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1 – INTRODUÇÃO
Em 2013 iniciamos um novo projeto no Instituto Superar, chamado
“Educando”, no qual trabalhamos com aulas de reforço escolar para crianças e
adolescentes estudantes da rede pública de ensino. A equipe ainda é pequena, contando
com apenas dois professores e por isso só tivemos condições de montar uma turma,
mas o retorno que tivemos da escola foi bem positivo, revelando a melhora de
desempenho dos alunos atendidos.
O projeto “Lutando pela Inclusão” manteve a mesma estrutura e metodologia
do ano anterior, com aulas gratuitas de Jiu-Jitsu para jovens, também estudantes da
rede pública de ensino. Contamos atualmente com duas turmas, nas localidades do
Cruzeiro e da cidade Estrutural/DF.
Com relação ao projeto “Palavra Viva”, no qual trabalhávamos com aulas
gratuitas de teatro, não conseguimos dar continuidade às atividades devido à falta de
professores/monitores voluntários e à dificuldade de captação de recursos para a
contratação de profissionais. Pretendemos retomar as aulas assim que for possível.
Informamos ainda que 2013 foi o último ano de parceria entre o Instituto
Superar e o projeto “Marc Romano”. Há algum tempo vínhamos notando uma
diferença de filosofia e de metodologia de trabalho entre este projeto e as demais
atividades do instituto, o que nos levou a decidir pela separação. Foram anos de
trabalho duro e muita coisa boa foi construída em conjunto, mas chegou o momento de
cada um seguir o seu próprio caminho, para que muito mais seja alcançado.

2 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE 2013
Apresentamos, em ordem cronológica, os acontecimentos mais importantes do
Instituto Superar em 2013:
Janeiro de 2013
- Apresentação de parecer do Conselho Fiscal da instituição, manifestando-se
favoravelmente à aprovação dos relatórios de movimentação financeira elaborados
pela Diretoria no ano de 2012;
- Realização de Assembléia Geral Ordinária na qual os associados aprovaram o
demonstrativo financeiro e a contabilidade de 2012;
Fevereiro de 2013
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- Reinício das aulas nos projetos Lutando pela Inclusão e Marc Romano, após o
período de férias escolares.
Março de 2013
- Implementada uma metodologia de avaliação física dos alunos dos projetos
Lutando pela Inclusão e Marc Romano, para aferir o impacto das atividades sobre a
saúde dos atendidos;
- Comemoração da Páscoa com os alunos do projeto Lutando pela Inclusão,
com lanche e conversa sobre o significado do feriado.
Abril de 2013
- Início das atividades do projeto Educando, no dia 22.04.13;
- Participação dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão na Copa Sara de JiuJitsu, realizada no dia 14.04.13, no Ginásio de Esportes de Sobradinho - DF.
Maio de 2013
- No dia 19.05.13 os alunos do projeto Marc Romano participaram do
campeonato Rio Open de Jiu-Jitsu, realizado na Vila Olímpica de Jacarepaguá - RJ.
Junho de 2013
- Reunião com a equipe do projeto Educando, para avaliação dos primeiros
meses de atividades e planejamento para o segundo semestre;
- Graduação semestral dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão, no dia
18.06.13.
Julho de 2013
- Aula de encerramento do semestre no projeto Educando, com lanche e
brincadeiras para os alunos;
- Paralisação das atividades de todos os projetos em virtude do período de férias
escolares.
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Agosto de 2013
- Volta às aulas nos projetos, após o recesso de julho.
Setembro de 2013
- Participação dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão em um campeonato
montado em conjunto com a equipe Arena Jiu-Jitsu, em uma chácara na Ceilândia/DF,
no dia 21.09.13.
Outubro de 2013
- Nenhum acontecimento relevante.
Novembro de 2013
- Realizados novos testes físicos com os alunos do projeto Lutando pela
Inclusão, para comparação com os resultados obtidos na avaliação de março/13.
Dezembro de 2013
- Confraternização de final de ano do Instituto Superar, realizada no dia
07.12.13, no clube das ASBAC – DF, com churrasco e atividades na piscina/quadra de
esportes;
- Graduação de final de ano dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão, no dia
10.12.13;
- Início do recesso de final de ano dos projetos.

3 – PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO
Público alvo: crianças e adolescentes estudantes da rede pública de ensino;
Objetivo geral: contribuir com a educação de crianças e adolescentes através do
esporte;
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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

11
84
0
1

7,6
11
95%
0
-

Turma II
Dados anuais

Total

Média Mensal

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

12
71
0
6

5,9
17
80,23%
0
0,5

4 – PROJETO MARC ROMANO
Público alvo: crianças e adolescentes moradores das comunidades da Rocinha e
do Horto – Rio de Janeiro/RJ;
Objetivo geral: contribuir com a educação 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.
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Turma I
Dados anuais

Total

Média Mensal

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

11
87
2
3

7,9
10
72,90%
0,1
0,3

Turma II
Dados anuais

Total

Média Mensal

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

11
87
2
3

7,9
5
60%
0,1
0,3

5 – PROJETO EDUCANDO
Público alvo: crianças e adolescentes moradores da cidade Estrutural/DF;
Objetivo geral: promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes
através da educação;
Atividade: aulas gratuitas de reforço escolar para crianças e adolescentes;
Equipe: dois coordenadores e dois professores

Dados anuais

Total

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

07
52
2
2

7,4
7
71%
0,3
0,3

6 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Apresentamos a relação de receitas e despesas do Instituto Superar no ano de
2013:
RECEITA

VALOR (R$)

Doações – Depósito em Conta
Doações – Boleto Bancário
Parcerias

4.439,40
18.522,35
19.800,00

RECEITA TOTAL

42.771,70

DESPESA

VALOR (R$)

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

0,00
10.004,40
10.734,93
0,00
20.739,33

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Projeto Marc Romano
Material Esportivo
Material Administrativo
Despesas Administrativas
Prestação de serviços + encargos
Mensalidades dos alunos
Total – Projeto Marc Romano

2.275,00
0,00
0,00
6.540,00
15.520,00
24.335,00

Projeto Educando
Material Administrativo
Recursos Humanos
Total – Projeto Palavra Viva

0,00
0,00
0,00

DESPESA TOTAL

45.074,33

RECEITA TOTAL

42.771,70

DESPESA TOTAL

45.074,33

SALDO DO ANO

- 2.302,63

Projetos
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Total de Alunos

57

Total de Despesas (R$)

45.074,33

Custo Mensal (R$)

3.756,19

Custo Anual por Aluno (R$)

790,78

Custo Mensal por Aluno (R$)

65,90
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7 – PLANEJAMENTO PARA 2014
Nossos objetivos para 2014 são os seguintes:
- Alterar o modelo de relatório usado nos projetos, tornando-o mais simples e
funcional;
- Ampliar o número de atendidos no projeto Educando, conseguindo um espaço
maior para as aulas ou abrindo mais uma turma;
- Buscar um espaço físico maior para as atividades do projeto Lutando pela
Inclusão na cidade Estrutural.

Brasília, 05 de janeiro de 2014

Instituto Superar
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