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1 – INTRODUÇÃO
O ano de 2016 foi marcado pela inauguração do novo Espaço Superar e pela
reestruturação do projeto Educando. Ficamos satisfeitos com os resultados, porque
eram duas prioridades que havíamos definido para o ano e conseguimos concluí-las de
forma bem satisfatória.
O Espaço Superar, nosso novo centro de atividades, começou a ser planejado
ainda em 2015, quando percebemos que o espaço antigo já tinha ficado pequeno
demais. Eram muitos atendidos e havia uma longa fila de espera, o que prejudicava as
atividades e nos deixava angustiados, por saber que por falta de espaço não
conseguíamos atender a toda a demanda.
Para resolver o problema, tínhamos três obstáculos: encontrar uma nova loja
para aluguel, com tamanho adequado; conseguir recursos para a reforma e, ainda,
aumentar a nossa rede de doadores mensais, para poder custear o novo valor de
aluguel, naturalmente mais alto.
O primeiro passo foi o mais fácil e conseguimos achar uma loja no Setor Oeste
da cidade Estrutural com um tamanho bem interessante. Ainda não era o ideal, mas já
teríamos uma área três vezes maior do que a antiga. A situação do imóvel, porém, era
bem precária e sabíamos que a obra seria longa.
Para conseguir os recursos da reforma e ampliar a rede de doadores,
organizamos um evento que recebeu o nome de “Feijoada do Superar”. A idéia era
vender os ingressos, destinando todo o valor arrecadado para a obra e, além disso,
durante o evento faríamos uma campanha para atrair novos doadores. O resultado foi
melhor do que o esperado e conseguimos arrecadar tudo que precisávamos, além de
dobrarmos a quantidade de doadores regulares.
Com o dinheiro em caixa, alugamos o espaço e começamos as obras. Foram
meses de muito trabalho, mas finalmente, em Julho de 2016, conseguimos terminar
tudo. Em razão da demora, chegamos a transferir as aulas para o novo centro de
atividades ainda durante a reforma, então tivemos muitas aulas com entulho de obra
por perto, sem luz, sem água, sem poder usar o banheiro... enfim, foi um grande alívio
quando terminamos tudo.
O novo “Espaço Superar” nos permitiu juntar os nossos dois projetos em um
local só. O “Lutando pela Inclusão”, com aulas de Jiu-Jitsu e o “Educando”, com
atividades pedagógicas, que desde a criação haviam sido desenvolvidos em lugares
diferentes, quase sempre cedidos, finalmente puderam ser reunidos em um ambiente
só. E nosso.
Aproveitamos o ano também para mudar a metodologia de trabalho do projeto
Educando. Inicialmente voltado para atividades de reforço escolar, com o objetivo de
acompanhar crianças de escolas públicas durante o ano letivo, decidimos focar na
preparação dos atendidos para o mercado de trabalho. Matérias cobradas na escola,
mas com pouca aplicabilidade prática no dia a dia, foram deixadas de lado e nos
voltamos para o que realmente vai ajudar os alunos no mercado de trabalho. Foi uma
mudança grande, mas deixou o projeto muito mais alinhado com a missão do Instituto
Superar.
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2 – PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DE 2016:
Apresentamos, em ordem cronológica, os acontecimentos mais importantes do
Instituto Superar em 2016:
Janeiro de 2016
- Reunião com a nossa equipe pedagógica, para tratar do início das atividades
do projeto Educando em 2016. Como já fora decidido no ano anterior, o plano de
trabalho foi montado com foco na preparação dos atendidos para o mercado de
trabalho. O início das aulas foi marcado para a primeira semana de março.
- Em janeiro foi realizado, também, um lanche de confraternização com todos
os nossos alunos. Geralmente organizamos, no mês de dezembro de cada ano, uma
confraternização para os atendidos em um clube ou chácara, porém em 2015 não
conseguimos fazer isso por causa dos gastos com as obras do Espaço Superar.
Fizemos, então, esse evento menor e mais barato no início do ano.
Março de 2016
- Reunião da equipe do projeto Educando com os alunos para explicar o
funcionamento das atividades de ensino no ano. Foram aplicados, ainda, testes para
avaliar o grau de conhecimento de cada um e auxiliar na elaboração do plano de
trabalho.
- Início das aulas do projeto Educando. A primeira aula foi de matemática e
tivemos a presença de dez alunos.
Junho de 2016
- Realização de um campeonato interno de Jiu-Jitsu com a participação dos
alunos de todas as turmas do projeto Lutando pela Inclusão. O evento aconteceu na
academia 5 Rounds, parceira do Instituto Superar e tivemos um total de vinte e sete
competidores.
Julho de 2016
- Término das obras no Espaço Superar e, finalmente, inauguramos oficialmente
nosso novo centro de atividades.
- Em Julho tivemos, ainda, nossa graduação semestral das turmas de Jiu-Jitsu.
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Outubro de 2016
- Participação de doze alunos do projeto Lutando pela Inclusão em um
campeonato de Jiu-Jitsu organizado pela academia 5 Rounds.
Novembro de 2016
- Realização da graduação de final de ano do projeto Lutando pela Inclusão.

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;
Atividade: aulas gratuitas de Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes;
Equipe: um coordenador, dois professores e três monitores.
Turma I
Dados anuais

Total

Média Mensal

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

12
91
2
3

7,6
8
85%
0
-

Turma II
Dados anuais

Total

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

12
91
2
3

7,6
18
90%
0
-

Turma III
Dados anuais

Total

Média Mensal

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

12
91
2
3

7,6
12
63%
0
-

4 – PROJETO EDUCANDO
Público alvo: crianças e adolescentes moradores da cidade Estrutural/DF;
Objetivo geral: contribuir com a educação de crianças e adolescentes;
Atividade: aulas gratuitas de reforço escolar para crianças e adolescentes;
Equipe: um coordenador e três professores

Dados anuais

Total

Média Mensal

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

08
29
2

3,6
9
5

Atividades Extras

0

-

5 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Apresentamos a relação de receitas e despesas do Instituto Superar no ano de
2016:
RECEITA

VALOR (R$)

Doações – Depósito em Conta
Doações – Cartão de Crédito
Doações – Boleto Bancário
Parcerias
Aplicações Financeiras

3.825,00
11.440,00
13.039,00
0,00
4.266,87

RECEITA TOTAL

32.570,87

DESPESA

VALOR (R$)

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

0,00
14.186,83
6.000,00
10.891,55
0,00
31.078,38

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

Projeto Educando
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Material Administrativo
Recursos Humanos
Total – Projeto Palavra Viva

0,00
0,00
0,00

DESPESA TOTAL

31.078,38

RECEITA TOTAL

32.570,87

DESPESA TOTAL

31.078,38

SALDO DO ANO

1.492,49

Projetos

02

Total de Alunos

38

Total de Despesas (R$)

31.078,38

Custo Mensal (R$)

2.589,87

Custo Anual por Aluno (R$)

817,85

Custo Mensal por Aluno (R$)

68,15

6 – PLANEJAMENTO PARA 2017
Nossos objetivos para 2017 são os seguintes:
- Consolidar a metodologia de trabalho do projeto Educando;
- Aumentar o nosso quadro de professores voluntários no projeto Educando.

Brasília, 18 de janeiro de 2017
Instituto Superar
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