Editorial
No mês de março tivemos o início das atividades pedagógicas do projeto
Lutando pela Inclusão em 2016. As aulas acontecerão durante todo o ano, com
previsão de paralisação apenas nos períodos de férias escolares.
A nossa receita mensal continua vindo apenas de doações de pessoas
físicas e por isso não temos condições de contratar e pagar professores. Nossa
equipe pedagógica é toda formada por voluntários e contamos, hoje, apenas
com quatro pessoas. Gostaríamos de ampliá-la para poder melhorar o
atendimento prestado aos alunos. Você não gostaria de participar? Ou não
teria alguém para indicar? É só nos enviar uma mensagem pelo e-mail:
contato@institutosuperar.org.br.
Um ótimo mês a todos!
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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13 de março de 2016 – Preparando as atividades pedagógicas
No dia 13.03.16 a equipe pedagógica do projeto Lutando pela Inclusão se
reuniu com os alunos para explicar como funcionarão as atividades de ensino
neste ano. Foram aplicados, ainda, testes para avaliar o grau de conhecimento
dos atendidos e com base nisso serão montadas as turmas e definidas as
intervenções necessárias.

19 de março de 2016 – Início das atividades pedagógicas
As atividades pedagógicas do projeto Lutando pela Inclusão deste ano foram
iniciadas no dia 19.03.16. A primeira aula foi de matemática e tivemos a
presença de dez alunos. Como a proposta deste ano é nova e nossa equipe de
professores ainda é pequena, decidimos começar com uma turma piloto para ir
fazendo os ajustes necessários no projeto e no plano e trabalho. As aulas
acontecerão sempre aos sábados e terão uma hora e meia de duração. O foco
inicial será nas operações básicas de matemática, leitura e interpretação de
texto. Em um segundo momento pretendemos ampliar o conteúdo, incluindo
noções de Direito, Filosofia, Ciência Política e outras disciplinas que estimulem
os alunos a pensar e desenvolver seu senso crítico.
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

250,00

Doações – Cartão de Crédito

1.020,00

Doações – Boleto Bancário

1.152,40

Aplicações Financeiras

19,30

TOTAL DE RECEITAS

2.441,70

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Paypal do Brasil Serviços de
Pagamentos – Tarifa de intermediação
de serviço de cobrança
JCBR Contabilidade – Contador

265,60

Solange Alves Ribeiro Figueiredo –
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar
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48,90
732,16
800,00

Secretaria da Receita Federal – DARF

48,46

SIG Comercial de Papéis Ltda (Papel
Art Papelaria) – Compra de material
de papelaria

50,00

TOTAL DE DESPESAS

1.945,12

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

2.441,70
1.945,12
496,58

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

7.560,88
8.057,46

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Novos
Aportes

Saldo no
Mês Anterior

Saldo Atual

Compromissada
Plus Itaú

11.992,15

0,00

14.969,62

15.426,71

CDB Plus Itaú

2.650,00

0,00

3.912,70

3.957,80

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

500,00

2.914,58

2.944,84
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