Ação desenvolvida

Objetivo Geral

PLANO VERÃO
2019

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

Participações nas
reuniões de
CORAS,
Fórum das
Entidades,
escolas e demais

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

Atividades Regulares 2019 – Fevereiro
Objetivo Específico
Resultados Obtidos
- Realização de
atividades
diversificadas
às desenvolvidas
durante
o ano;
- No cronograma do
Plano Verão ocorria:
Atividade Cultural
(Segundas-feiras),
Olimpiadas de Verão
(terças e quintasfeiras), Atividade
Esportiva (quartasfeiras) e Atividade de
Culinária (sextasfeiras);
- Articular junto à
rede para a melhoria
da região; - Conhecer
a
realidade dos nossos
educandos;

Os educandos
aproveitaram
intensamente este período
de férias, sendo
estimulados a integração
e cooperação, além do
desenvolvimento de
diferentes habilidades
como artistica (fotografia,
teatro, exposição
artistica), física (caiaque,
tirolesa) e culinária
(sanduiches naturais,
Quiche, Hamburguer).

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

Público-alvo/ Nº
de participantes
Educandos do
Projeto
WimBelemDon
(em média 25
educandos por
dia)

Colaboradores das
instituições

Data
Mês de Fevereiro

Mensal

instituições

Ação desenvolvida

Objetivo Geral

Capacitação
Talentos de Futuro
– Instituto Algar

-Capacitação de
monitores para
execução do
Programa voltado
para o ingresso de
adolescentes no
mercado de Trabalho;

Visita Nuria
Saldanha
Consultora da área
da comunicação da
Brazil Foundation

Conhecer a estrutura
do Projeto
WimBelemDon em
virtude do trabalho
desenvolvido na
Campanha Abrace o
Brasil em 2018
Conhecer a estrutura

Visita Yazigi

Atividades Sistemáticas 2019 - Fevereiro
Objetivo Específico
Resultados Obtidos
- Vivência e imersão
aos conteúdos e
módulos apresentados
no Programa
(Trabalho em Equipe,
Negociação,
Inovação, Ética,
Atitude,
Comunicação;
- Integração com
Instituições que
também executarão o
trabalho;
Visita da sede
remodelada após o
incêndio e
apresentação das
atividades
desenvolvidas no
projeto.
- Oferecimento aos

Com a capacitação para
monitores realizada, o
Projeto de execução do
Programa Talentos de
Futuro ocorrerá neste ano
com os educandos
adolescentes da
instituição.

Público-alvo/ Nº
de participantes
3 Colaboradores
do
WimBelemDon

Data
07 e 08 de Fevereiro

Fortalecimento da
parceria entre a Brazil
Foundation e o Projeto
Wimbeledmon

3 colaboradores
da instituição

13 de Fevereiro

A parceria estabelecida

Participação do

26 de janeiro

Visita Psicólogo
Guilherme Luz

Exposição
Revelando Olhares

do Projeto
WimBelemDon e
consolidação de
parceria com a
Instituição

educandos de uma
nova atividade
envolvendo o ensino
da lingua inglesa;

Visita do Psicólogo e
ex-integrante da
equipe de estágiarios
de Psicologia do
Projeto, que nos
presenteou com um
exemplar de seu
Livro “A Linguagem
do Universo”.
Evento realizado pela
equipe técnica e
educandos. Uma
exposição dos
trabalhos de
Fotografia realizados
em 2 momentos das
Atividades Culturais
do Plano Verão 2019

- Doação de um
exemplar, com
dedicatória para a
Instituição (que foi
citada em um dos
capítulos);

- Fechamento e
valorização do
trabalho desenvolvido
pelos alunos, com a
temática “O que mais
gosto/O que menos
gosto no Bairro de
Belém Novo?”
- Intuito de levantar
questionamentos e
reflexões criticas

agregará muito valor ao
trabalho já desenvolvido
com os educandos,
oferecendo novas e
criativas possibilidades de
aprendizado.
O autor do Livro foi um
dos responsáveis pela
realização do atual Plano
Politico Pedagógico do
WBD, o trabalho acerca
dos Atributos, tornando
este um momento
bastante especial para
todos.
A participação dos
educandos, desde o
processo de ir a campo
para retirar as fotos e
finalizando com a
organização do evento
tornou a atividade com
mais riqueza de
significados, engajamento
e aprendizado.

Superintendente e
Gerente Técnica

Participação do
Superintendente e
Gerente Técnica

27 de Fevereiro

Educandos do
Projeto
WimBelemDon

28 de Fevereiro

Instalação Placas
Solares na Sede

Instalação de 38
placas fotovoltaicas
para captação de
energia solar;

sobre a realidade que
circunda os
educandos;
- Exercício de
habilidades e
inteligências Artística
e Estética;
- O sistema permitirá
que em breve o WBD
não tenha mais
despesas com energia
elétrica para as
atividades da sede;
- Possibilidade de
maior conscientização
junto aos
beneficiários sobre a
transformação
ambiental positiva
causada pelo uso de
energia sustentável e
limpa;

Com essa aquisição, o
WimBelemDon terá um
dos mais modernos
sistemas de captação de
energia solar instalados
em instituições do
terceiro setor em todo o
Brasil.

Participação do
Superintendente e
Gerente Técnica,
além da acolhida
dos educandos na
quadra de tênis

28 de Fevereiro

