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1 – INTRODUÇÃO
Em 2012 tivemos a inauguração do Espaço Superar, centro de atividades do
Instituto Superar na cidade Estrutural/DF. O público alvo de todos os nossos projetos
em Brasília são os moradores dessa comunidade e, por isso, montar um espaço para
concentrar todas as atividades sempre foi um dos nossos grandes objetivos.
Após a inauguração, transferimos para lá as aulas da turma III do projeto
Lutando pela Inclusão, que aconteciam no CEF I – Estrutural, o que fez com que a
turma enchesse bastante.
No projeto Marc Romano, tivemos uma grande mudança: a contratação de uma
assistente social, de forma remunerada, o que melhorou sensivelmente a atuação da
equipe técnica social. Tivemos uma maior aproximação com as famílias dos alunos e
um suporte melhor para os professores, o que fez com que o saldo final fosse muito
positivo.
Tivemos, também, um período de testes de um novo projeto, Palavra Viva, que
tinha como proposta aulas de teatro para crianças e adolescentes da Estrutural.
Infelizmente a coordenadora/professora voluntária não poderá continuar as atividades
em 2013 e por isso tivemos que suspender o projeto.
Por fim, no segundo semestre de 2012 montamos a equipe do nosso novo
projeto para 2013: Educando. Nesta iniciativa trabalharemos com aulas de reforço
escolar para moradores da Estrutural/DF, que estejam matriculados em uma escola da
rede pública de ensino.

2 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE 2012
Apresentamos, em ordem cronológica, os acontecimentos mais importantes do
Instituto Superar em 2012:
Janeiro de 2012
- Apresentação de parecer do Conselho Fiscal da instituição, manifestando-se
favoravelmente à aprovação dos relatórios de movimentação financeira elaborados
pela Diretoria no ano de 2011;
- Realização de Assembléia Geral Ordinária na qual os associados aprovaram o
demonstrativo financeiro e a contabilidade de 2011;
- Reunião com a equipe técnica social dos projetos Marc Romano e Lutando
pela Inclusão, definindo o plano de trabalho de 2012.
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Fevereiro de 2012
- Reinício das aulas no projeto Marc Romano.
Março de 2012
- Reinício das aulas no projeto Lutando pela Inclusão.
Abril de 2012
- Aula em comemoração à páscoa com os alunos do projeto Lutando pela
Inclusão.
Maio de 2012
- Participação dos alunos do projeto Marc Romano no Campeonato Estadual de
Jiu-Jitsu 2012;
- Participação dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão no Campeonato
Brasiliense de Jiu-Jitsu 2012.
Junho de 2012
- Comemoramos, em junho de 2012, quatro anos de existência do projeto
Lutando pela Inclusão;
- Participação dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão no Campeonato
Centro-Oeste de Jiu-Jitsu 2012.
Julho de 2012
- Mês de férias escolares dos alunos e baixa freqüência nas turmas dos projetos.
Ficou definido pela coordenação que, a partir de 2013, teremos a paralisação das aulas
no mês de julho.
Agosto de 2012
- Participação dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão em dois
campeonatos: Copa Rockstrike Kids e campeonato interno da Academia New Life;
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- Aula inaugural do projeto Palavra Viva, no qual oferecemos aulas de teatro
para crianças e adolescentes, estimulando o hábito da leitura. Implementamos o
projeto, em fase de teste, em uma turma de alunos do Centro de Ensino Fundamental I
– Estrutural para avaliar, no final do ano, a sua continuidade para 2013.
Setembro de 2012
- Inauguração do centro de atividades do Instituto Superar na cidade Estrutural.
O local recebeu o nome de Espaço Superar e o nosso objetivo era concentrar, em um
único lugar, as atividades desenvolvidas na Estrutural. Nosso endereço: Quadra 01 –
Conjunto 05 – Lote 25 – Setor Leste – Estrutural/DF.
Outubro de 2012
- Aula do projeto Lutando pela Inclusão em comemoração ao dia da criança.
Essa aula foi filmada por uma equipe da TV Brasília, que mostrou o projeto em uma
matéria do jornal local.
Novembro de 2012
- O coordenador de projetos do Instituto Superar participou de uma entrevista
no programa Estação Transamérica, da Rádio Transamérica Brasília, na qual falou
sobre a origem da instituição, os projetos atuais e objetivos para 2013;
- Reunião geral com a equipe do projeto Marc Romano. Fizemos a avaliação
das atividades de 2012 e o planejamento para 2013;
- Confirmada a renovação da parceria com as empresas Lex Labor, Babel
Livros e Powerpack para o projeto Marc Romano, permitindo a manutenção, em 2013,
da mesma estrutura atual;
- Primeira reunião da equipe do projeto Educando, nova ação social do Instituto
Superar, que será implementada em 2013. Trabalharemos com aulas de reforço escolar
para crianças moradoras da cidade Estrutural – Brasília/DF.
Dezembro de 2012
- Participação dos alunos do projeto Marc Romano na Copa América de JiuJitsu 2012;
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- Reunião da equipe do projeto Educando com a Diretoria do Centro de Ensino
Fundamental I – Estrutural, na qual foi confirmada a parceria para o início do projeto
na escola. As atividades terão início juntamente com o ano letivo, em fevereiro de
2013;
- Confraternização de final de ano do projeto Lutando pela Inclusão.
Realizamos um campeonato entre os alunos do projeto e os atletas de uma equipe da
Ceilândia/DF, chamada Arena, seguido de um almoço;
- Confraternização de final de ano do projeto Marc Romano. Tivemos uma aula
especial, com a participação das duas turmas, na qual todos os alunos receberam
presentes;
- Início do recesso de final de ano dos projetos.

3 – PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO
Público alvo: crianças e adolescentes moradores da cidade Estrutural/DF;
Objetivo geral: possibilitar a inclusão social de crianças e adolescentes através
do esporte;
Atividade: aulas gratuitas de Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes;
Equipe: um coordenador, um professor, dois monitores e uma psicóloga.
Turma I
Dados anuais

Total

Média Mensal

Meses de atividade
Número de aulas
Alunos ativos
Frequência dos alunos
Reuniões
Atividades Extras

10
61
4
6

6,1
13
61%
0,36
0,54
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Turma II
Dados anuais

Total

Média Mensal

Meses de atividade
Número de aulas
Alunos ativos
Frequência dos alunos
Reuniões
Atividades Extras

11
67
4
6

6,09
14
83%
0,36
0,54

4 – PROJETO MARC ROMANO
Público alvo: crianças e adolescentes moradores das comunidades da Rocinha e
do Horto – Rio de Janeiro/RJ;
Objetivo geral: possibilitar a inclusão social de crianças e adolescentes através
do esporte;
Atividade: aulas gratuitas de Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes;
Equipe: um coordenador, dois professores e uma assistente social.
Em 2012 não conseguimos implementar, no projeto Marc Romano, o mesmo
modelo de relatório usado no projeto Lutando pela Inclusão, que permitiu a obtenção
de diversos dados quantitativos e estatísticos sobre as atividades. Esse modelo será
implementado a partir de 2013, o que permitirá, no final do próximo ano, a divulgação
de informações mais completas.

5 – PROJETO PALAVRA VIVA
Público alvo: crianças e adolescentes moradores da cidade Estrutural/DF;
Objetivo geral: possibilitar a inclusão social de crianças e adolescentes através
da cultura;
Atividade: aulas gratuitas de teatro para crianças e adolescentes, incentivando o
hábito da leitura;
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Equipe: um coordenador e um professor.
O projeto Palavra Viva foi uma iniciativa nova do Instituto Superar, atuando
pela primeira vez na área cultural. Tivemos a aula inaugural em agosto de 2012, porém
não conseguimos realizar uma boa divulgação e também não conseguimos
disponibilizar um bom horário para as aulas, o que resultou em um baixo interesse dos
alunos.
Estávamos planejando algumas alterações, para garantir a formação da turma,
quando a coordenadora e professora voluntária informou que não conseguiria mais
participar do projeto em 2013. Por essa razão suspendemos as atividades e voltaremos
futuramente, quando conseguirmos montar uma nova equipe.

6 – PROJETO EDUCANDO
Público alvo: crianças e adolescentes moradores da cidade Estrutural/DF;
Objetivo geral: possibilitar a inclusão social de crianças e adolescentes através
da educação;
Atividade: aulas gratuitas de reforço escolar para crianças e adolescentes;
Equipe: dois coordenadores e dois professores
O projeto Educando foi elaborado pelo Instituto Superar no segundo semestre
de 2012 e será implementado em 2013. A equipe já está formada e celebramos uma
pareceria com o Centro de Ensino Fundamental I da Estrutural, onde acontecerão as
aulas.
Começaremos as atividades com uma turma piloto, composta por dez a quinze
alunos, para testar a metodologia criada.

7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Apresentamos a relação de receitas e despesas do Instituto Superar no ano de
2012:
RECEITA

VALOR (R$)

Doações – Depósito em Conta

1.525,00
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Doações – Boleto Bancário
Parcerias

17.731,81
19.800,00

RECEITA TOTAL

39.056,81

DESPESA

VALOR (R$)

Instituto Superar
Material Administrativo
Despesas Administrativas
Prestação de serviços + encargos
Recursos Humanos
Total – Instituto Superar

0,00
10.122,36
7.623,60
0,00
17.745,96

Projeto Lutando pela Inclusão
Material Esportivo
Material Administrativo
Despesas Administrativas
Recursos Humanos
Total – Projeto Lutando pela Inclusão

546,00
0,00
1.800,00
0,00
2.346,00

Projeto Marc Romano
Material Esportivo
Material Administrativo
Despesas Administrativas
Prestação de serviços + encargos
Mensalidades dos alunos
Total – Projeto Marc Romano

300,00
0,00
0,00
5.895,00
12.640,00
18.835,00

Projeto Palavra Viva
Material Administrativo
Recursos Humanos
Total – Projeto Palavra Viva

0,00
0,00
0,00

DESPESA TOTAL

38.926,96

RECEITA TOTAL

39.056,81
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DESPESA TOTAL

38.926,96

SALDO DO ANO

129,85

Projetos

03

Total de Alunos

60

Total de Despesas (R$)

38.926,96

Custo Mensal (R$)

3.243,91

Custo Anual por Aluno (R$)

648,78

Custo Mensal por Aluno (R$)

54,07

8 – PLANEJAMENTO PARA 2013
Nossos objetivos para 2013 são os seguintes:
- Implementar um novo modelo de relatório para os professores e para a equipe
técnica social de todos os projetos, o que permitirá uma melhor avaliação dos alunos e
dos projetos quanto aos seus objetivos específicos;
- Implementar um modelo de avaliação física para os projetos Lutando pela
Inclusão e Marc Romano, para que possamos aferir o impacto das atividades na saúde
dos alunos;
- Montar uma equipe técnica social atuante no projeto Lutando pela Inclusão;
- Ampliar a atuação da equipe técnica social do projeto Marc romano junto às
famílias e, principalmente, junto às escolas;
- Iniciar as atividades do projeto Educando.

Brasília, 05 de janeiro de 2013

Instituto Superar
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