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1 – INTRODUÇÃO
Iniciamos o ano de 2015 com a elaboração do planejamento estratégico do
Instituto Superar, que mostrou nossas principais dificuldades e qualidades, indicando a
situação em que estamos e onde queremos chegar. A partir daí, definimos qual direção
seguir e elencamos, para o ano, três providências principais: ampliar a nossa captação
de recursos; inaugurar um novo centro de atividades e formar uma equipe social
(psicólogo, assistente social e pedagogo) para acompanhamento dos atendidos.
Para melhorar a nossa captação, organizamos um evento de divulgação que
recebeu o nome de “Feijoada do Superar” e tivemos bastante sucesso. Com o evento
conseguimos dobrar a nossa rede de doadores mensais (pessoas físicas) e isso nos
permitiu procurar um novo espaço para as atividades, nos dando ainda condições de
reformá-lo e montá-lo como gostaríamos.
Esse novo centro de atividades foi batizado de “Espaço Superar” e, além de ser
bem maior, mais confortável e mais bem equipado do que o anterior, nos deu a
possibilidade de reunir as atividades dos nossos dois projetos, Lutando pela Inclusão e
Educando, no mesmo espaço físico. É isso que pretendemos fazer para 2016.
Com relação ao último objetivo, que era a formação de uma equipe social, nós
tentamos trabalhar com profissionais voluntários, mas o resultado não foi bom. Faltou
compromisso dos envolvidos e os acompanhamentos não evoluíram, o que nos levou à
conclusão de que precisamos montar uma equipe remunerada para que esse trabalho
funcione.

2 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE 2015
Apresentamos, em ordem cronológica, os acontecimentos mais importantes do
Instituto Superar em 2015:
Janeiro de 2015
- Elaboração do planejamento estratégico do Instituto Superar;
- Reunião da Diretoria do Instituto Superar para definir os rumos da instituição
no ano de 2015.
Fevereiro de 2015
- Inauguração do novo site do Instituto Superar, bem mais moderno e dinâmico
do que o antigo.
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Março de 2015
- Reunião no Centro de Ensino Fundamental I da cidade Estrutural, para tratar
do reinício das aulas de reforço escolar do projeto Educando no ano;
- Reinício das atividades do projeto Educando, atendendo alunos do 5º ano do
CEF 01.
Abril de 2015
- Participação dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão de um campeonato
interno de Jiu-Jitsu organizado pela academia de lutas Five Rounds.
Junho de 2015
- Realização da graduação semestral das turmas de Jiu-Jitsu do projeto Lutando
pela Inclusão.
Julho de 2015
- Paralisação das atividades do projeto Educando, em virtude do período de
férias escolares.
Agosto de 2015
- Reinício das aulas do projeto Educando;
- Primeira visita à loja onde pretendíamos instalar o nosso novo centro de
atividades, na Quadra 05 - Conjunto 16 - Lote 14 - Setor Oeste – Estrutural.
Outubro de 2015
- Realização da “Feijoada do Superar”, evento de divulgação e captação de
recursos.
- Reunião da equipe do projeto Educando, em que decidimos mudar a nossa
metodologia de atuação para 2016, deixando de trabalhar com reforço escolar e
passando a focar na preparação dos alunos para a vida adulta, com conteúdos de
português e matemática voltados para o dia-a-dia.
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Dezembro de 2015
- Realização da graduação semestral das turmas de Jiu-Jitsu 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 – Ginásio de Esportes do Cruzeiro
Dados anuais

Total

Média Mensal

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

11
86
1
1

7,8
9
80%
0
-

Turma II – Espaço Superar (cidade Estrutural)
Dados anuais

Total

Média Mensal

Meses de atividade
Número de aulas
Alunos ativos
Frequência dos alunos

12
91
-

7,5
16
85%
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Reuniões
Atividades Extras

2
1

0
-

Turma III – Espaço Superar (cidade Estrutural)

Dados anuais

Total

Média Mensal

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

12
91
2
1

7,5
12
62%
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 dois professores

Dados anuais

Total

Média Mensal

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

09
68
2
0

7,5
08
-

5 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Apresentamos a relação de receitas e despesas do Instituto Superar no ano de
2015:
RECEITA

VALOR (R$)

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

14.706,20
1.440,00
15.466,00
0,00
4,40

RECEITA TOTAL

31.616,60

DESPESA

VALOR (R$)

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

0,00
16.408,38
500,00
8.754,49
0,00
25.662,87

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
Material Administrativo
Recursos Humanos
Total – Projeto Palavra Viva

0,00
0,00
0,00

DESPESA TOTAL

25.662,87
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RECEITA TOTAL

31.616,60

DESPESA TOTAL

25.662,87

SALDO DO ANO

5.953,73

Projetos

02

Total de Alunos

45

Total de Despesas (R$)

25.662,87

Custo Mensal (R$)

2.138,57

Custo Anual por Aluno (R$)

570,29

Custo Mensal por Aluno (R$)

47,52

6 – PLANEJAMENTO PARA 2016
Nossos objetivos para 2016 são os seguintes:
- Ampliar mais a nossa captação de recursos, para contratação de uma equipe
social;
- Implementação da nova metodologia de trabalho do projeto Educando;
- Reforma e inauguração do nosso novo centro de atividades (“Espaço
Superar”).

Brasília, 15 de janeiro de 2016

Instituto Superar
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