Atividades Regulares Maio 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;
Promover um espaço de
escuta e partilha de
conhecimentos e
informações, com respeito
e afeto.

- 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.

- 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,

- 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

Oficinas de Tênis

- Desenvolver espírito de
equipe e comunicação;

Público-alvo/ Nº de
participantes
Colaboradores das
instituições

Data
Mensal

Média de 15
familiares por reunião
e equipe

Mensal

Equipe de
colaboradores,
estagiários e
voluntários do Projeto

Mensal

Educandos de 6 a 18
anos

Segundas, Terças,
Quartas, Quintas e
Sextas-Feiras

contemplando o
desenvolvimento de
habilidades físicas, sociais
e emocionais.

Oficinas de
Psicologia

Laboratório de
Aprendizagem

Oficinas de
Alfabetização

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.

- 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;

interesse em continuar
aprendendo o esporte,
buscando superar suas
dificuldades e enfrentar os
obstáculos.
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.

Educandos com
idades entre 6 e 11
anos.

Terças-Feiras

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.

As crianças e os adolescentes
assimilaram diferenças entre
filmes clássicos e
contemporâneos, além de
vivenciar momentos culturais.

Educandos de 6 a 18
anos

Quartas-Feiras

Oficinas Culturais
de Artes

Estimular o potencial
criativo dos educandos
através de práticas
artísticas.

- Ampliar as aprendizagens
dos educandos, estimulando
o conhecimento de
diferentes técnicas artísticas.

Educandos de 6 a 18
anos

Segundas-Feiras

Práticas de Bemestar e Yoga

Atividade que estimule a
criação de ferramentas
para auto-gestão do Bemestar individual

- Criação de espaço para
auto-cuidado;
- Ensino de técnicas de
relaxamento para
enfrentamento de situações
adversas;

Educandos de 6 a 18
anos

Terças e QuintasFeiras

Programa Talentos
de Futuro

Programa voltado para os
jovens acima de 14 anos
sobre capacitação para o
ingresso no marcado de
trabalho.

- Vivência e imersão aos
conteúdos e módulos
apresentados no Programa
(Trabalho em Equipe,
Negociação, Inovação,
Ética, Atitude,
Comunicação;

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.
Atividade diferenciada e
específica para os
adolescentes da instituição,
um programa de 30 encontros
com o intuito de capacitação
e vivencia do funcionamento
do mercado de trabalho atual.

9 Educandos do WBD
e Ex Educandos

Segundas e SextasFeiras

Atividades Esporádicas maio 2019
Ação desenvolvida

Objetivo Geral

Objetivo Específico

Resultados Obtidos

Psicoeducação
Atributo
Honestidade

Possibilitar aos educandos
da instituição conhecer o
significado do novo Atributo
e suas aplicações no dia a
dia.

- Aprendizado do atributo a
partir de um experimento
social e vídeo sobre a temática;
- Reflexão sobre como o
atributo poderia ser aplicado
em nosso dia a dia na
instituição;

Parceria Nutrição
UniRitter

Visita da Equipe de
Nutrição para uma
atividade culinária com os
educandos: preparação de
espetinhos de frutas com
iogurte.

- Entrega do cardápio
adaptado para ser a
cozinheira da Instituição;

Os educandos nesse primeiro
encontro já demonstraram o
entendimento sobre a
importância da honestidade
na sociedade, além de
trazerem ideias para que
pudessem exercitar o atributo
nas atividades oferecidas no
Projeto.
Neste primeiro contato com a
equipe de Nutrição, as
crianças puderam preparar e
degustar uma sobremesa
bastante saudável. A partir
deste encontro, as refeições
da instituição seguiram o

Público-alvo/ Nº de
participantes
Educandos de 6 a 18
anos

Educandos do Turno
da Tarde do WBD

Data
2 de Maio

03 de maio

Início atividades
Yazigi

Chegada do monitor
Roger e inserção da
língua inglesa nas
atividades já propostas
pela ONG.

- Despertar nos educandos a
vontade de aprender uma
nova língua;

Visita Itaú Social

- Apresentação da
instituição para os
integrantes do Itaú Social.

Bazar de Inverno

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

- Explicação sobre o
funcionamento da ONG,
apresentando aos visitantes
a estrutura física, o modelo
gerencial, a metodologia de
trabalho e os desafios
encontrados na busca pela
transformação social no
bairro de Belém Novo.
- Realizar a distribuição de
roupas, sapatos e brinquedos
para as crianças do projeto,
através de uma atividade
que simula uma loja.

cardápio saudável adaptado
pelas profissionais;
Foi combinada as segundas,
quartas e sextas-feiras como
os dias onde os educandos
terão a inserção do inglês nas
oficinas. São ao todo três
tutores do Yazigi que se
distribuíram durante a
semana.
Alguns colaboradores do Itaú
Social estão visitando
diversos Projetos Sociais,
passando o dia e conhecendo
o cotidiano de nossa
instituição Indo além da
reunião, os visitantes
puderam jogar tênis com as
crianças em quadra.
As crianças e os adolescentes
do projeto demonstraram
muita alegria este dia, pois
além de confraternizar
com seus companheiros,
receberam muitos brinquedos
e roupas.

Educandos de 6 a 18
anos

06 de maio

4 membros da equipe
do Itaú Social,
Superintendente,
Gerente Técnica,
Gerente de
comunicações,
Gerente Adminstrativo
e Psicólogo

16 de maio

Educandos de 6 a 18
anos

21 de maio

Visita Jonas Brocca
e Gilmara
Rodrigues

Apresentação sobre o
funcionamento do Projeto
WimBelemDon, em
questões administrativas,
financiamento e
metodologia.

- Dialogo sobre o
gerenciamento de ONGs e
troca de experiências;

Palestra na
UFCSPA

A convite de Marcelo
Schenk, professor da
disciplina de
Empreendedorismo Social
e Inovação no Mestrado
do Programa de PósGraduação da UFCSPA,
foi realizada uma
apresentação sobre a
trajetória do Projeto
WimBelemDon

- Levar a experiência de 18
anos de atuação para os
estudantes;

Os visitantes estão
coordenando desde 2016 um
projeto social com crianças e
adolescentes utilizando o Surf
como ferramenta de inclusão.
Eles voltaram para Torres,
cidade onde é realizado o
Projeto, com muitas novas
ideias e perspectiva de
crescimento.
Os dois fundadores da ONG
foram à universidade e,
durante aproximadamente
duas horas, contaram aos
alunos sobre a história do
WimBelemdon nesses 18
anos de vida, informando
sobre como foi possível
passar pelas dificuldades e
como o projeto está
estabelecido no momento
atual.

Superintendente

24 de maio

Superintendente e
Gerente Técnica

27 de maio

