educandos
e apoiadores.
Recebemos neste dia 20 novas
raquetes doadas HEAD
TENNIS, de diferentes
tamanhos e pesos, que poderão
ser utilizadas por educandos de
variadas faixas etárias.

9 Educandos do WBD e
Ex Educandos

01/04

Educandos, Colaboradores
e apoiadores da Instituição

04/04

Educandos do Projeto
WimBelemDon

06/04

Visita ExEducando Isadora
Carolina

Auxilio a pesquisa
realizada pela Exeducanda na Faculdade
de Educação Física da
UFRGS

- Em conjunto com a
estudante, retomar um
pouco da história do Projeto
e divulgação do trabalho
desenvolvido no Projeto
Social

FIFE 2019

Participação do Fórum
Interamericano de
Filantropia estratégica ,
um dos maiores eventos
do Brasil destinado à
organizações do Terceiro
Setor

Visita e Entrega
dos Ovos de Pascoa
- Isabela

Visita do Ex-estagiário e
ex-voluntario Guilherme
Luz juntamente com sua
sobrinha Isabela, que
realiza todos os anos a
doação de Ovos de
Pascoa confeccionados
por ela mesma.

Oficina Ovos de
Pascoa

Inspirados pela ação de
Isabella, os educandos
realizaram uma atividade
culinária de confecção de
ovos de pascoa para ser

- Capacitações para a equipe
acerca dos temas
governança, recursos
humanos, legislação,
comunicação e captação de
recursos;
- Contato com outras
instituições;
- Bate – papo com a família
para compreender a
importância da cultura da
doação;
- Apresentação de um ato de
generosidade que inspira a
todos;
- Integração entre os
visitantes e nossos
educandos;
- Manuseio de alimentos e
decoração das obras
gastronômicas;
- Incentivo as ações de
doação;

A estudante está realizando um
trabalho de Iniciação Cientifica
na Faculdade e optou por seu
tema ser sobre a história do
Projeto WimBelemDon e os
eventos ocorridos nos primeiros
anos de atividade;
Os participantes puderam, além
de serem ouvintes de
importantes palestras e temas do
Terceiro Setor, tiveram a
oportunidade de trocar
experiências com outras
organizações de todo o Brasil.

Ex-educanda e Auxiliar de
Comunicação

09/04

Superintendente, Gerente
Técnica, Administrativo e
de Comunicações.

09 a 12/04

Recebemos a visita de Isabela (7
anos) e sua família, que há 3
anos têm o habito de distribuir
ovos artesanais na véspera da
Pascoa. Foi muito gratificante
ver o quanto essa ação também
impactou o comportamento de
nossas crianças e adolescentes,
que decidiram por também
confeccionar ovos de pascoa.
Os educandos gostam muito de
quando realizamos as atividades
culinárias, onde puderam ser
estimulados os seus sentidos e
sua criatividade.

Educandos do Projeto
(turno manhã)

15/04

Educandos

17/04

Celebração de
Pascoa

Visita IF

Visita
Coordenadora
Yazigi

Coleta de dados –
Trabalho de
Conclusão de
Curso

distribuídos na véspera da
data comemorativa.
- Educandos e
Colaboradores
distribuíram os ovos
confeccionados em uma
brincadeira semelhante ao
“Amigo Secreto”

Os estudantes de Gestão
Esportiva e Lazer do
Instituto Federal veio
conhecer nossa estrutura
e história do Projeto
A nova coordenadora do
Yazigi nos visitou para
fazermos as últimas
combinações acerca a
inserção do inglês no
SCFV
Testar a Aptidão Física
dos educandos, com os
testes propostos pelo
PROESP.

- Momento destinado ao
emprego de atributos como
Generosidade, Amor e
Gratidão;

- Inicio de possível parceria
com a instituição;
- Integração entre os
convidados e os educandos
do Projeto;
- Apresentação da estrutura
e grade de horários de
atividades;

- Testar a Aptidão Física dos
educandos.

- Cada um escolhia um dos ovos
da cesta e presenteava um
colega, justificando para ele o
porquê de tê-lo escolhido e
desejando boas festas. Foram
momentos bastante
emocionantes experimentados
pelos educandos.
- Os ouvintes ficaram bastante
empolgados com as atividades
desenvolvidas no WBD e
sugeriram apoio em diversas
áreas para o futuro.
Após a reunião, foi definido que
a participação poderá ocorrer
nas segundas, quartas e sextasfeiras pelo turno da manhã. O
turno da tarde será contemplado
quinzenalmente.
A testagem fez parte do
Trabalho de Conclusão de curso
da educadora Jaleska Mendes,
que em alguns encontros fará
um comparativo da evolução do
período de entrada até o
momento.

Educandos do Projeto
WimBelemDon

18/04

Coordenação do
WimBelemDon e
Educandos

22/04

Superintendente, Gerente
Técnica e Coordenadora
do Yazigi

29/04

25 educandos

29/04

