Atividades Regulares 2019 - janeiro
Objetivo Específico
Resultados Obtidos

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.

- 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);

Participações nas
reuniões de CORAS,
Fórum das
Entidades,

Criar um espaço de
trocas entre as
diferentes instituições
em prol dos nossos

- Articular junto à
rede
para a melhoria da
região; - Conhecer a

Os educandos
aproveitaram
intensamente este
período
de férias, sendo
estimulados a
integração e
cooperação, além do
desenvolvimento de
diferentes habilidades
como artistica
(fotografia, desenho),
física (futebol, volei,
esportes adaptados) e
culinária (preparação
de refeições e
sobremesas como
panqueca, pizza,
pastel).
Participar desta rede
qualifica o nosso
trabalho, trazendo
melhorias para os

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

Colaboradores das
instituições

Data
Mês de Janeiro

Mensal

escolas e demais
instituições

educandos e seus
familiares;

Ação desenvolvida

Objetivo Geral

Ingresso dos
novos/Despedida dos
estágiarios de
Psicologia

Fechamento do ciclo
dos de grupo de
estágiarios que
iniciou as atividades
em 2018 e entrada
dos novos membros
da equipe de
Psicologia para as
atividades do
WimBelemDon;

Atividade Revelando Trabalho
desenvolvido a
Olhares – Saída a
Oficina Cultural
campo
envolvendo fotografia
e exploração do
Bairro de Bélem
Novo;

realidade dos nossos
educandos;

envolvidos.

Atividades Sistemáticas 2019 - Janeiro
Objetivo Específico
Resultados Obtidos
- Atividades de
integração para
facilitar a acolhida
entre educandos e
educadores;
- Cerimonia de
despedida para os
estagiários que
encerravam seu
contrato;
- Estimulação das
habilidades artisticas
e estéticas nos
educandos;
- Valorização das
belezas do Bairro;
- Desenvolvimento da
reflexão critica das
problematicas da

Público-alvo/ Nº de
participantes
- Com o ciclo de
Educandos,
estagiários se
Colaboradores e
renovando a cada ano, Estagiários do Projeto
o ingresso de 2
WBD
estágiarios (PUCRS e
UniRitter) trará novos
aprendizados, tanto
para estudantes
quanto para a
instituição;
Os educandos
aproveitaram o dia de
calor para explorar as
localidades próximas
ao Projeto e darem
seu significado e
olhar particular sobre
a região que residem.

Educandos do Projeto
WimBelemDon

Data
15 e 28 de janeiro

28 de Janeiro e 04
de Fevereiro

Visita PróInst –
Energia Solar

Formalização da
parceria com a
Intituição para a
instalção de Placas
Solares como
geradoras de energia;

região;
- Reconhecimento do
terreno para a
instalação das Placas
Solares;

A parceria ocorre
visando a geração de
energia sustentável e
limpa, com menor
impacto no meio
ambiente e
diminuição de custos;

Superintendente e
Gerente Técnica

29 de Janeiro

