Atividades Regulares Março 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.

Média de 15
familiares por
reunião e equipe

Mensal – 18
de Março

-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

- 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

Equipe de
colaboradores,
estagiários e
voluntários do
Projeto

Mensal – 12
de Março

O ensino do tênis proporcionou
aos participantes, além de atingir
os objetivos propostos, o

Educandos de 6 a
18 anos

Segundas,
Terças,
Quartas,

Formação Interna

Oficinas de Tênis

- Desenvolver espírito de
equipe e comunicação;

Público-alvo/ Nº
de participantes
Colaboradores
das instituições

Data
Mensal

de vulnerabilidade social,
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.

Quintas e
Sextas-Feiras

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

QuintasFeiras

- 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

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.

Oficinas Culturais
de Artes

Estimular o potencial
criativo dos educandos
através de práticas
artísticas.

Práticas de Bemestar e Yoga

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

Ação desenvolvida

Objetivo Geral

Dia perfeito e
fechamento do

- Celebração do periodo de
férias e da integração entre

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

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.

- Ampliar as
Estas oficinas agradaram muito
aprendizagens dos
os nossos educandos, que se
educandos, estimulando o
dedicaram em cada atividade
conhecimento de
proposta com entusiasmo.
diferentes técnicas
artísticas.
- Criação de espaço para
As práticas de meditação e Yoga
auto-cuidado;
foram incorporadas na rotina de
- Ensino de técnicas de
atividades semanais, tornando-se
relaxamento para
um importante momento para a
enfrentamento de situações
centralização e
adversas;
diminuição do estresse.
Atividades Esporádicas Março 2019
Objetivo Específico
Resultados Obtidos
- Entrega das premiações
das atividades de Verão;

No último dia de Plano Verão –
todas as turmas integradas no

Educandos de 6 a
18 anos

QuartasFeiras

Educandos de 6 a
18 anos

SegundasFeiras

Educandos de 6 a
18 anos

Terças e
QuintasFeiras

Público-alvo/ Nº
de participantes
Cerca de 40
educandos

Data
06 de Março

Plano Verão

os dois turnos;

Retomada das
Autoavaliações

- Reflexões para o início
deste ano e reforço de
quais aspectos os
educandos devem
aprimorar durante o ano;

Ingresso Novos
educandos

- Crianças e adolescentes
encaminhados pelo CRAS
passaram a ingressar nas
atividades diárias do
Projeto.

Visita YEP –
Fernanda e
Eduardo Simch

Concretização de uma
nova parceria com uma
empresa que, através de

- Realização de Atividades
a Beira do Guaiba;

turno da manhã –, o
WimBelemDon realizou uma
atividade recreativa diferente, na
véspera dos dois turnos voltarem
aos seus horários normais. Após
o exercício diário de respiração e
o café da manhã dos educandos,
todos foram para um passeio na
beira do Guaíba.
- Estimular a capacidade
Em grupos heterogêneos, os
de autocrítica e de
educandos discutiram as
comunicação ao fornecer
respostas fornecidas na última
feedback para
autoavaliação e
os colegas;
comprometeram-se na correção
dos itens que estavam em em
evolução;
- Momento de
Neste mês de março, um grupo
apresentação e integração
de 15 crianças iniciaram as
dos novos educandos com atividades na instituição. Ainda
os demais;
aguardamos o vinda de mais 10
crianças que já estão em
processo de encaminhamento
pelo Centro de referências
- Os visitantes conheceram
Com essa união, será possível
a estrutura e as pessoas
reestruturar o nosso ambiente,
que trabalham para buscar
com móveis novos para a sala

Participação de
todos os
educandos do
Projeto presentes
no dia

07 de Março

15 novos
educandos

14 e 28 de
março

Superintendente
da Instituição

12 de Março

Recebimento
Cheque Simbolico
Tai Chi Chuan
ALJ

Passagem de Nível

uma produção consciente e
a transformação social
um olhar humanizado, cria
aqui no WimBelemDon.
peças de mobiliário sob
- O apoio permitirá uma
medida, aproveitadas de
estrutura melhor e de uma
chapas de madeira de
forma sustentável,
compensado naval,
seguindo de acordo com as
adquiridas de fornecedores nossas últimas ações, que
com selo de Certificação
são o reaproveitamento
Florestal.
das águas das chuvas e as
placas de energia solar.
- Recebimento da doação
- Fortalecimento da
realizada pelo valor
Parceria entre o Projeto
oriundo das mensalidades
WimBelemDon e um dos
pagas pelos associados
clubes mais tradicionais de
inscritos nas aulas de Tai
Porto Alegre, a Associaç
Chi Chuan, realizadas pelo
Mestre Elio.

- Realizar a cerimônia de
passagem de nível dos
educandos aptos a
acompanhar a turma mais
avançada.

- Enaltecer os valores
propostos pelo projeto
para a formação da
identidade dos educandos.

administrativa e para a sala
multiuso.

Marcelo Ruschel e Rafael
Mottin foram recebidos por
Alberto Jerônimo Guerra Neto,
Vice-Presidente Social e
Cultural, Rosane Menezes
Freda, diretora de Cultura e
Solidariedade e pelo professor
Elio Lee e seus alunos, para
receberem em nome da ONG
uma doação no valor de 13.136
reais.
No dia 21 de março ocorreu a
celebração de passagem de
nível, na qual alguns educandos
ingressaram em novas turmas. É
um momento muito especial

Superintente e
Presidente do
Conselho
Deliberativo

19 de Março

7 educandos
passaram de
Nível neste
evento;

21 de Março

para estas crianças e
adolescentes, pois todos
reconhecem o esforço e
dedicação de cada envolvido.
Encontro e
Apresentação das
ONGS para
Voluntáriado AVESOL

- Apresentação do trabalho
desenvolvido pelo Projeto
WimBelemDon e
aquisição de novos
voluntários.

- Solicitação de
voluntários interessados
em realizar atividades de
recreação e atividades
pedagógicas;

Fechamento do
Atributo da
Perseverança

- Retomada com os
educandos sobre o
significado do atributo;
- Confecção da mandala,
onde os educandos
simbolizaram em uma
linha do tempo os
acontecimentos do
incêndio, a ida a AJURIS e

- Exposição da história
pré-reforma para os
educandos que não
vivenciaram esse
momento;

A Avesol realizou um encontro
de voluntariado, reunindo
diversas ONG’s. Cada
instituição se apresentou para
facilitar que os estudantes e
professores da PUCRS
escolhessem para qual gostariam
de voluntariar. No encontro,
haviam mais 150 pessoas, com o
objetivo de mostrar seu trabalhjo
para os possíveis voluntários.
Os educandos – principalmente
os mais antigos da ONG – se
engajaram ao relembrar o
período de dificuldades que
experenciaram durante e após o
incêndio. Os novos educandos
também contribuiram contando
sua versão da história, quando
puderam ingressar no Projeto já
reformado e o que isso

Superintendente
do Projeto
WimBelemDon

23 de Março

Participação de
todos os
educandos do
Projeto

25 de Março

o retorno à sede
reformada;

Assembleia e
Reunião do
Conselho
Deliberativo e
CAEF

- Reunião anual com
Conselheiros e
Associados;

Visita Equipe
Nutrição UniRitter
- Fernanda Donner
e Juliana Paludo
Vallandro

- Abertura de uma nova
parceria com a
Universidade UniRitter,
desta vez com a área da
Nutrição;

representou para eles. A
mandala será exposta no evento
de celebração das melhorias 1
ano após o incêndio.
- Aprovação dos
demonstrativos contábeis
de 2018;
- Análise sobre atividades
de 2018;
- Perspectivas 2019;
- Outros assuntos.
- Apresentação da ONG e
da Cozinha

28 de março

A parceria com a Faculdade de
Nutrição agregará essa melhora
técnica na montagem dos
cardápios nas refeições servidas
diariamente aos educandos e
funcionários da ONG

Participaram da
Reunião as
nutricionistas, o
Superintendente e
a gerente Técnica
da instituição

29 de Março

