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Atividades Regulares Janeiro 2020

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 

Data 

PLANO VERÃO 

2020 

- Integrar todos os

educandos, em um único 

turno, visando um 

momento de diversão e 

descontração, 

possibilitando novas 

aprendizagens. 

- Realização de atividades

diversificadas às 

desenvolvidas durante o 

ano; 

- No cronograma do Plano

Verão ocorria: Atividade

Cultural (Segundas-feiras), 

Olimpíadas de Verão (terças 

e quintas-feiras), Atividade 

Esportiva (quartas-feiras) e 

Atividade de Raciocínio 

lógico (sextas-feiras); 

Os educandos aproveitaram 

intensamente este período de 

férias, sendo estimulados a 

integração e cooperação, 

além do desenvolvimento de 

diferentes habilidades como 

artística (fotografia, desenho), 

física (futebol, vôlei, esportes 

adaptados) e lógica 

(desenvolvendo diferentes 

atividades estimulando o 

raciocínio lógico). 

Educandos do Projeto 

WimBelemDon (em 

média 33 educandos 

por dia) 

Mês de Janeiro e 

Fevereiro. 

Participações nas 

reuniões de CORAS, 

Fórum das Entidades, 

escolas e demais 

instituições 

Criar um espaço de trocas 

entre as diferentes 

instituições em prol dos 

nossos educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para

a melhoria da região; -

Conhecer a realidade dos

nossos educandos; 

Participar desta rede qualifica 

o nosso trabalho, trazendo

melhorias para os envolvidos. 

Colaboradores das 

instituições 

Mensal 

Atividades Esporádicas Janeiro 2020
Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 

Data 



Despedida do 

estagiário Luiz Felipe 

e Francyni 

Fechamento do ciclo dos 

estagiários de psicologia 

que iniciaram suas 

atividades em janeiro de 

2019. 

- Cerimônia de despedida

para os estagiários que

encerravam seu contrato; 

Os educandos tiveram a 

oportunidade de se despedir 

dos estagiários, falando o que 

sentiam em relação aos 

mesmos. 

Educandos, 

Colaboradores e 

Estagiários do Projeto 

WBD 

02 e 13 janeiro. 

Ida ao Theatro São 

Pedro – 

A Sbørnia 

Køntr'Atracka 

- Estimular o

desenvolvimento do senso 

crítico dos educandos. 

- Proporcionar um

momento de aprendizado 

e diversão para nossos 

educandos e seus 

familiares. 

- Aprender sobre diferentes

ambientes culturais; 

- Refletir a respeito de

temáticas apresentadas no 

Theatro; 

- Proporcionar uma ida ao

Theatro para as crianças e

familiares; 

Foi um momento muito 

divertido para todos 

presentes. Dos 40 

convidados, 27 nunca haviam 

ido ao Theatro, sendo esta 

uma oportunidade única. 

Todos se divertiram muito, e 

as crianças ainda tiveram a 

oportunidade de estar no 

palco para fazer a tradicional 

dança da Sbornia. 

40 educandos e 

familiares e 4 

educadores do WBD. 

17/01 

Ingresso de dois novos 

estagiários da 

Psicologia – Pedro e 

Marcelo. 

Entrada dos novos 

membros da equipe de 

Psicologia para as 

atividades do 

WimBelemDon; 

- Atividades de integração

para facilitar a acolhida

entre educandos e 

educadores; 

Com o ciclo de estagiários se 

renovando a cada ano, o 

ingresso de 2 estágiarios 

(ambos da PUCRS) trará 

novos aprendizados, tanto 

para estudantes quanto para a 

instituição; 

Educandos e 

colaboradores do 

WBD. 

06/01 



RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS 
Fevereiro 2020



Atividades Regulares Fevereiro 2020

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 

Data 

PLANO VERÃO 

2020 

- Integrar todos os

educandos, em um

único turno, visando

um momento de 

diversão e 

descontração, 

possibilitando novas 

aprendizagens. 

- Realização de atividades

diversificadas às 

desenvolvidas durante o 

ano; 

- No cronograma do Plano

Verão ocorria: Atividade

Cultural (Segundas-feiras), 

Olimpíadas de Verão (terças 

e quintas-feiras), Atividade 

Esportiva (quartas-feiras) e 

Atividade de Raciocínio 

lógico (sextas-feiras); 

Os educandos aproveitaram 

intensamente este período de 

férias, sendo estimulados a 

integração e cooperação, 

além do desenvolvimento de 

diferentes habilidades como 

artística (fotografia, desenho), 

física (futebol, vôlei, esportes 

adaptados) e lógica 

(desenvolvendo diferentes 

atividades estimulando o 

raciocínio lógico). 

Educandos do Projeto 

WimBelemDon (em 

média 33 educandos 

por dia) 

Mês de Janeiro e 

Fevereiro. 

Participações nas 

reuniões de CORAS, 

Fórum das Entidades, 

escolas e demais 

instituições 

Criar um espaço de 

trocas entre as 

diferentes instituições 

em prol dos nossos 

educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para

a melhoria da região; -

Conhecer a realidade dos

nossos educandos; 

Participar desta rede qualifica 

o nosso trabalho, trazendo

melhorias para os envolvidos. 

Colaboradores das 

instituições 

Mensal 

Reuniões Trimestrais 

dos conselhos 

deliberativos e CAEF 

Monitorar as ações do 

Projeto e aprovação de 

contas 

- Aproximação dos

Conselheiros com o

funcionamento cotidiano da 

Estas reuniões tiveram como 

resultado as aprovações de 

contas do ano de 2019, 

Membros do 

Conselho, 

Superintendente, 

Trimestralmente 



Instituição alterações de cargo de 

colaboradores, entrada de 

novos conselheiros, sugestões 

de datas para eventos e 

discussão de assuntos gerais 

Gerente Técnica, 

Gerente de 

Comunicações e 

Gerente 

Administrativa 

Atividades Esporádicas Fevereiro 2020
Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 

Data 

Torneio interno Desenvolver aspectos 

sociais, físicos e 

psicológicos dos 

educandos através da 

vivência de um torneio 

de tênis entre colegas. 

- Praticar os rituais de jogo;

- Trabalhar a tolerância à

frustração; 

- Desenvolver a questão

técnico-tática do tênis.

Os alunos estreitaram 

vínculos com os colegas, e 

demonstraram excelente 

postura dentro e fora de 

quadra. 

Educandos das turmas 

de iniciantes, 

intermediários e 

avançados. 

10, 11, 12, 13 e 14 

de fevereiro 

Visita internacional - 

Dr. Avinash Lele e a 

Dra. Bharati Lele – 

Índia 

Conhecer o trabalho 

realizado no Projeto 

Wimbelemdon. 

- Conhecer o trabalho e a

estrutura física do Projeto;

- Conhecer e interagir com

os nossos educandos.

Eles foram muito bem 

recebidos por todos e as 

crianças imediatamente foram 

até eles e, mesmo não falando 

sua língua, conseguiram se 

comunicar e transmitir todo o 

carinho por eles estarem 

conosco. 

Educandos do WBD e 

colaboradores. 

10/02 

Festival Tênis Kids Proporcionar aos 

educandos mais novos 

um dia voltado ao 

esporte, já que os 

- Proporcionar aos prés

iniciantes uma oportunidade 

de vivenciar um torneio de 

tênis.  

Os alunos gostaram muito das 

atividades, conseguindo 

aprender esportes diferentes, 

perceber seu nível de jogo e 

Educandos do WBD. 13/02 



mesmos não 

participam de torneios. 

- Apresentar outras

modalidades esportivas para 

eles, como por exemplo, 

Badminton, Tiro com Arco, 

Ping-Pong, entre outros. 

enfrentar obstáculos.  

Como era uma atividade 

voltada aos alunos mais 

novos, os mais velhos que 

estiveram presentes nos 

ajudaram sendo monitores 

das atividades, e saíram muito 

felizes com seus 

desempenhos, sendo também, 

uma oportunidade para 

estreitarem o vínculo entre 

colegas. 

Entrada da estagiária 

de psicologia, Thayna. 

Entrada de uma nova 

estagiária para a 

equipe de Psicologia 

para as atividades do 

WimBelemDon; 

- Atividades de integração

para facilitar a acolhida

entre educandos e 

educadores; 

- Com o ciclo de estagiários

se renovando a cada ano, o

ingresso de uma nova 

estagiária (da UniRitter) trará 

novos aprendizados, tanto 

para estudantes quanto para a 

instituição; 

Educandos e 

colaboradores do 

WBD. 

17/02 

 Dia do Esportista na 

Decathlon Brasil   

Proporcionar aos 

educandos uma tarde 

experimentando 

diversas modalidades 

de esporte. 

Levar o esporte para um 

maior número de pessoas; 

- Apresentar outras

modalidades esportivas para 

as crianças. 

Foi um dia muito divertido, 

todas as crianças conseguiram 

praticar diversas modalidades 

esportivas, interagindo com 

pessoas diferentes. 

Quatro educadores e 

15 educandos do 

WBD 

19/02 



Bazar de carnaval Estimular a 

solidariedade, a 

compaixão e a 

humildade através do 

dar e receber. 

- Fomentar a participação

das crianças nas atividades

do projeto. 

- Realizar a distribuição de

roupas, sapatos e brinquedos

para as crianças do projeto,

através de uma atividade 

que simula uma loja 

As crianças e os adolescentes 

do projeto demonstraram 

muita alegria este dia, pois 

além de confraternizar com 

seus companheiros, 

receberam muitos brinquedos 

e roupas. 

Educandos do WBD 21/02 

Recebimento Cheque 

Simbólico Tai Chi 

Chuang ALJ 

- Recebimento da

doação realizada pelo 

valor oriundo das 

mensalidades pagas 

pelos associados 

inscritos nas aulas de 

Tai Chi Chuang, 

realizadas pelo Mestre 

Elio. 

- Fortalecimento da Parceria

entre o Projeto 

WimBelemDon e um dos 

clubes mais tradicionais de 

Porto Alegre, a Associação 

Leopoldina Juvenil. 

Marcelo Ruschel e Rafael 

Mottin foram recebidos por 

Alberto Jerônimo Guerra 

Neto, Vice-Presidente Social 

e Cultural, Rosane Menezes 

Freda, diretora de Cultura e 

Solidariedade e pelo 

professor Elio Lee e seus 

alunos, para receberem em 

nome da ONG uma doação 

no valor de 13.136 reais. 

Superintendente do 

WBD e Mestre Elio 

da ALJ. 

04/02 



Dia Perfeito - Celebração do

periodo de férias e da 

integração entre os 

dois turnos; 

- Entrega das premiações

das atividades de Verão;

- Realização de Atividades a

Beira do Guaiba; 

Para o fechamento das 

atividades do plano verão – 

todas as turmas integradas no 

turno da manhã –, o 

WimBelemDon realizou uma 

atividade recreativa diferente, 

na véspera dos dois turnos 

voltarem aos seus horários 

normais. Após o exercício 

diário de respiração e o café 

da manhã dos educandos, 

todos foram para um passeio 

na beira do Guaíba. 

Educandos e 

colaboradores do 

WBD 

27/02 



RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS 
Março 2020



Atividades Regulares Março 2020

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 

Data 

Participações nas 

reuniões de 

CORAS, Fórum das 

Entidades, escolas e 

demais instituições 

Criar um espaço de trocas 

entre as diferentes 

instituições em prol dos 

nossos educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para

a melhoria da região; -

Conhecer a realidade dos

nossos educandos; 

Participar desta rede qualifica 

o nosso trabalho, trazendo

melhorias para os envolvidos. 

Colaboradores das 

instituições 

Mensal 

Reunião mensal de 

pais e responsáveis 

Promover um espaço de 

escuta e partilha de 

conhecimentos e 

informações, com respeito 

e afeto. 

- Estreitar o vínculo com as

famílias de nossos 

educandos. 

As reuniões têm sido muito 

proveitosas e interessantes, e 

a cada encontro percebemos 

quão importante é promover 

um espaço de escuta para as 

famílias. 

Média de 15 

familiares por reunião 

e equipe 

Mensal 

Formação Interna -Espaço destinado a

equipe de colaboradores, 

estagiários e voluntários 

do Projeto, voltado para 

capacitação e 

planejamentos de ações 

para o funcionamento da 

Instituição. 

- Planejamento do

cronograma de atividades, 

Apresentação do Programa 

Talentos de Futuro, e 

Passagem de Nível; 

Neste dia – fechado para o 

atendimento – a equipe pode 

organizar o cronograma e 

horários de atividades da 

semana, além de tomar 

importantes decisões para o 

bom funcionamento da 

Instituição 

Equipe de 

colaboradores, 

estagiários e 

voluntários do Projeto 

Mensal 



Oficinas de Tênis - Promover o ensino do

tênis para crianças e

adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, 

contemplando o 

desenvolvimento de 

habilidades físicas, sociais 

e emocionais. 

- Desenvolver espírito de

equipe e comunicação;

- Desenvolver habilidades

técnicas do esporte, a ética

de trabalho e disciplina; 

- Tomar decisões através do

planejamento dos melhores

golpes e estratégias; 

O ensino do tênis 

proporcionou aos 

participantes, além de atingir 

os objetivos propostos, o 

interesse em continuar 

aprendendo o esporte, 

buscando superar suas 

dificuldades e enfrentar os 

obstáculos. 

Educandos de 6 a 18 

anos 

Segundas, Terças, 

Quartas, Quintas e 

Sextas-Feiras 

Oficinas de 

Psicologia 

Desenvolver oficinas que 

contemplem temas 

relativos ao 

desenvolvimento humano, 

ao respeito, à inteligência 

emocional, psicologia do 

esporte, mundo laboral, 

etc. 

- Acompanhar os educandos

em quadra, intervindo em

questões pertinentes; 

- Atender as famílias em

suas peculiaridades;

Após o início das oficinas, 

percebemos melhora na 

comunicação entre todos, 

melhora na vinculação e 

adaptação das crianças, 

participação mais ativa das 

famílias, etc. 

Educandos de 6 a 18 

anos 

Quintas-Feiras 

Laboratório de 

Aprendizagem 

Estimular os educandos 

ao desenvolvimento do 

hábito da leitura, a 

interpretar dados da 

realidade, a desenvolver 

seus potenciais criativos e 

múltiplas inteligências. 

- Explorar o pensamento

lógico e abstrato de nossos 

educandos, através de 

atividades lúdicas e 

diversificadas. 

Grande parte dos educandos 

demonstrou melhora na 

escola, maior 

comprometimento e 

responsabilidade com seus 

estudos. 

Educandos de 8 a 18 

anos 

Sextas-Feiras 

Oficinas de 

Alfabetização 

Auxiliar no processo de 

alfabetização dos 

- Incentivar a leitura e a

produção textual através de 

As crianças demonstraram 

grande interesse no uso da 

Educandos com 

idades entre 6 e 11 

Terças-Feiras 



educandos com idades 

entre 06 e 11 anos. 

plataformas educativas. plataforma educativa Elefante 

Letrado, além da melhora na 

leitura e na escrita. 

anos. 

Oficinas Culturais 

de Cinema - 

“Cinema em 

Quadra” 

Facilitar o 

desenvolvimento de 

habilidades criativas 

e críticas, através da 

exibição e análise de 

filmes. 

- Promover idas mensais à

sala de cinema Espaço Itaú,

como atividade 

complementar a oficina. 

As crianças e os adolescentes 

assimilaram diferenças entre 

filmes clássicos e 

contemporâneos, além de 

vivenciar momentos culturais. 

Educandos de 6 a 18 

anos 

Quartas-Feiras 

Oficinas Culturais 

de Artes 

Estimular o potencial 

criativo dos educandos 

através de práticas 

artísticas. 

- Ampliar as aprendizagens

dos educandos, estimulando

o conhecimento de

diferentes técnicas artísticas. 

Estas oficinas agradaram 

muito os nossos educandos, 

que se dedicaram em cada 

atividade proposta com 

entusiasmo. 

Educandos de 6 a 18 

anos 

Segundas-Feiras 

Práticas de Bem-

estar e Yoga 

Atividade que estimule a 

criação de ferramentas 

para auto-gestão do Bem-

estar individual 

- Criação de espaço para

auto-cuidado; 

- Ensino de técnicas de

relaxamento para

enfrentamento de situações 

adversas; 

As práticas de meditação e 

Yoga foram incorporadas na 

rotina de atividades semanais, 

tornando-se um importante 

momento para a centralização 

e 

diminuição do estresse. 

Educandos de 6 a 18 

anos 

Terças e Quintas-

Feiras 

Atividades Esporádicas Março 2020
Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de Data 



participantes 

Campanha Doação 

de celular usado 

O WimBelemDon fará uma 
oficina de foto e vídeo e 

gostaríamos de 
disponibilizar os aparelhos 

para que os educandos 
registrem momentos 

únicos. 

- Mostrar a identidade

construída dos educandos 

pela participação no projeto; 

- Oficina de criação de

conteúdo 

A campanha, iniciada em 2 de 

março, fará parte de uma 

oficina com ligação as 

comemorações dos 20 anos 

do WimBelemDon 

Comunidade e 

apoiadores do projeto 

2 de março 

Doações de pitayas Recebemos uma doação 
muito especial! A Patricia 

Wood Cirne Lima nos 
entregou diversas pitayas, 

fruta que estão sendo 
disponibilizadas para os 

educandos como 
sobremesa durante a 

semana e hoje as crianças 
puderam levar para suas 
casas, com a autorização 

de seus pais. 

- Alimentação nutritiva;

- Descobrimento de fruta

que não faz parte do

cotidiano de diversos dos 

educandos; 

Essa ação durou vários dias, 

com as frutas sendo 

distribuídas durante as 

refeições dentro do projeto, 

assim como sendo entregues 

as famílias.  

Educandos e seus 

familiares 

4 de março 

Autoavaliação 

Primeiro Semestre 

Atividade realizada com a 

intenção de ser um 

instrumento qualitativo 

para o acompanhamento 

da evolução de cada 

educando, estimulando a 

capacidade de autocrítica 

e reconhecimento 

- Desenvolvimento

intrapessoal e interpessoal 

entre os educandos; 

- Oportunidade de pausa

para repensar a própria

participação nas atividades 

do projeto. 

Foi um momento bastante 

engrandecedor para 

educandos e tutores, que 

puderam refletir sobre suas 

ações e o que devemos 

evoluir em nossas atitudes 

dentro do Projeto. 

Educandos do projeto 

WBD 

4 de março 



intrapessoal de suas ações 

no Projeto. 

Atividade especial 

Dia Internacional 

da Mulher 

Cinedebate sobre a 

participação feminina na 

sociedade 

- Discussão sobre temas

importantes de serem

debatidos em todas as

idades; 

- Reflexão critica sobre os

papeis sociais de gênero,

preconceitos e machismo

Duas turmas foram formadas 
acordo com a faixa etária, 

onde primeira assistiu ao filme 
Valente, da Pixar. A segunda 

assistiu ao filme francês 
Persépolis. Uma interessante 

e construtiva troca de ideias foi 
formada, onde temas como 

igualdade de gênero, assédio, 
abuso psicológico, 

julgamentos de acordo com o 
uso de determinada roupa, 

entre outros foram levados a 
pauta. 

Educandos do Projeto 

WBD 

09 de março 

Encontro de 

Multiplicadores do 

Programa Talentos 

de Futuro 

Reunião semestral com os 

multiplicadores do 

Programa da cidade de 

Porto Alegre 

- Capacitação sobre o

Programa; 

- Dinâmicas de integração;

- Troca com demais

instituições sociais de Porto 

Alegre; 

2 educadores junto de 2 

educandos participaram de 

uma tarde de capacitação com 

os facilitadores do Programa 

Talentos de Futuro, do 

instituto Algar. Os 

educandos, que se 

prontificaram a serem 

voluntários na nova edição do 

programa no WBD,   

Educadora Valéria, 

Psicologo Felipe e 

dois educandos 

adolescentes 

11 de março 



Visita da BemTV Realização de uma 
matéria audiovisual 
sobre a história do 

WimBelemDon, que 
passará no programa 

“Comunidade em 
Cena”, do Canal Saúde 

da FIOCRUZ 

- Entrevista com equipes,

educandos e famílias sobre

o dia a dia do WBD;

- Integração e troca de

experiências entre as

organizações 

Recebemos a visita da Bem 
TV na nossa sede durante 

dois dias. A equipe veio 
conhecer a nossa estrutura, 
conversar com todos, fazer 

entrevistas com equipe, 
educandos, família de 

educandos e gravar imagens 
do nosso dia a dia. Eles 
realizarão uma matéria 

audiovisual sobre a história do 
WimBelemDon. 

Educandos, equipe 

técnica, equipe de 

gestão e responsáveis 

de alguns educandos  

05 e 06 de março 

Suspensão das 

Atividades coletivas 

em virtude do 

COVID-19 

Evitar a disseminação 
do corona vírus 

A partir do dia 18 de março, o 
WBD, seguindo as orientações 

da FASC e dos órgãos de 
saúde suspendeu suas 
atividades por tempo 

indeterminado como medida 
de proteção contra a 

contaminação do coronavirus. 

18 de março 

Entrega de cestas 

básicas para as 

familais dos 

beneficiários  

Garantia de 
alimentação para os 

educandos 

- Acolhimento das famílias

que necessitavam de auxilio

assistencial 

Durante o período de 
quarentena os técnicos do 

Projeto WimBelemDon agiram 
em regime de plantão para 

atender as necessidades mais 
urgentes e básicas dos 

educandos e suas famílias. 
Um levantamento foi realizado 

com todas as famílias, 
fornecendo para as que 

36 famílias foram 

beneficiadas   

31 de março 



tinham necessidades 
alimentares uma cesta básica 
As entregas, que ocorreram 

sistematicamente, estão sendo 
feitas por parte da nossa 

equipe na sede do 
WimBelemDon, de forma a 
minimizar o contato, 31 de 

marçorespeitando as regras 
públicas de saúde para a 

diminuição da propagação do 
Covid-19. 



RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS 
Abril 2020



Atividades Regulares Abril 2020

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 

Data 

Participações nas 

reuniões de 

CORAS, Fórum das 

Entidades, escolas e 

demais instituições 

Criar um espaço de trocas 

entre as diferentes 

instituições em prol dos 

nossos educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para

a melhoria da região; -

Conhecer a realidade dos

nossos educandos; 

Participar desta rede qualifica 

o nosso trabalho, trazendo

melhorias para os envolvidos. 

Colaboradores das 

instituições 

Mensal 

Passatempo WBD Oferecer aos educandos 

atividades lúdicas de 

maneira remota, 

vinculadas as oficinas 

regulares já características 

do dia a dia do 

WimBelemDon  

- Constância do vinculo

entre educadores, instituição 

e educandos; 

- Seguir, mesmo a distância,

o trabalho de

desenvolvimento das 

múltiplas inteligências e 

competências; 

Em decorrência do 

distanciamento social e pausa 

das atividades coletivas do 

WBD, os educadores 

encontraram uma maneira de 

se manterem conectados aos 

educandos. Atraves de 

vídeos, os educadores 

responsáveis pelas oficinas 

regulares encaminham 

atividades e desafios para 

serem cumpridos pelas 

crianças e adolescentes via 

grupo de responsáveis do app  

Educandos e suas 

famílias 

Segundas e 

quintas-feiras 



WhatsApp e redes sociais, 

apresentando atividades 

esportivas, socioemocionais, 

pedagógicas e culturais. 

Entrega de cestas 

básicas para as 

famílias dos 

beneficiários  

Garantia de alimentação 

para os educandos 

- Acolhimento das famílias

que necessitavam de auxilio

assistencial 

Durante o período de 

quarentena os técnicos do 

Projeto WimBelemDon 

agiram em regime de plantão 

para atender as necessidades 

mais urgentes e básicas dos 

educandos e suas famílias. 

Um levantamento foi 

realizado com todas as 

famílias, fornecendo para as 

que tinham necessidades 

alimentares uma cesta básica 

As entregas, que ocorreram 

sistematicamente, estão sendo 

feitas por parte da nossa 

equipe na sede do 

WimBelemDon, de forma a 

minimizar o contato, 31 de 

marçorespeitando as regras 

públicas de saúde para a 

diminuição da propagação do 

Covid-19. 

Todas as famílias dos 

educandos 

beneficiários do WBD 

Mensal 



Diário de 

acompanhamento – 

Operação WBD 

contra a COVID-19 

Monitorar a situação 

familiar de nossos 

educandos durante a 

pandemia através de um 

questionário direcionado; 

- Estabelecer planos de

ações a partir da atualização 

dos dados captados sobre 

situação financeira, 

alimentar, relacional e de 

mantimentos; 

- Acolhimento e escuta de

demandas emergentes,

mesmo com o afastamento 

em decorrência a proteção 

contra o COVID-19 

Até a data de 14 de abril, 

entrega das cestas daquele 

mês, todos os responsáveis 

pelos educandos se 

mostraram solícitos a 

informar estes dados tão 

importantes para o 

acompanhamento da equipe 

técnica. Como uma maneira 

de também acompanhar a 

evolução ou regressão do 

status de cada família, esse 

questionário será aplicado 

mensalmente.  

Pais e responsáveis 

pelos educandos 

atendidos no WBD 

Mensal 

Atividades Esporádicas Março 2020
Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 

Data 



Suspensão das 

Atividades coletivas 

em virtude do 

COVID-19 

Evitar a disseminação do 

corona vírus 

A partir do dia 18 de março, o 

WBD, seguindo as 

orientações da FASC e dos 

órgãos de saúde suspendeu 

suas atividades por tempo 

indeterminado como medida 

de proteção contra a 

contaminação do coronavirus. 

Colaboradores e 

educandos do WBD 

Paralização sem 

tempo determinado 

Campanha de 

combate ao COVID-

19 

Campanha de arrecadação 

onde todo valor será 

destinado na aquisição de 

cestas completas com 

produtos alimentícios e de 

higiene para auxiliar as 

famílias dos educandos  

- Incentivar que o maior

número possível de pessoas 

dessas famílias cumpra o 

isolamento social, 

contribuindo assim para que 

a resolução para a pandemia 

possa ocorrer o mais rápido 

possível e com o mínimo de 

prejuízo para a saúde para 

nossos beneficiários e para a 

sociedade. 

A campanha iniciada no 

inicio do mês de abril  

Campanha pública, 

recebendo apoio de 

doadores que 

acompanham as ações 

desenvolvidas pela 

OSCs 

06 de abril a 05 de 

maio 

Encontro de 

Multiplicadores do 

Programa Talentos 

de Futuro 

Encontro idealizado para 

sanar as possíveis dúvidas 

sobre o programa e 

desafios deste momento 

de isolamento social. 

- Troca entre as instituições

sobre as metodologias e

condutas referentes ao 

combate ao coronavirus; 

Contando com a participação 

de um dos educandos do 

Projeto que, neste ano, 

ingressará como monitor das 

atividades do Talentos de 

Futuro, a reunião contou com 

a participação dos 

Gerente Técnica, 

Psicólogo, Educadora 

e educando 

representaram o 

WimBelemDon 

17 de abril 



multiplicadores de diversas 

OSCs de Porto Alegre, que 

puderam compartilhar as 

vivências do funcionamento 

de suas instituições nesse 

período de pandemia. 

Ação em apoio ao 

território Extremo-

Sul de Porto Alegre 

Entrega de cestas básicas 

provenientes da campanha 

de arrecadação para o 

Combate ao Covid-19, 

destinadas ao Centro de 

Referencia da Assistencia 

Social do Extremo Sul 

- Amparo para diluir a alta

demanda do território pela

busca destes suprimentos

básicos; 

Com o grande apoio recebido 

pela campanha realizada pelo 

WBD, os materiais 

excedentes que não foram 

destinados para as familias 

dos educandos foram doados 

para o CRAS da região, 

visando sua distribuição para 

outras familias que não fazem 

parte do serviço do WBD e 

tambpem encontram-se em 

situação de vulnerabilidade 

Superintendente, 

Gerente Técnica e 

Coordenadora do 

CRAS Extremo-Sul 

24 de abril 



RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS 
Maio 2020



Atividades Regulares Maio 2020

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 
participantes 

Data 

Participações nas 
reuniões de 

CORAS, Fórum das 
Entidades, escolas e 
demais instituições 

Criar um espaço de trocas 
entre as diferentes 

instituições em prol dos 
nossos educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para
a melhoria da região; -

Conhecer a realidade dos
nossos educandos; 

Participar desta rede qualifica 
o nosso trabalho, trazendo

melhorias para os envolvidos. 

Colaboradores das 
instituições 

Mensal 

Passatempo WBD Oferecer aos educandos 
atividades lúdicas de 

maneira remota, 
vinculadas as oficinas 

regulares já características 
do dia a dia do 
WimBelemDon  

- Constância do vinculo
entre educadores, instituição 

e educandos; 
- Seguir, mesmo a distância,

o trabalho de
desenvolvimento das 

múltiplas inteligências e 
competências; 

Em decorrência do 
distanciamento social e pausa 

das atividades coletivas do 
WBD, os educadores 

encontraram uma maneira de 
se manterem conectados aos 

educandos. Atraves de 
vídeos, os educadores 

responsáveis pelas oficinas 
regulares encaminham 

atividades e desafios para 
serem cumpridos pelas 

crianças e adolescentes via 
grupo de responsáveis do app  

Educandos e suas 
famílias 

Segundas e 
quintas-feiras 



WhatsApp e redes sociais, 
apresentando atividades 

esportivas, socioemocionais, 
pedagógicas e culturais. 

Entrega de cestas 
básicas para as 

famílias dos 
beneficiários  

Garantia de alimentação 
para os educandos 

- Acolhimento das famílias
que necessitavam de auxilio

assistencial 

Durante o período de 
quarentena os técnicos do 
Projeto WimBelemDon 

agiram em regime de plantão 
para atender as necessidades 
mais urgentes e básicas dos 
educandos e suas famílias. 

Um levantamento foi 
realizado com todas as 

famílias, fornecendo para as 
que tinham necessidades 

alimentares uma cesta básica 
As entregas, que ocorreram 

sistematicamente, estão sendo 
feitas por parte da nossa 

equipe na sede do 
WimBelemDon, de forma a 
minimizar o contato, 31 de 

março, respeitando as regras 
públicas de saúde para a 

diminuição da propagação do 
Covid-19. 

Todas as famílias dos 
educandos 

beneficiários do WBD 

Mensal 



Diário de 
acompanhamento – 

Operação WBD 
contra a COVID-19 

Monitorar a situação 
familiar de nossos 

educandos durante a 
pandemia através de um 

questionário direcionado; 

- Estabelecer planos de
ações a partir da atualização 

dos dados captados sobre 
situação financeira, 

alimentar, relacional e de 
mantimentos; 

- Acolhimento e escuta de
demandas emergentes,

mesmo com o afastamento 
em decorrência a proteção 

contra o COVID-19 

Até a data de 14 de abril, 
entrega das cestas daquele 
mês, todos os responsáveis 

pelos educandos se 
mostraram solícitos a 

informar estes dados tão 
importantes para o 

acompanhamento da equipe 
técnica. Como uma maneira 
de também acompanhar a 
evolução ou regressão do 

status de cada família, esse 
questionário será aplicado 

mensalmente.  

Pais e responsáveis 
pelos educandos 
atendidos no WBD 

Mensal 

Atividades Esporádicas Maio 2020
Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 
Data 



Suspensão das 
Atividades coletivas 

em virtude do 
COVID-19 

Evitar a disseminação do 
corona vírus 

A partir do dia 18 de março, o 
WBD, seguindo as 

orientações da FASC e dos 
órgãos de saúde suspendeu 
suas atividades por tempo 

indeterminado como medida 
de proteção contra a 

contaminação do corona 
virus. 

Colaboradores e 
educandos do WBD 

Paralização sem 
tempo determinado 

Campanha de 
combate ao COVID-

19 

Campanha de arrecadação 
onde todo valor será 

destinado na aquisição de 
cestas completas com 

produtos alimentícios e de 
higiene para auxiliar as 
famílias dos educandos  

- Incentivar que o maior
número possível de pessoas 

dessas famílias cumpra o 
isolamento social, 

contribuindo assim para que 
a resolução para a pandemia 
possa ocorrer o mais rápido 
possível e com o mínimo de 
prejuízo para a saúde para 

nossos beneficiários e para a 
sociedade. 

A campanha iniciada no 
inicio do mês de abril  

Campanha pública, 
recebendo apoio de 

doadores que 
acompanham as ações 

desenvolvidas pela 
OSCs 

06 de abril a 05 de 
maio 

Reunião remota 
com os Conselhos 

13 de maio 

Ação em apoio ao 
território Extremo-
Sul de Porto Alegre 

Entrega de cestas básicas 
provenientes da campanha 

de arrecadação para o 
Combate ao Covid-19, 

- Amparo para diluir a alta
demanda do território pela
busca destes suprimentos

básicos; 

Com o grande apoio recebido 
pela campanha realizada pelo 

WBD, os materiais 
excedentes que não foram 

Superintendente, 
Gerente Técnica e 
Coordenadora do 

CRAS Extremo-Sul 

14 de maio 



destinadas ao Centro de 
Referencia da Assistência 

Social do Extremo Sul 

destinados para as famílias 
dos educandos foram doados 

para o CRAS da região, 
visando sua distribuição para 
outras famílias que não fazem 

parte do serviço do WBD e 
também se encontram em 

situação de vulnerabilidade 
Doação de material 

esportivo para a 
FASE (Fundação de 
Atendimento Socio-

Educativo) 

Levar o tênis para os 
jovens do Centro de 
Internação provisória 

Carlos Santos através de 
doação de material 

esportivo. 

- Inicio de um planejamento
de ações conjuntas com essa

instituição; 
- Apresentação de noções

básicas do esporte, gravada
em vídeo, para que os 
adolescentes possam 

praticar com  

Em articulação com o 
Assistente de direção 

do Centro de 
Internação provisória 

Carlos Santos 
(Unidade Fase), o 

WBD foi procurado 
para que pudesse 
auxiliar em uma 

alternativa para as 
atividades físicas para 

os jovens, agora 
prejudicada em 

virtude da pandemia, 
já que o tênis é um 
esporte que não é 

necessário o contato 
físico. Além da 

14 de maio 



doação de material 
esportivo e do vídeo 
de instruções para o 

esporte, novas 
parcerias já estão 

sendo pensadas entre 
as instituições.  

Encontro de 
Multiplicadores do 
Programa Talentos 

de Futuro 

Encontro idealizado para 
sanar as possíveis dúvidas 

sobre o programa e 
desafios deste momento 

de isolamento social. 

- Troca entre as instituições
sobre as metodologias e
condutas referentes ao

combate ao coronavirus;
- Relato de experiências

sobre a aplicação dos
módulos durante o 

programa; 

Contando com a participação 
de dois educandos do Projeto, 

a reunião com diversas 
instituições da cidade teve 
como objetivo o relato e 

partilhamento das 
experiências das OSCs com a 

aplicação dos conteúdos 
programado. O WBD ficou 

encarregado de partilhar 
sobre o Módulo “Ética”, onde 

pudemos partilhar nossa 
experiência com o grupo. 

Gerente Técnica, 
Psicólogo, Educadora 

e educandos 
representaram o 
WimBelemDon 

18 de maio 

Assembleia geral de 
Associados dos 
WimBelemDon 

26 de maio 



RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS 
Junho 2020



Atividades Regulares Junho 2020

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 
participantes 

Data 

Participações nas 
reuniões de CORAS, 

Fórum das Entidades, 
escolas e demais 

instituições 

Criar um espaço de trocas 
entre as diferentes 

instituições em prol dos 
nossos educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para
a melhoria da região; -

Conhecer a realidade dos
nossos educandos; 

Participar desta rede 
qualifica o nosso trabalho, 
trazendo melhorias para os 

envolvidos. 

Colaboradores das 
instituições 

Mensal 

Passatempo WBD Oferecer aos educandos 
atividades lúdicas de 

maneira remota, 
vinculadas as oficinas 

regulares já 
características do dia a 
dia do WimBelemDon  

- Constância do vinculo
entre educadores,

instituição e educandos; 
- Seguir, mesmo a

distância, o trabalho de 
desenvolvimento das 

múltiplas inteligências e 
competências; 

Em decorrência do 
distanciamento social e 

pausa das atividades 
coletivas do WBD, os 

educadores encontraram uma 
maneira de se manterem 

conectados aos educandos. 
Atraves de vídeos, os 

educadores responsáveis 
pelas oficinas regulares 

encaminham atividades e 
desafios para serem 

cumpridos pelas crianças e 
adolescentes via grupo de 

Educandos e suas 
famílias 

Segundas e 
quintas-feiras 



responsáveis do app  
WhatsApp e redes sociais, 
apresentando atividades 

esportivas, socioemocionais, 
pedagógicas e culturais. 

Entrega de cestas 
básicas para as 

famílias dos 
beneficiários  

Garantia de alimentação 
para os educandos 

- Acolhimento das famílias
que necessitavam de
auxilio assistencial 

Durante o período de 
quarentena os técnicos do 
Projeto WimBelemDon 

agiram em regime de plantão 
para atender as necessidades 
mais urgentes e básicas dos 
educandos e suas famílias. 

Um levantamento foi 
realizado com todas as 

famílias, fornecendo para as 
que tinham necessidades 

alimentares uma cesta básica 
As entregas, que ocorreram 

sistematicamente, estão 
sendo feitas por parte da 
nossa equipe na sede do 

WimBelemDon, de forma a 
minimizar o contato, 31 de 

março, respeitando as regras 
públicas de saúde para a 

diminuição da propagação do 

Todas as famílias dos 
educandos 

beneficiários do WBD 

Mensal 



Covid-19. 

Diário de 
acompanhamento – 

Operação WBD contra 
a COVID-19 

Monitorar a situação 
familiar de nossos 

educandos durante a 
pandemia através de um 

questionário direcionado; 

- Estabelecer planos de
ações a partir da

atualização dos dados
captados sobre situação
financeira, alimentar, 

relacional e de 
mantimentos; 

- Acolhimento e escuta de
demandas emergentes,

mesmo com o afastamento 
em decorrência a proteção 

contra o COVID-19 

Até a data de 14 de abril, 
entrega das cestas daquele 
mês, todos os responsáveis 

pelos educandos se 
mostraram solícitos a 

informar estes dados tão 
importantes para o 

acompanhamento da equipe 
técnica. Como uma maneira 
de também acompanhar a 
evolução ou regressão do 

status de cada família, esse 
questionário será aplicado 

mensalmente.  

Pais e responsáveis 
pelos educandos 
atendidos no WBD 

Mensal 

Atividades Esporádicas Maio 2020



Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 
participantes 

Data 

Suspensão das 
Atividades coletivas 

em virtude do COVID-
19 

Evitar a disseminação do 
corona vírus 

A partir do dia 18 de março, 
o WBD, seguindo as

orientações da FASC e dos 
órgãos de saúde suspendeu 
suas atividades por tempo 

indeterminado como medida 
de proteção contra a 

contaminação do corona 
virus. 

Colaboradores e 
educandos do WBD 

Paralização sem 
tempo determinado 

Visita da FASC e do 
CMDCA 

-Dialogo com os
coordenadores de cada 

organização para mapear 
quais atividades cada 

uma tem desenvolvido 
durante o período do 

distanciamento social. 

- Apresentação das
estruturas da sede, e as 

ações desenvolvidas pela 
equipe durante a suspensão 

das atividades; 

Recebemos em nossa sede a 
visita de Roberta Gomes 

Motta, presidente do 
CMDCA (Conselho 

Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) e 

de João Victor Aymone, 
Articulador da FASC 

(Fundação de Assistência 
Social e Cidadania) para a 

Zona Norte. O encontro faz 
parte de uma série de visitas 

que as duas instituições 
(ligadas a Prefeitura de Porto 

Alegre) estão fazendo em 

Superintendente, 
Gerente Técnica, 

Articulador da Fasc 
da zona norte e 
Presidente do 

CMDCA 

01 de junho 



ONGs da cidade. 

Ação em apoio ao 
território Extremo-Sul 

de Porto Alegre 

Nova entrega de cestas 
básicas provenientes da 

campanha de arrecadação 
para o Combate ao 

Covid-19, destinadas ao 
Centro de Referencia da 

Assistência Social do 
Extremo Sul 

- Amparo para diluir a alta
demanda do território pela
busca destes suprimentos

básicos; 

Em nova ação para o amparo 
ao território, os materiais 
excedentes que não foram 
destinados para as famílias 

dos educandos foram doados 
para o CRAS da região. 
Foram doadas 185 cestas 
que, somadas às doações 

anteriores, totalizam 380 kits 
que vão beneficiar famílias 

em vulnerabilidade social de 
bairros como Belém Novo, 

Chapéu do Sol e Lami. 

Superintendente, 
Gerente Técnica e 

Coordenadora CRAS 
Extremo Sul 

09 de junho 

Ação Especial para 
moradores de Rua 

O WimBelemDon efetuou a 
entrega de produtos de 

higiene (sabonete, shampoo, 
condicionador e álcool gel) 

que foram doados pela QOD 
City. Além disso, 

conseguimos contribuir com 

Superintendente, 
Gerente Técnica e 

Coordenadora Geral 
dos Projetos Sociais 
da Amurt-Amurtel. 

09 de junho 



o café da manhã, através da
doação de leite e bolachas. A

Coordenadora Geral de 
Projetos Sociais da ONG, 

Ana Cristina Aguiar recebeu 
as doações na sede do 

WimBelemDon. 
Visita dos Parceiros da 

MonteBravo 
- Visita de Filipe Portella

(Sócio-Fundador) e
Luana Spohr (Sócia e

Head de Ações
Comerciais) da Monte

Bravo para acompanhar
as ações do dia da

entrega de cestas básicas
para as familias 

- Apresentação dos espaços
da ONG, conhecer as

atividades e também os
educadores; 

Apoiadora financeira da 
ONG a partir de 2020, a 

Monte Bravo em estreitado o 
relacionamento com a ONG 

e em maio resolveu 
participar das ações que 

temos realizado em apoio a 
população durante a 

pandemia. 

Superintendente, 
Gerente Técnica e os 
sosóciosa empresa 

09 de junho 

Reunião de 
Planejamento 

Semestral ocorrido 
presencialmente 

- Espaço destinado para a
criação e elaboração de
ações voltadas para a

capacitação da equipe,
atendimento aos

beneficiários e futuros
eventos 

- Melhora na eficácia e
assertividade das ações e da 
comunicação entre as áreas; 

A presença de quase toda a 
equipe do WimBelemDon na 
nossa sede para a entrega das 
cestas básicas, possibilitou 
um momento de reunião de 
equipe presencial. A equipe 
conseguiu dialogar fora dos 

aplicativos e traçou uma 
série de ações para as 

próximas semanas. Na pauta 

Superintendente, 
gerente técnica, 

gerente de 
comunicação, 

Psicólogos, Assistente 
Social, Assistente de 

comunicação e 
educadores físicos  

09 de junho 



tratamos sobre as próximas 
atividades enviadas aos 

educandos, a sequência da 
pesquisa de 

acompanhamento das 
famílias, ações de melhoria 
da infraestrutura da sede e 

uma grande novidade para o 
mês de julho. 

Divulgação da matéria 
sobre o WimBelemDon 
realizado pela BemTV, 

do RJ 

- Captação de histórias
que falavam sobre o

nosso trabalho, trajetória 
e dia a dia de atividades; 

- Divulgação de nossas
ações em prol da

transformação social
através de reportagem com 

amplo alcance de 
visibilidade; 

A reportagem, que foi 
realizada pela equipe da 

BemTv que esteve conosco 
durante dois dias de março, 

entrevistando a nossa equipe, 
famílias dos nossos 
educandos e alguns 

educandos. A matéria 
completa foi ao ar ao vivo no 

programa Comunidade em 
Cena, do Canal Saúde e 

também está disponível no 
canal do Youtube do WBD.  

16 de junho 

Finalização do 
asfaltamento da via em 

frente a 
STEPS/WimBelemDon 

- Resolução da
problemática da falta de 
asfalto e dos problemas 

em decorrência das 

A obra, uma antiga 
reivindicação dos moradores 

da região, é fruto de 
demandas do Orçamento 

18 de junho 



chuvas causados na faixa 
de areia; 

Participativo da região e teve 
a importante participação na 
execução do CRIP (Centro 
de Relações Institucionais e 
Participativas) do Extremo 

Sul, 
Organização de 

cadastro dos 
educandos 

Atualização dos dados 
cadastrais para o novo 

modelo  

- Melhora na aquisição de
informações; 

- Construção de indicadores
e mapeamentos do público

atendido 

Psicologia e Serviço 
Social 

15 e 22 de junho 



RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS 
Julho 2020



Atividades Regulares Julho 2020

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 
participantes 

Data 

Participações nas 
reuniões de CORAS, 

Fórum das Entidades, 
escolas e demais 

instituições 

Criar um espaço de trocas 
entre as diferentes 

instituições em prol dos 
nossos educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para
a melhoria da região; -

Conhecer a realidade dos
nossos educandos; 

Participar desta rede 
qualifica o nosso trabalho, 
trazendo melhorias para os 

envolvidos. 

Colaboradores das 
instituições 

Mensal 

Passatempo WBD Oferecer aos educandos 
atividades lúdicas de 

maneira remota, 
vinculadas as oficinas 

regulares já 
características do dia a 
dia do WimBelemDon  

- Constância do vinculo
entre educadores,

instituição e educandos; 
- Seguir, mesmo a

distância, o trabalho de 
desenvolvimento das 

múltiplas inteligências e 
competências; 

Em decorrência do 
distanciamento social e 

pausa das atividades 
coletivas do WBD, os 

educadores encontraram uma 
maneira de se manterem 

conectados aos educandos. 
Atraves de vídeos, os 

educadores responsáveis 
pelas oficinas regulares 

encaminham atividades e 
desafios para serem 

cumpridos pelas crianças e 
adolescentes via grupo de 

Educandos e suas 
famílias 

Segundas e 
quintas-feiras 



responsáveis do app  
WhatsApp e redes sociais, 
apresentando atividades 

esportivas, socioemocionais, 
pedagógicas e culturais. 

Entrega de cestas 
básicas para as 

famílias dos 
beneficiários  

Garantia de alimentação 
para os educandos 

- Acolhimento das famílias
que necessitavam de
auxilio assistencial 

Durante o período de 
quarentena os técnicos do 
Projeto WimBelemDon 

agiram em regime de plantão 
para atender as necessidades 
mais urgentes e básicas dos 
educandos e suas famílias. 

Um levantamento foi 
realizado com todas as 

famílias, fornecendo para as 
que tinham necessidades 

alimentares uma cesta básica 
As entregas, que ocorreram 

sistematicamente, estão 
sendo feitas por parte da 
nossa equipe na sede do 

WimBelemDon, de forma a 
minimizar o contato, 31 de 

março, respeitando as regras 
públicas de saúde para a 

diminuição da propagação do 

Todas as famílias dos 
educandos 

beneficiários do WBD 

Mensal 



Covid-19. 

Diário de 
acompanhamento – 

Operação WBD contra 
a COVID-19 

Monitorar a situação 
familiar de nossos 

educandos durante a 
pandemia através de um 

questionário direcionado; 

- Estabelecer planos de
ações a partir da

atualização dos dados
captados sobre situação
financeira, alimentar, 

relacional e de 
mantimentos; 

- Acolhimento e escuta de
demandas emergentes,

mesmo com o afastamento 
em decorrência a proteção 

contra o COVID-19 

Até a data de 14 de abril, 
entrega das cestas daquele 
mês, todos os responsáveis 

pelos educandos se 
mostraram solícitos a 

informar estes dados tão 
importantes para o 

acompanhamento da equipe 
técnica. Como uma maneira 
de também acompanhar a 
evolução ou regressão do 

status de cada família, esse 
questionário será aplicado 

mensalmente.  

Pais e responsáveis 
pelos educandos 
atendidos no WBD 

Mensal 

Atividades Esporádicas Julho 2020



Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 
participantes 

Data 

Suspensão das 
Atividades coletivas 

em virtude do COVID-
19 

Evitar a disseminação do 
corona vírus 

A partir do dia 18 de março, 
o WBD, seguindo as

orientações da FASC e dos 
órgãos de saúde suspendeu 
suas atividades por tempo 

indeterminado como medida 
de proteção contra a 

contaminação do corona 
virus. 

Colaboradores e 
educandos do WBD 

Paralização sem 
tempo determinado 

Ação em apoio ao 
território Extremo-Sul 

de Porto Alegre 

Nova entrega de cestas 
básicas provenientes da 

campanha de arrecadação 
para o Combate ao 

Covid-19, destinadas ao 
Centro de Referencia da 

Assistência Social do 
Extremo Sul 

- Amparo para diluir a alta
demanda do território pela
busca destes suprimentos

básicos; 

Em nova ação para o amparo 
ao território, os materiais 
excedentes que não foram 
destinados para as famílias 

dos educandos foram doados 
para o CRAS da região. 
Foram doadas 185 cestas 
que, somadas às doações 

anteriores, totalizam 380 kits 
que vão beneficiar famílias 

em vulnerabilidade social de 
bairros como Belém Novo, 

Chapéu do Sol e Lami. 

Superintendente, 
Gerente Técnica e 

Coordenadora CRAS 
Extremo Sul 

10 de julho 



Treinamentos da 
Plataforma Edutt 

- Capacitar a equipe
acerca das 

funcionalidades da 
plataforma; 

- Ambientação ao novo
espaço de aprendizado.

Após fecharmos a parceria 
com a plataforma 
educacional, os 

colaboradores da ONG 
realizaram encontros com 

duração de quatro horas para 
que as funcionalidades da 

Edutt fossem apresentadas. 
Nesse primeiro contato, 
conferimos a aparência, 

acessibilidade e recursos que 
a plataforma disponibiliza, 

visando as diversas 
possibilidades que teremos 

para inserir as nossas 
atividades e disponibilizar 
para os nossos educandos. 

Equipe Técnica, 
voluntários e 

Gerências do WBD 

14 e 15 de julho 

Webnar “O mundo 
parou, mas nossa 

missão, não!” 

- Aprendizado sobre as
novas configurações da

aprendizagem neste 
período de pandemia; 

Membros da equipe do 
WimBelemDon participaram 

da Webinar "O mundo 
parou, mas nossa missão, 
não", realizada pela Rede 
Filantropia e pelo Instituto 

Algar. O debate foi 
enriquecedor e agregou 

muito, principalmente nesse 

Superintendente, 
Gerente Técnica, 
Colaboradores da 
Área esportiva e 

Pedagógica 

24 de julho 



momento, em que todas as 
organizações se depararam 
Sucom o grande desafio de 
adaptar suas atividades à 

realidade da pandemia e do 
isolamento social. 

CHAT WBD 
- Manutenção ds vínculos

entre os educandos
eeducadores; 

- Reencontro entre os
colegas de turma,

virtualmente; 

- Bate-papo descontraído
sobre as percepções do
período de isolamento;

Há algumas semanas, a 
equipe de psicologia vinha 

planejando uma atividade de 
conversas online entre as 

crianças e, hoje, nós 
realizamos diversas vídeo 
chamadas via WhatsApp 

entre grupos de educandos e 
educadores. 

Os educandos foram 
selecionados de acordo com 
suas turmas e em cada grupo 

haviam dois educadores. 
Foram diversas conversas, 

sobre assuntos variados. Eles 
puderam conversar entre si, 
fazendo perguntas uns aos 

outros e falando sobre como 
estão passando os dias nesse 

período. 

Equipe Técnica e 
educandos de ambos 

os turnos 

27 de julho 



Foram conversas muito 
proveitosas, que 

repercutiram entre os pais e 
responsáveis, que retrataram 
a alegria de cada criança, que 

pôde matar um pouco a 
saudade dos seus amigos e 

dos professores, 
conversando, rindo e se 

divertindo. A tecnologia nos 
possibilitou realizarmos essa 

atividade, que teve a 
aprovação dos educandos e 

de seus responsáveis. 
Webinar LIV Talks - Compreender

estratégias de
acolhimento e

engajamento neste 
período; 

- Debate sobre a
importância do trabalho 

em equipe 

- Dialogo e
compartilhamento de 

opiniões e impressões entre 
a equipe do WBD; 

Nesta data foi realizada o 
LIV Talks: Jornada do Selo 

Azul, uma Webinar 
organizada pelo Laboratório 
de Inteligência de Vida. A 

primeira conversa foi com a 
psicóloga do LIV, Márcia 

Frederico e o segundo 
encontro foi com 

Bernardinho, técnico de 
vôlei. 

29 de julho 



Como acolher, engajar e se 
adaptar às mudanças foi o 
primeiro tema, falado por 
Márcia. Bernardinho falou 

sobre a importância do 
trabalho em equipe em 

momentos de dificuldades. 
As duas conversas foram 

extremamente interessantes e 
agregaram muito para a 

equipe do WimBelemDon, 
que esteve presente em peso. 

Nossa equipe se "reuniu" 
para acompanhar a 

transmissão, realizando em 
paralelo uma reunião online 

onde foi debatido os assuntos 
pertinentes. 



RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS 
Agosto  2020



Atividades Regulares Agosto 2020

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 
participantes 

Data 

Participações nas 
reuniões de CORAS, 

Fórum das Entidades, 
escolas e demais 

instituições 

Criar um espaço de trocas 
entre as diferentes 

instituições em prol dos 
nossos educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para
a melhoria da região; -

Conhecer a realidade dos
nossos educandos; 

Participar desta rede 
qualifica o nosso trabalho, 
trazendo melhorias para os 

envolvidos. 

Colaboradores das 
instituições 

Mensal 

Passatempo WBD Oferecer aos educandos 
atividades lúdicas de 

maneira remota, 
vinculadas as oficinas 

regulares já 
características do dia a 
dia do WimBelemDon  

- Constância do vinculo
entre educadores,

instituição e educandos; 
- Seguir, mesmo a

distância, o trabalho de 
desenvolvimento das 

múltiplas inteligências e 
competências; 

Em decorrência do 
distanciamento social e 

pausa das atividades 
coletivas do WBD, os 

educadores encontraram uma 
maneira de se manterem 

conectados aos educandos. 
Atraves de vídeos, os 

educadores responsáveis 
pelas oficinas regulares 

encaminham atividades e 
desafios para serem 

cumpridos pelas crianças e 
adolescentes via grupo de 

Educandos e suas 
famílias 

Segundas e 
quintas-feiras 



responsáveis do app  
WhatsApp e redes sociais, 
apresentando atividades 

esportivas, socioemocionais, 
pedagógicas e culturais. 

Entrega de cestas 
básicas para as 

famílias dos 
beneficiários  

Garantia de alimentação 
para os educandos 

- Acolhimento das famílias
que necessitavam de
auxilio assistencial 

Durante o período de 
quarentena os técnicos do 
Projeto WimBelemDon 

agiram em regime de plantão 
para atender as necessidades 
mais urgentes e básicas dos 
educandos e suas famílias. 

Um levantamento foi 
realizado com todas as 

famílias, fornecendo para as 
que tinham necessidades 

alimentares uma cesta básica 
As entregas, que ocorrerão 

sistematicamente, estão 
sendo feitas por parte da 
nossa equipe na sede do 

WimBelemDon, de forma a 
minimizar o contato, 
respeitando as regras 

públicas de saúde para a 
diminuição da propagação do 

Todas as famílias dos 
educandos 

beneficiários do WBD 

Mensal 



Covid-19. 

Diário de 
acompanhamento – 

Operação WBD contra 
a COVID-19 

Monitorar a situação 
familiar de nossos 

educandos durante a 
pandemia através de um 

questionário direcionado; 

- Estabelecer planos de
ações a partir da

atualização dos dados
captados sobre situação
financeira, alimentar, 

relacional e de 
mantimentos; 

- Acolhimento e escuta de
demandas emergentes,

mesmo com o afastamento 
em decorrência a proteção 

contra o COVID-19 

Até a data presente, entrega 
das cestas daquele mês, 

todos os responsáveis pelos 
educandos se mostraram 
solícitos a informar estes 

dados tão importantes para o 
acompanhamento da equipe 
técnica. Como uma maneira 
de também acompanhar a 
evolução ou regressão do 

status de cada família, esse 
questionário será aplicado 

mensalmente.  

Pais e responsáveis 
pelos educandos 
atendidos no WBD 

Mensal 

Atividades Esporádicas Agosto 2020
Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 
Data 



Suspensão das 
Atividades coletivas 

em virtude do COVID-
19 

Evitar a disseminação do 
corona vírus 

A partir do dia 18 de março, 
o WBD, seguindo as

orientações da FASC e dos 
órgãos de saúde suspendeu 
suas atividades por tempo 

indeterminado como medida 
de proteção contra a 

contaminação do corona 
virus. 

Colaboradores e 
educandos do WBD 

Paralização sem 
tempo determinado 

Reportagem Jornal do 
Almoço 

- Divulgar em rede de
ampla visibilidade as

ações desenvolvidas pela 
instituição para o 

combate a COVID-19; 

- Estimular o público a
colaborar com a campanha 

de arrecadação 
combateaocovid.com 

A equipe do JÁ realizou uma 
matéria ilustrando o dia de 
entregas de cestas básicas 

para as famílias dos 
educandos, que ocorreu pela 
sexta vez nesse período de 

pandemia. Ressaltou também 
a continuidade das atividades 

pedagógicas que são 
enviadas aos educandos de 

forma remota.  

Equipe Técnica 
Gerências do WBD 

04 de agosto 

Reportagem BandRS - Divulgar em rede de
ampla visibilidade as

ações desenvolvidas pela 
instituição para o 

combate a COVID-19; 

- Estimular o público a
colaborar com a campanha 

de arrecadação 
combateaocovid.com 

Fomos um dos destaques na 
edição do Programa Band 

Cidade, exibido pela 
BandRS. A matéria apontou 

as ações sociais feitas 
durante a pandemia, como as 

Equipe Técnica 
Gerências do WBD 

11/08 



entregas de cestas para as 
famílias e apoio ao território 

do extremo-sul de Porto 
Alegre. 

Festival de Inverno 
WBD 

Incentivar os educandos a 
apresentarem seus 
talentos, em uma 

transmissão ao vivo em 
nosso canal do Facebook 

Divulgação de nossas 
ações, participação de 

apoiadores da instituição e 
apresentação de novo 

embaixador 

Na primeira Live 
apresentada pelo WBD, o 
Festival de inverno que 

contou com quase 30 vídeos 
das crianças e oito atrações 

especiais. A Live durou 
aproximadamente 2 horas e 
meia, com uma audiência 
regular que acompanhou 

praticamente o tempo todo 
da transmissão. A ação 

alcançou 3.113 pessoas, teve 
30 compartilhamentos, 2.780 
reações, 707 comentários e 

1.100 visualizações. 

Equipe técnica, 
educandos e 

apoiadores/entusiastas 
do WimBelemDon 

24/08 



4º UÈ Sopa - Delivery Ação Gastronomica que 
reverte receita para a 

instituição 

Ação solidaria junto a 
outras organizações; 

Incentivo a população para 
ações solidarias; 

Diferentemente dos anos 
anteriores, em 2020 a 

pandemia causada pelo 
coronavírus impediu a 

realização do evento no seu 
formato tradicional.Nesta 

edição, como forma de 
ampliar a rede de 

solidariedade neste período 
em que estamos passando, 

para cada kit de sopas 
vendido na ação, a equipe do 
WimBelemDon produziu um 

litro de sopão, que será 
doado para moradores de rua 
na região sul de Porto Alegre 

Equipe Técnica e 
gerencias  

29/08 



RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS 
Setembro  2020



Atividades Regulares Setembro 2020

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 
participantes 

Data 

Participações nas 
reuniões de CORAS, 

Fórum das Entidades, 
escolas e demais 

instituições 

Criar um espaço de trocas 
entre as diferentes 

instituições em prol dos 
nossos educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para
a melhoria da região; -

Conhecer a realidade dos
nossos educandos; 

Participar desta rede 
qualifica o nosso trabalho, 
trazendo melhorias para os 

envolvidos. 

Colaboradores das 
instituições 

Mensal 

Passatempo WBD Oferecer aos educandos 
atividades lúdicas de 

maneira remota, 
vinculadas as oficinas 

regulares já 
características do dia a 
dia do WimBelemDon  

- Constância do vinculo
entre educadores,

instituição e educandos; 
- Seguir, mesmo a

distância, o trabalho de 
desenvolvimento das 

múltiplas inteligências e 
competências; 

Em decorrência do 
distanciamento social e 

pausa das atividades 
coletivas do WBD, os 

educadores encontraram uma 
maneira de se manterem 

conectados aos educandos. 
Através de vídeos, os 

educadores responsáveis 
pelas oficinas regulares 

encaminham atividades e 
desafios para serem 

cumpridos pelas crianças e 
adolescentes via grupo de 

Educandos e suas 
famílias 

Segundas e 
quintas-feiras 



responsáveis do app  
WhatsApp e redes sociais, 
apresentando atividades 

esportivas, socioemocionais, 
pedagógicas e culturais. 

Entrega de cestas 
básicas para as 

famílias dos 
beneficiários  

Garantia de alimentação 
para os educandos 

- Acolhimento das famílias
que necessitavam de
auxilio assistencial 

Durante o período de 
quarentena os técnicos do 
Projeto WimBelemDon 

agiram em regime de plantão 
para atender as necessidades 
mais urgentes e básicas dos 
educandos e suas famílias. 

Um levantamento foi 
realizado com todas as 

famílias, fornecendo para as 
que tinham necessidades 

alimentares uma cesta básica 
As entregas, que ocorreram 

sistematicamente, estão 
sendo feitas por parte da 
nossa equipe na sede do 

WimBelemDon, de forma a 
minimizar o contato, 
respeitando as regras 

públicas de saúde para a 
diminuição da propagação do 

Todas as famílias dos 
educandos 

beneficiários do WBD 

Mensal 



Covid-19. 

Diário de 
acompanhamento – 

Operação WBD contra 
a COVID-19 

Monitorar a situação 
familiar de nossos 

educandos durante a 
pandemia através de um 

questionário direcionado; 

- Estabelecer planos de
ações a partir da

atualização dos dados
captados sobre situação
financeira, alimentar, 

relacional e de 
mantimentos; 

- Acolhimento e escuta de
demandas emergentes,

mesmo com o afastamento 
em decorrência a proteção 

contra o COVID-19 

Até a data presente, todos os 
responsáveis pelos 

educandos se mostraram 
solícitos a informar estes 

dados tão importantes para o 
acompanhamento da equipe 
técnica. Como uma maneira 
de também acompanhar a 
evolução ou regressão do 

status de cada família, esse 
questionário será aplicado 

mensalmente.  

Pais e responsáveis 
pelos educandos 
atendidos no WBD 

Mensal 

Atividades Esporádicas Setembro 2020
Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 
Data 



Suspensão das 
Atividades coletivas 

em virtude do COVID-
19 

Evitar a disseminação do 
corona vírus 

A partir do dia 18 de março, 
o WBD, seguindo as

orientações da FASC e dos 
órgãos de saúde suspendeu 
suas atividades por tempo 

indeterminado como medida 
de proteção contra a 

contaminação do corona 
virus. 

Colaboradores e 
educandos do WBD 

Paralização sem 
tempo determinado 

Reunião de Pais Retomada de momento 
de troca de experiências 

sobre o tema 
“Parentalidade durante a 

pandemia” 

- Notificações e
informativos sobre as 

atividades 

Cerca de 18 famílias 
estiveram conosco na 

reunião de pais realizada 
pelo GoogleMeets, 

conversando sobre como 
estão passando esse 

momento de isolamento 
social, falando sobre as 
crianças e tudo o que 
envolve o período que 

vivemos. Em duas salas 
monadas os profissionais do 
WimBelemDon fizeram a 

mediação e escuta das falas 
em cada uma delas. Foi um 
encontro muito proveitoso, 
que gerou diversos debates, 

Equipe Técnica e 18 
responsáveis 

02/09 



relatos e conversas 
estimulantes. Os pais e 

responsáveis puderam falar e 
ouvir, trocar informações e 

experiências, numa 
contribuição mútua de 

aprendizados. 
Reunião do conselho 

deliberativo e de 
assuntos econômicos e 

fiscais 

Apresentação dos 
balancetes do primeiros 
trimestres de 2020 e a 
atualização sobre as 
ações realizadas no 

último mês, como a live 
do Festival de Inverno 

em Casa e o Ué?!SOPA! 
Delivery. 

Planejamento para a 
sequencia do ano e futuros 

eventos 

O encontro trimestral de dos 
Conselhos Deliberativo e de 

Assuntos Econômicos e 
Fiscais do WimBelemDon 
ocorreu com a intenção de 
abrir espaço para discussão 

dos balancetes dos primeiros 
meses de 2020 e discutir as 

ações que estamos 
planejando para a sequência 

do ano e que envolvem o 
aniversário de 20 anos, a 

retomada das atividades, a 
próxima entrega de cestas 

básicas às famílias dos 
nossos educandos e o início 
da utilização da Plataforma 

da Edutt, que permitirá 
qualificarmos e ampliarmos 

Gerencia e seis 
conselheiros 

03/09 



o acesso aos conteúdos que
desenvolvemos. 

Programa REFORÇA Desenvolvimento das 
lideranças das 

Organizações Sociais em 
temas como: captação de 
recursos, novas formas de 

geração de receita, 
voluntariado estratégico e 

inovação. 

Representados pelo nosso 
gerente de comunicação, a 
instituição participou do 

programa REFORÇA é uma 
iniciativa do Instituto EDP, 

em parceria com a Phomenta 
e tem como objetivo 

fortalecer as Organizações 
Sociais para a retomada de 
crescimento, com foco em 

gestão e inovação. Ao todo, 
mais de 500 Organizações 

Sociais de todo o Brasil 
participaram do processo que 

selecionou as vinte 
instituições que irão 
participar dos quatro 

módulos do programa, três 
encontros mensais até 

março/2021 

Gerente de 
comunicação 

Inicio 10/09 



Apresentação EDUTT Apresentação especial da 
plataforma para os 
responsáveis pelos 

educandos; 

Em pequenos grupos (para 
respeitar as normas 

sanitárias) os familiares 
participaram de uma 

apresentação geral sobre a 
plataforma e suas principais 
funcionalidades na data da 
entrega de cestas básicas 

deste mês. Além das 
informações sobre as 
funcionalidades da 

plataforma, as famílias foram 
informadas sobre o 

cronograma de implantação. 

Gerente Técnica e 
Educadora Valéria 

11/09 

Inauguração da 
Plataforma Edutt 

Apresentação das 
funcionalidades e 
reencontro com 

educandos das turmas de 
iniciante, intermediários 

e avançados 

No primeiro encontro 
organizado com os 

participantes da 
implementação das 
atividades remotas, 

educadores e educandos se 
reuniram para debater sobre 
a plataforma, tirar dúvidas e 
compreender como serão os 

próximos passos para a 
continuidade das atividades 

do WBD 

Equipe Técnica e 
educandos das turmas 

iniciantes, 
intermediários e 

avançados 

21/09 



CHAT EDUCANDOS - Manutenção ds vínculos
entre os educandos

eeducadores; 
- Reencontro entre os

colegas de turma,
virtualmente; 

- Bate-papo descontraído
sobre as percepções do
período de isolamento;

Pela segunda vez realizamos 
o chat, separando os
educandos por grupos de
afinidade e seguindo suas
turmas. Em cada grupo,
haviam dois educadores que
mediaram os assuntos. Nesse
encontro os educandos
tinham a seguinte missão:
falar sobre aquilo que esta
sendo importante para eles
nesse período de isolamento
social.
Esta atividade não foi só
importante para os
educandos, que estão loucos
para voltar às atividades
presenciais, mas também
para toda a nossa equipe, que
ficou emocionada e alegre
por ver cada rostinho através
dos celulares.

Equipe Técnica e 
Educandos 

23 de setembro 

Primeira Atividade 
Edutt 

Execução da primeira 
atividade pedagógica da 
Edutt de forma remota 

A professora Valéria 
Santos, responsável pela 

Oficina de Aprendizagem, 
Alfabetização e Reforço 

Educandos de nível 
iniciantes, 

intermediários e 
avançados 

24/09 



Escolar, elaborou o 
primeiro exercício, de uma 

forma que estimule o 
aprendizado, mas também 

divertindo, como é a 
proposta do 

WimBelemDon em todas as 
atividades presenciais e 

online. 
Programa Itaú Social - 

PDI 
Avaliação e projeção do 

Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 

montado em 2019, dentro 
do Programa Missão em 

Foco. 

O mês de setembro foi de 
muito trabalho e reflexão 

para o WimBelemDon. Em 
seis encontros que 

totalizaram mais de vinte e 
duas horas de trabalho, os 

gestores e coordenadores do 
WimBelemDon estiveram 
envolvidos numa intensa 
atividade de avaliação e 

projeção do Plano de 
Desenvolvimento 

Institucional (PDI) montado 
em 2019, dentro do 

Programa Missão em Foco. 
Com a condução de Fabiana 

Toyama, da Lemmiscata 

Gestores e 
coordenadores do 

WBD 



Consultoria, a equipe se 
debruçou sobre a Matriz de 

Desenvolvimento 
Institucional, que serve como 

"retrato" do momento da 
instituição em 2019, quando 
ingressamos no programa. 
Essa avaliação permitiu ver 
os avanços e retrocessos da 
organização nesse período, 

direcionando para uma 
autoavaliação de todas as 
áreas do WimBelemDon,  



RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS 
Outubro  2020



Atividades Regulares Outubro 2020

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 
participantes 

Data 

Participações nas 
reuniões de CORAS, 

Fórum das Entidades, 
escolas e demais 

instituições 

Criar um espaço de trocas 
entre as diferentes 

instituições em prol dos 
nossos educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para
a melhoria da região; -

Conhecer a realidade dos
nossos educandos; 

Participar desta rede 
qualifica o nosso trabalho, 
trazendo melhorias para os 

envolvidos. 

Colaboradores das 
instituições 

Mensal 

Passatempo WBD Oferecer aos educandos 
atividades lúdicas de 

maneira remota, 
vinculadas as oficinas 

regulares já 
características do dia a 
dia do WimBelemDon  

- Constância do vinculo
entre educadores,

instituição e educandos; 
- Seguir, mesmo a

distância, o trabalho de 
desenvolvimento das 

múltiplas inteligências e 
competências; 

Em decorrência do 
distanciamento social e 

pausa das atividades 
coletivas do WBD, os 

educadores encontraram uma 
maneira de se manterem 

conectados aos educandos. 
Atraves de vídeos, os 

educadores responsáveis 
pelas oficinas regulares 

encaminham atividades e 
desafios para serem 

cumpridos pelas crianças e 
adolescentes via grupo de 

Educandos e suas 
famílias 

Segundas e 
quintas-feiras 



responsáveis do app  
WhatsApp e redes sociais, 
apresentando atividades 

esportivas, socioemocionais, 
pedagógicas e culturais. 

Entrega de cestas 
básicas para as 

famílias dos 
beneficiários  

Garantia de alimentação 
para os educandos 

- Acolhimento das famílias
que necessitavam de
auxilio assistencial 

Durante o período de 
quarentena os técnicos do 
Projeto WimBelemDon 

agiram em regime de plantão 
para atender as necessidades 
mais urgentes e básicas dos 
educandos e suas famílias. 

Um levantamento foi 
realizado com todas as 

famílias, fornecendo para as 
que tinham necessidades 

alimentares uma cesta básica 
As entregas, que ocorreram 

sistematicamente, estão 
sendo feitas por parte da 
nossa equipe na sede do 

WimBelemDon, de forma a 
minimizar o contato, 
respeitando as regras 

públicas de saúde para a 
diminuição da propagação do 

Todas as famílias dos 
educandos 

beneficiários do WBD 

Mensal 



Covid-19. 

Diário de 
acompanhamento – 

Operação WBD contra 
a COVID-19 

Monitorar a situação 
familiar de nossos 

educandos durante a 
pandemia através de um 

questionário direcionado; 

- Estabelecer planos de
ações a partir da

atualização dos dados
captados sobre situação
financeira, alimentar, 

relacional e de 
mantimentos; 

- Acolhimento e escuta de
demandas emergentes,

mesmo com o afastamento 
em decorrência a proteção 

contra o COVID-19 

Até a data presente, todos os 
responsáveis pelos 

educandos se mostraram 
solícitos a informar estes 

dados tão importantes para o 
acompanhamento da equipe 
técnica. Como uma maneira 
de também acompanhar a 
evolução ou regressão do 

status de cada família, esse 
questionário será aplicado 

mensalmente.  

Pais e responsáveis 
pelos educandos 
atendidos no WBD 

Mensal 

Atividades Esporádicas Outubro 2020
Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 
Data 



Suspensão das 
Atividades coletivas 

em virtude do COVID-
19 

Evitar a disseminação do 
corona vírus 

A partir do dia 18 de março, 
o WBD, seguindo as

orientações da FASC e dos 
órgãos de saúde suspendeu 
suas atividades por tempo 

indeterminado como medida 
de proteção contra a 

contaminação do corona 
virus. 

Colaboradores e 
educandos do WBD 

Paralização sem 
tempo determinado 

Entrega das sopas 
(primeira entrega) 

- Ação solidaria em
decorrência da venda de 
kits do Ué Sopa Delivery 

- Produção de 200 litros de
sopa para serem 

distribuídos para moradores 
de ruas e comunidades 

carentes. 

Mais de cinquenta litros de 
sopão foram produzidos para 

serem entregues na Vila 
Castelo, no bairro Restinga, 

em ação conjunta com o 
projeto Alimente Essa Ideia. 

Camila Forquim, Paloma 
Renata e Tainá Forquim 

receberam as sopas e 
disponibilizaram para os 

moradores da região. 

Equipe Técnica, 
Cozinheira e 

Gerencias do WBD 

02 de outubro 

Ação especial Dia das 
Crianças 

- Entrega de kit de Dia
das Crianças, com um

Jogo de Uno, pirulitos e
cupcakes especiais 

Usamos a criatividade para 
tornar esse dia mais especial 
para os nossos educandos e 
suas famílias. Nesse período 

de isolamento social, 
decidimos por levar um 

Familias e equipe 
técnica 

08 de outubro 



pouco do carinho que temos 
pelos educandos e 

distribuímos kits com um 
Jogo de Uno, pirulitos e 
cupcakes especiais feitos 

com muito amor pela Rose, 
nossa cozinheira. 

Elaboramos o kit com esses 
produtos e entregamos para 

todos juntamente com as 
cestas básicas. 

Ação Cartas para o 
WBD 

- Expressão dos
educandos sobre seus 

sentimentos e apreço pelo 
WBD 

Na entrega de cestas básicas 
deste mês, fizemos uma 

proposta diferente aos nossos 
educandos e suas famílias: 
cada uma das famílias foi 
convidada a escrever uma 

carta para o WimBelemDon 
em vista a aproximação do 

aniversário da instituição. O 
objetivo dessa ação era 
recebermos um carinho 

especial pelos 20 anos do 
projeto. E o resultado 

superou, e muito, as nossas 
expectativas. 

Educandos e suas 
famílias  

08 de outubro 



Ao todo recebemos mais de 
30 cartas com desenhos, 

histórias, poemas e, 
sobretudo muita emoção. 

agradecimento e saudades, 
afinal de contas já são mais 

de 200 dias sem a 
convivência diária com os 

colegas e educadores. 
Reportagem Correio 

do Povo 
- Divulgação em jornal
de grande circulação
sobre nossas ações

O Jornal Correio do Povo 
realizou uma matéria sobre o 

WimBelemDon para o 
Caderno de Domingo. As 

jornalistas Maria José 
Vasconcelos e Vera Nunes 

destacaram o trabalho 
realizado na ONG, falando 
sobre as ações e atividades 

que estamos fazendo durante 
a pandemia. 

Entrevistas foram 
feitas com membros 

da nossa equipe 

13 de outubro 

Entrega das sopas 
(segunda entrega) 

- Ação solidaria em
decorrência da venda de 
kits do Ué Sopa Delivery 

- Produção de 200 litros de
sopa para serem 

distribuídos para moradores 
de ruas e comunidades 

carentes. 

Realizamos mais uma 
entrega de sopão, passando 
de 100 litros doados até o 
momento. Disponibilizamos 
para o Projeto Morador de 
Rua Existe, que entrega 

Equipe Técnica, 
Cozinheira e 

Gerencias do WBD 

16 de outubro 



refeições para moradores de 
rua de Porto Alegre. O 
Projeto Social é organizado 
por Vanessa, Fernanda, 
Gabriela, Natieli e Natália. 
Além delas, também conta 
com 40 voluntários ativos. 

Curso Gestores de 
Projeto do Futuro – 

PMI-RS 

- Capacitar os jovens,
educandos e ex –

educandos do WBD,
sobre Gestão de Projetos 

incluindo diversos 
assuntos pertinentes que 

os prepararão para o 
mercado de trabalho, 
como estratégias de 

realização de projetos, 
realização de currículos, 

entre outros. 

- Preparação para mercado
de trabalho, estratégias para

realização de projetos,de 
currículos, entre outros. 

O curso Gestores de Projetos 
de Futuro, que é uma 

parceria entre o 
WimBelemDon e o PMI-RS, 

entra no seu segundo ano, 
contemplando novamente os 
educandos e ex-educandos 

que se formaram no primeiro 
módulo, realizado no ano 

passado.Os encontros 
seguirão semanalmente. 

Educandos e ex-
educandos, 

colaboradores e 
voluntários do PMI-

RS 

17 de outubro 

Palestra sobre 
Empreendedorismo 

Social e Inovação 

- Compartilhamento de
experiências e

metodologias da
instituição 

Marcelo e Luciane foram 
convidados para uma 
palestra com os alunos da 
disciplina de 
Empreendedorismos Social e 
Inovação do 
PPGENSA/UFCSPA, de 

Superintendente e 
Gerente Técnica 

17 de outubro 



forma online e com a 
presença de Philippe 
Maillard, do Projeto Rango 
na Embalagem.  
Os fundadores do 
WimBelemDon contaram 
aos alunos sobre a história do 
WimBelemDon nesses quase 
20 anos de existência, 
falando sobre a experiência e 
os desafios da gestão de um 
projeto social. 

Entrega das sopas 
(terceira entrega) 

- Ação solidaria em
decorrência da venda de 
kits do Ué Sopa Delivery 

- Produção de 200 litros de
sopa para serem 

distribuídos para moradores 
de ruas e comunidades 

carentes. 

Realizamos a última entrega 
de sopão, totalizando os 200 
litros em três entregas. Nossa 

cozinheira, com a ajuda da 
nossa equipe, preparou mais 
de 50 litros de um delicioso 
sopão, que foi entregue para 
pessoas da Comunidade Vila 

Maria. 
Paulo Goulart e Letícia 

Goulart foram até a nossa 
sede para retirar o alimento e 

realizar a entrega em 
seguida. 

Equipe Técnica, 
Cozinheira e 

Gerencias do WBD 

16 de outubro 



Entrega de Cestas – 
Aniversário WBD 

Garantia de alimentação 
para os educandos 

- Acolhimento das famílias
que necessitavam de
auxilio assistencial 

- Entrega de lembrancinhas
para os educandos em

virtude do aniversário do
WBD 

Ao anteciparmos a entrega 
de cestas básicas de 

novembro para um dia antes 
do aniversário de 20 anos do 
WBD, pudemos passar um 

pouco deste momento 
especial com as famílias e 
também alguns educandos 
que quiseram acompanhar 

seus responsáveis a ir a sede. 
Para o nosso aniversário, 
decidimos presentear os 

nossos educandos com bolos 
deliciosos, para que eles 

pudessem comemorar junto 
com a gente, cada um em sua 

casa. 

Todas as famílias dos 
educandos 

beneficiários do WBD 

30 de outubro 



RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS 
Novembro  2019



 

 

 

 
 

Atividades Regulares Novembro 2020 

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 
participantes 

Data 

Participações nas 
reuniões de CORAS, 

Fórum das Entidades, 
escolas e demais 

instituições 

Criar um espaço de trocas 
entre as diferentes 

instituições em prol dos 
nossos educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para 
a melhoria da região; - 

Conhecer a realidade dos 
nossos educandos; 

Participar desta rede 
qualifica o nosso trabalho, 
trazendo melhorias para os 

envolvidos. 

Colaboradores das 
instituições 

Mensal 

Passatempo WBD Oferecer aos educandos 
atividades lúdicas de 

maneira remota, 
vinculadas as oficinas 

regulares já 
características do dia a 
dia do WimBelemDon  

- Constância do vinculo 
entre educadores, 

instituição e educandos; 
- Seguir, mesmo a 

distância, o trabalho de 
desenvolvimento das 

múltiplas inteligências e 
competências; 

Em decorrência do 
distanciamento social e 

pausa das atividades 
coletivas do WBD, os 

educadores encontraram uma 
maneira de se manterem 

conectados aos educandos. 
Atraves de vídeos, os 

educadores responsáveis 
pelas oficinas regulares 

encaminham atividades e 

Educandos e suas 
famílias 

Segundas e 
quintas-feiras 



 

 

 

desafios para serem 
cumpridos pelas crianças e 
adolescentes via grupo de 

responsáveis do app  
WhatsApp e redes sociais, 
apresentando atividades 

esportivas, socioemocionais, 
pedagógicas e culturais. 

Entrega de cestas 
básicas para as 

famílias dos 
beneficiários  

Garantia de alimentação 
para os educandos 

- Acolhimento das famílias 
que necessitavam de 
auxilio assistencial  

Durante o período de 
quarentena os técnicos do 
Projeto WimBelemDon 

agiram em regime de plantão 
para atender as necessidades 
mais urgentes e básicas dos 
educandos e suas famílias. 

Um levantamento foi 
realizado com todas as 

famílias, fornecendo para as 
que tinham necessidades 

alimentares uma cesta básica 
As entregas, que ocorreram 

sistematicamente, estão 
sendo feitas por parte da 

Todas as famílias dos 
educandos 

beneficiários do WBD 

Mensal 



 

 

 

nossa equipe na sede do 
WimBelemDon, de forma a 

minimizar o contato, 
respeitando as regras 

públicas de saúde para a 
diminuição da propagação do 

Covid-19. 
Diário de 

acompanhamento – 
Operação WBD contra 

a COVID-19 

Monitorar a situação 
familiar de nossos 

educandos durante a 
pandemia através de um 

questionário direcionado; 

- Estabelecer planos de 
ações a partir da 

atualização dos dados 
captados sobre situação 
financeira, alimentar, 

relacional e de 
mantimentos; 

- Acolhimento e escuta de 
demandas emergentes, 

mesmo com o afastamento 
em decorrência a proteção 

contra o COVID-19 

Até a data presente, todos os 
responsáveis pelos 

educandos se mostraram 
solícitos a informar estes 

dados tão importantes para o 
acompanhamento da equipe 
técnica. Como uma maneira 
de também acompanhar a 
evolução ou regressão do 

status de cada família, esse 
questionário será aplicado 

mensalmente.  

Pais e responsáveis 
pelos educandos 
atendidos no WBD 

Mensal 

      
      
      
      



 

 

 

      
 

Atividades Esporádicas Novembro 2020 
Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 
Data 

Suspensão das 
Atividades coletivas 

em virtude do COVID-
19 

Evitar a disseminação do 
corona vírus 

 A partir do dia 18 de março, 
o WBD, seguindo as 

orientações da FASC e dos 
órgãos de saúde suspendeu 
suas atividades por tempo 

indeterminado como medida 
de proteção contra a 

contaminação do corona 
virus.  

Colaboradores e 
educandos do WBD 

Paralização sem 
tempo determinado 

Visita de grupo 
multidisciplinar de 

especialista Hospital 
Moinhos de Vento – 
Plano de Retomada 

- - Elaboração de 
protocolo de saúde para 

garantia da segurança dos 
beneficiários e 
colaboradores; 

- Conhecer a sede, as 
situações das famílias e dos 

educandos, e mapear os 
espaços do WimBelemDon 

 

Mesmo sem uma previsão 
estabelecida, fechamos a 
parceria com o Hospital 

Moinhos de Vento. Após as 
conversas iniciais, um grupo 

multidisciplinar de 
especialistas do Hospital 

visitaram a sede do 

Superintende, Gerente 
Técnica, Gerente de 
Projetos e Equipe 

Multidisciplinar do 
Hospital Moinhos de 

Vento 

05 de novembro 



 

 

 

WimBelemDon para 
conhecer nossos espaços e 
conversar com a equipe. A 
partir dessas conversas, da 

visita e das consultas, a 
equipe do Hospital Moinhos 
de Vento está elaborando os 

protocolos de saúde para 
garantir a segurança das 

crianças, de suas famílias e 
da equipe do 

WimBelemDon. 
Inicio da Campanha 

DOA BRASIL 
- nova campanha de 
Crowdfunding para 

colaborar com a 
retomada das nossas 

atividades presenciais 

 O desafio em 2021 é a 
retomada da rotina de 

atendimento pré pandemia, 
garantindo a manutenção da 
nossa equipe, a diversidade 
de atividades oferecidas e o 

aumento do número de 
educandos atendidos. A 

arrecadação da campanha 
nos ajudará a garantir a 

qualidade da nossa retomada, 

Publico Geral 17 de novembro 



 

 

 

dando tranquilidade para 
iniciarmos o ano de 2021 
preparados para todos os 

desafios. Além de contribuir 
com o WimBelemDon, as 

doações também darão 
direito à diversas 

recompensas. 
Reunião de Pais – 
Apresentação do 
Ensino Híbrido 

- Diálogo com as famílias 
sobre assuntos 

importantes do futuro das 
nossas atividades. 

 a equipe do WimBelemDon 
realizou uma reunião com os 
pais e responsáveis dos 
nossos educandos. Um dos 
assuntos abordados foi o 
Ensino Híbrido, que será 
uma realidade na ONG 
quando as atividades 
presenciais voltarem. Este 
tipo de ensino engloba as 
oficinas de forma presencial, 
em conjunto com as 
atividades enviadas pela 
plataforma da Edutt. 
Outro assunto 

Equipe técnica e 
responsáveis pelos 

educandos 

18 e 24 de 
novembro  



 

 

 

importantíssimo foi a 
retomada das nossas 
atividades presenciais. 
Mesmo sem uma data 
definida, estamos nos 
preparando para esse retorno, 
com todo o suporte 
necessário do Hospital 
Moinhos de Vento. Foi uma 
noite extremamente 
proveitosa, de muito diálogo 
e informação. 

Chat dos educandos - Manutenção ds vínculos 
entre os educandos 

eeducadores; 
- Reencontro entre os 

colegas de turma, 
virtualmente; 

- Bate-papo descontraído 
sobre as percepções do 
período de isolamento; 

Desde a manhã até o final da 
tarde, os encontros virtuais 

aconteceram de forma 
descontraída e repleta de 

saudades.  
Além de muita conversa, 

nossa equipe realizou uma 
série de atividades e 

desafios, fazendo com que 
eles utilizassem objetos de 
suas casas, mostrando um 

Equipe Técnica e 
educandos 

23 de novembro 



 

 

 

pouco mais de suas vidas 
para seus colegas. 

Foi um dia que matamos um 
pouco da saudade de todos e 

nos divertimos muito. 
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Atividades Regulares Dezembro 2020 

Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 
participantes 

Data 

Participações nas 
reuniões de CORAS, 

Fórum das Entidades, 
escolas e demais 

instituições 

Criar um espaço de trocas 
entre as diferentes 

instituições em prol dos 
nossos educandos e seus 

familiares; 

- Articular junto à rede para 
a melhoria da região; - 

Conhecer a realidade dos 
nossos educandos; 

Participar desta rede 
qualifica o nosso trabalho, 
trazendo melhorias para os 

envolvidos. 

Colaboradores das 
instituições 

Mensal 

Passatempo WBD Oferecer aos educandos 
atividades lúdicas de 

maneira remota, 
vinculadas as oficinas 

regulares já 
características do dia a 
dia do WimBelemDon  

- Constância do vinculo 
entre educadores, 

instituição e educandos; 
- Seguir, mesmo a 

distância, o trabalho de 
desenvolvimento das 

múltiplas inteligências e 
competências; 

Em decorrência do 
distanciamento social e 

pausa das atividades 
coletivas do WBD, os 

educadores encontraram uma 
maneira de se manterem 

conectados aos educandos. 
Atraves de vídeos, os 

educadores responsáveis 
pelas oficinas regulares 

encaminham atividades e 

Educandos e suas 
famílias 

Segundas e 
quintas-feiras 



 

 

 

desafios para serem 
cumpridos pelas crianças e 
adolescentes via grupo de 

responsáveis do app  
WhatsApp e redes sociais, 
apresentando atividades 

esportivas, socioemocionais, 
pedagógicas e culturais. 

Entrega de cestas 
básicas para as 

famílias dos 
beneficiários  

Garantia de alimentação 
para os educandos 

- Acolhimento das famílias 
que necessitavam de 
auxilio assistencial  

Durante o período de 
quarentena os técnicos do 
Projeto WimBelemDon 

agiram em regime de plantão 
para atender as necessidades 
mais urgentes e básicas dos 
educandos e suas famílias. 

Um levantamento foi 
realizado com todas as 

famílias, fornecendo para as 
que tinham necessidades 

alimentares uma cesta básica 
As entregas, que ocorreram 

sistematicamente, estão 
sendo feitas por parte da 

Todas as famílias dos 
educandos 

beneficiários do WBD 

Mensal 



 

 

 

nossa equipe na sede do 
WimBelemDon, de forma a 

minimizar o contato, 
respeitando as regras 

públicas de saúde para a 
diminuição da propagação do 

Covid-19. 
Diário de 

acompanhamento – 
Operação WBD contra 

a COVID-19 

Monitorar a situação 
familiar de nossos 

educandos durante a 
pandemia através de um 

questionário direcionado; 

- Estabelecer planos de 
ações a partir da 

atualização dos dados 
captados sobre situação 
financeira, alimentar, 

relacional e de 
mantimentos; 

- Acolhimento e escuta de 
demandas emergentes, 

mesmo com o afastamento 
em decorrência a proteção 

contra o COVID-19 

Até a data presente, todos os 
responsáveis pelos 

educandos se mostraram 
solícitos a informar estes 

dados tão importantes para o 
acompanhamento da equipe 
técnica. Como uma maneira 
de também acompanhar a 
evolução ou regressão do 

status de cada família, esse 
questionário será aplicado 

mensalmente.  

Pais e responsáveis 
pelos educandos 
atendidos no WBD 

Mensal 

      
      
      
      



 

 

 

      
 

Atividades Esporádicas Dezembro 2020 
Ação desenvolvida Objetivo Geral Objetivo Específico Resultados Obtidos Público-alvo/ Nº de 

participantes 
Data 

Suspensão das 
Atividades coletivas 

em virtude do COVID-
19 

Evitar a disseminação do 
corona vírus 

 A partir do dia 18 de março, 
o WBD, seguindo as 

orientações da FASC e dos 
órgãos de saúde suspendeu 
suas atividades por tempo 

indeterminado como medida 
de proteção contra a 

contaminação do corona 
virus.  

Colaboradores e 
educandos do WBD 

Paralização sem 
tempo determinado 

Dia de Doar - Data escolhida para 
realizar as entregas das 

cestas básicas as famílias; 

- Distribuição e lançamento 
do livro “WimBelemDon 

20 anos – Uma História de 
Sonhos, Educação, 

Perseverança e 
Transformação Social” 

Na data do dia 01 de 
dezembro, o WBD realizou a 

entrega mensal de 
mantimentos assim como 
apresentar para as famílias 

dos nossos educandos e para 
a nossa equipe o livro que 

celebra os 20 anos da 

Equipe Técnica, 
Gerencias, 

Conselheiros, 
Familias dos 

educandos do WBD 

01 de dezembro 



 

 

 

Instituição. O livro bilíngue 
(português e inglês) contém 
292 páginas de uma linda 

história e centenas de belas 
imagens, possibilitando que 
cada um relembre momentos 
vividos e conheça mais sobre 
a nossa história e sobre como 
conseguimos chegar até aqui. 

Lançamento da 
Campanha DOA 

BRASIL 

- nova campanha de 
Crowdfunding para 

colaborar com a 
retomada das nossas 

atividades presenciais 

 O desafio em 2021 é a 
retomada da rotina de 

atendimento pré pandemia, 
garantindo a manutenção da 
nossa equipe, a diversidade 
de atividades oferecidas e o 

aumento do número de 
educandos atendidos. A 

arrecadação da campanha 
nos ajudará a garantir a 

qualidade da nossa retomada, 
dando tranquilidade para 
iniciarmos o ano de 2021 
preparados para todos os 

Publico Geral 01 de dezembro 



 

 

 

desafios. Além de contribuir 
com o WimBelemDon, as 

doações também darão 
direito à diversas 

recompensas. 

Nova visita de grupo 
multidisciplinar de 

especialista Hospital 
Moinhos de Vento – 
Plano de Retomada 

- Apresentação dos 
protocolos de prevenção 

para a retomada 
presencial 

- Esclarecimento de 
dúvidas sobre a pandemia 

com a equipe técnica 

Após os levantamentos 
realizados na primeira visita, 
os protocolos criados foram 

apresentados pelo Gerente de 
Projetos do WimBelemDon, 
Leonardo Stumpf. O plano 
abrange todos os aspectos 

que zelam pela segurança de 
educandos, profissionais e 

visitantes que circulem pelas 
dependências da nossa sede. 

Cuidados no acesso, 
sinalização interna, 

colocação de equipamentos 
de higienização, rotinas de 

limpeza de ambientes, plano 
de contingência e vários 

Equipe de trabalho do 
WBD e profissionais 
do Hospital Moinhos 

de Vento 

10 de dezembro 



 

 

 

outros assuntos foram 
tratados. 

Conclusão da 2ª edição 
do Curso Gerentes de 
Projetos de Futuro - 

PMIRS 

- Capacitação dos jovens 
educandos e ex-

educandos para o 
mercado de trabalho 

- Entrega dos certificados 
de conclusão do curso 

O curso Gerentes de Projetos 
de Futuro é uma parceria 

entre o WimBelemDon e o 
PMI-RS, que acontece desde 

o ano passado. Tivemos a 
primeira edição presencial 

em 2019, e desta vez 
realizamos, de forma remota, 

seis encontros, feitos nas 
manhãs de sábado. 

O objetivo foi capacitar os 
nossos jovens sobre Gestão 

de Projetos, discutindo temas 
pertinentes que os prepararão 
para o mercado de trabalho, 

tais como noções de 
empreendedorismo, 

Educandos e ex-
educandos do Projeto 

WimBelemDon 

17 de dezembro 



 

 

 

planejamento financeiro, 
gestão do tempo, 

comunicação, realização de 
currículos, entre outros. 

Atividade Edutt de 
Cinema – Participação 

especial da cineasta 
Thais Fernandes 

- Oficina sobre criação de 
conteúdo a partir do 

celular; 

 Tivemos a presença ilustre 
da cineasta Thaís Fernandes, 

que passou diversos 
conhecimentos sobre 

filmagem com o celular para 
os educandos. Além dela, os 

educadores presentes na 
oficina foram: a Cineasta, 

Idealizadora e voluntária do 
Cinema em Quadra, Liliana 
Sulzbach, a voluntária da 

Oficina, Cristiane Brum e o 
nosso Assistente de 
Comunicação e Ex-

Educando, Rafael Bernardes. 
Foi um papo de uma hora e 

meia, com muito debate, 

Educandos das turmas 
de iniciantes, 

intermediários e 
avançados, Assistente 

de comunicação e 
Voluntárias do 

Cinema em Quadra 

17 de dezembro 



 

 

 

troca de ideias e, no fim do 
encontro, propomos que cada 

educando irá fazer uma 
filmagem de 1 minuto, como 

trabalho para o início de 
2021. 

Chat dos educandos de 
Final de ano 

- Manutenção ds vínculos 
entre os educandos 

educadores; 
- Reencontro entre os 

colegas de turma, 
virtualmente; 

- Bate-papo sobre as 
percepções dos educandos 
sobre o livro de 20 anos do 

WBD; 

No dia 18 de dezembro 
realizamos o último chat do 

ano com os nossos 
educandos. Dessa vez, 
saímos do WhatsApp e 

fomos para o Google Meet, 
reunindo os educandos de 

cada turno com a nossa 
equipe. 

Durante o chat, conversamos 
muito e estabelecemos uma 

dinâmica descontraída. 
Pedimos para todos estarem 

com os seus livros de 20 
anos do WimBelemDon e 

propomos desafios e 
brincadeiras relacionadas 

Equipe Técnica e 
educandos 

18 de dezembro 



 

 

 

com imagens e histórias 
contidas no livro. 

Foram dois encontros de 
uma hora e meia, muito 

divertidos e mataram um 
pouquinho da saudade que 

sentimos das crianças. 
      

 



2020

RELATÓRIO 
FOTOGRÁFICO  
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS



Janeiro 2020

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS



Reuniões todas tardes: 
Calendário do ano, 

Planejamento Estratégico, 
PPP-Plano Político 

Estratégico, PDI-Plano 
Desenvolvimento 

Institucional

Oficina esportiva 
(quartas)

Lanche e almoço  
(todos os dias)

Olimpíadas de verão 
(terças e quintas)

Oficinas de lógica 
 (sextas feiras)

Oficina cultural 
(segundas)

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR

AR

AR

AR

ARAR

AR

Mi - Mídia / Imprensa 

Projeto Verão-Janeiro 2020



Despedida Estagiários 
de Psicologia Luiz 
Felipe e Francine 
02 de janeiro

Crowdfunding - Meta atingida e 
superada 

janeiro

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/EsporádicasAR

AE

- Mídia / Imprensa

AE

Pais e Educandos 
invadem a Sbørnia 
Teatro São Pedro 
17 de Janeiro

Visita dos novos 
parceiros - MonteBravo 
31 de janeiro

AE

AE

MiAE

Prêmio Leitor Top - 
Elefante Letrado 

10 de janeiro


. 

AE

AE

Despedida do 
Educando Vinicius 

23 de janeiro


. 

Projeto Verão-Janeiro 2020



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS

Fevereiro 2020



Reuniões todas tardes: 
Calendário do ano, 

Planejamento Estratégico, 
PPP-Plano Político 

Estratégico, PDI-Plano 
Desenvolvimento 

Institucional

Oficina esportiva 
(quartas)

Lanche e almoço  
(todos os dias)

Olimpíadas de verão 
(terças e quintas)

Oficinas de lógica 
 (sextas feiras)

Oficina cultural 
(segundas)

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR

AR

AR

AR

ARAR

AR

Mi - Mídia / Imprensa 

Projeto Verão-Fevereiro 2020



Visita de Mário Ângelo 
dos Santos, diretor da 
Escola Estadual Dr. 
Glicério Alves 
05 de fevereiro

Visita de Flavio Enninger e 
Matheus Enninger 

da Quattro Projetos 
07 de fevereiro

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/EsporádicasAR

AE

- Mídia / Imprensa

AE

Associação 
Leopoldina Juvenil 
e Grupo de Taichi 
doam ao WBD 
04 de fevereiro

Educando Artur Paz volta 
falando espanhol de Bolsa 
de estudos em Buenos Aires 
31 de janeiro

AE

AE

MiAE

Visita Arquiteta Emily 
Borghetti 

04 de fevereiro


. 

AE

AE

Médicos indianos, de 
Ayurveda, visitam 

WBD 
23 de janeiro


. 

Projeto Verão-Janeiro 2020



Festival Tênis Kids 
10 à 13 de fevereiro

Bazar de Carnaval 
21 de fevereiro

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/EsporádicasAR

AE

- Mídia / Imprensa

AE

Dia do Esportista - 
Decathlon - Praia de Belas 
19 de fevereiro

Visita das jornalistas 
Milene Leal e Vivian 
Gamba da Entrelinhas 
28 de fevereiro

AE

AE

MiAE

Reunião dos 
Conselhos 

13 de fevereiro


. 

AE

AE

Dia Perfeito celebra 
fim do Projeto Verão 

27 de Fevereiro


. 

Projeto Verão-Fevereiro 



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS

Março 2020



Oficina de Futebol  
 09 de março

Doação de Pitaias 
04 março

Fruta exótica e super 
nutritiva foi doada ao WBD-
Doamos às famílias, 
incentivando o consumo e 
trocando receitas.


Dia Internacional da 
Mulher -  09 março

Autoavaliação Semestral 
04 março

Entrada de 3 novos 
estagiários da Psicologia 
03 março

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR

AR

Mi - Mídia / Imprensa 

Março 2020

AE

AE

AE AE



Oficina de Culinária 
Cupcake


11 de março

Visita da BEM TV - RJ 
Equipe veio produzir uma 
matéria para o Canal Saúde, da 
FIOCRUZ-Fundação Oswaldo 
Cruz

05 e 06 março

Magic-Geo 

Visita de Maria Duha-Klinger, 
que nos doou uma plataforma 
interativa on-line para 
aprendizado de Geografia e 
Sustentabilidade em português 
e inglês - 10 março

Encontro de 
multiplicadores do 

Programa Talentos de 
Futuro/Inst. Algar 

10 de março

Reunião de Pais e 
Rematrícula 
09 março

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR

AR

Mi - Mídia / Imprensa 

Março 2020

AE

AE AE

Mi



Medidas adotadas 
Reuniões remotas, 
incentivo aos 
educandos e famílias, 
sugestões de leitura, 
filmes e brincadeiras, 
tarefas em inglês, etc

Campanha de Cestas Básicas e 
Kits Higiene 
Independente da campanha de 
crowdfunding, distribuímos Cestas 
Básicas e Kits de Higiene e Limpeza 
para as famílias dos educandos. 

21 à 31 de março

Conversa sobre a 
Pandemia 

Debatemos com os 
educandos sobre a 

Pandemia e sobre a 
possibilidade da Prefeitura   

decretar o fechamento para 
atendimento presencial.


17 março 

Debate sobre 
Violência -  depois da 
briga generalizada no 
1º Grenal da 
Libertadores, 
debatemos sobre 
violência. 

12 março

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Março 2020

AE AE

AE

AE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS

Abril 2020



Estilo Zaffari   2524   Estilo Zaffari

20 ANOS AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS

PROJETO WIMBELEMDON

AVENIDA HEITOR VIEIRA, 78  I  PORTO ALEGRE  I  RS  51 3242.5637  I  WWW.WIMBELEMDON.COM.BR

Cesta básica E S P E C I A L  W I M B E L E M D O N

Quando o sonho – o primeiro deles – de 
ajudar crianças e adolescentes em situação 
de risco ou vulnerabilidade social se tornou 
realidade, nem mesmo seus idealizadores ima-
ginaram o quão longe o projeto chegaria. Tudo 
começou com o aluguel de um terreno, a refor-
ma de uma quadra de tênis e uma rodinha de 
leitura que reunia 40 crianças no bairro Belém 
Novo. Hoje, 20 anos depois, o WimBelemDon 
ainda tem o tênis como atração esportiva (um 
grande chamariz), mas as atividades extra-
-escolares reúnem oficinas socioemocionais, 
pedagógicas e culturais – como cinema, artes, 
laboratório de aprendizagem, alfabetização – e 
grupos de psicologia com o objetivo de promo-
ver transformações individuais e sociais. Cerca 

de 190 crianças integram o projeto, sendo 
que 85 diariamente e o restante uma vez por 
semana, no Projeto Tattoo Tênis.

As atividades são oferecidas no turno 
inverso ao escolar. E os ensinamentos vão 
muito além do que um currículo pode definir. 
As oficinas estão entrelaçadas a um trabalho 
muito especial, baseado em atributos, ou 
valores humanos necessários para uma vida 
plena e para a construção de uma sociedade 
justa e igualitária. Uma forma de os alunos 
compreenderem a sua importância para a vida, 
para o bom relacionamento e para o autoco-
nhecimento.

Não é à toa que a visão do WimBelemDon 
fala do desejo de que “todas as crianças possam 

ter um sonho e a capacidade de buscá-lo”. Par-
ticipar do projeto é um convite para “crescer”.  
O desenvolvimento dos pequenos é percebido 
na sua rotina e disciplina (muitos deles levam 
as regras do projeto para suas casas, como 
lavar o próprio prato após cada refeição), no 
interesse em aprender e melhorar a cada dia e 
no carinho e respeito nas relações entre eles, 
com os professores e com os visitantes da ONG.

Ao longo desses 20 anos, momentos de 
glória – como a ajuda dos embaixadores Tho-
maz Koch, Fernando Meligeni e Bruno Soares, 
junto a outros grandes nomes do tênis, como 
Gustavo Kuerten,Thomaz Bellucci,  Marcelo 
Melo, Pablo Cuevas (URU), Irmãos Bryan 

(USA), Andy Murray (GBR) e Rafael Nadal 
(ESP) – intercalaram-se com momentos de 
angústia – como as baixas captações de recur-
sos que ameaçaram a continuidade do projeto 
e o incêndio que, em abril de 2018, destruiu 
boa parte das instalações do WimBelemDon. 
De cabeça erguida e com as palavras “perse-
verança” e “resiliência” tomando a frente no 
currículo, tudo foi reconstruído a muitas mãos. 

Há razões de sobra para celebrar. E também 
para ajudar a realizar mais sonhos, como duas 
das crianças que cresceram no WimBelemDon 
e hoje são funcionários do projeto. Conheça 
um pouco mais dessa história e saiba como 
participar.

O TENISTA FERNANDO 

MELIGENI É UM DOS 

EMBAIXADORES DO 

PROJETO, QUE PROMOVE 

ATIVIDADES ESPORTIVAS, 

PEDAGÓGICAS  

E CULTURAIS 

Convocação Prefeito para 
reunião com 30 OSCs 

Comunicado de suspensão 
dos contratos FASC E SMED  

 20 de abril

Reunião CORAS 
13 abril


Entrega Cestas Básicas 
14 abril

Revista 
 Estilo Zaffari 

Edição abril

Jornal Correio do Povo 
Coluna Eduardo Conill 
02 abril

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Abril 2020

AE AE

Mi Mi

Reunião semanal de 
equipe  

 14 de abril

AR AR



Zero Hora 
Coluna Claudia Tajes


11 de Abril

Professores Jaleska e 
Raphael enviando 
atividades esportivas 

14 abril

Separação e organização das 
Cestas e Kits 

Visit - 15 abril

Dicas de Atividades 
Oficina de Cinema 

05 de abril

Recado da Equipe: 
“Fique em Casa !” 
09 março

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Abril 2020

AE

AE Mi

AE

AE AE

Live no Instagram com Chef Paulista 
Lucas Corazza 

2700 pessoas passaram pela Live e mais 
de mil comentários 

13 de abril



Entrega de Cestas 
2ª Rodada

15 de abril

WBD Challenger 
Preparação para vídeo da 
equipe desafiando 
educandos

28 de abril

Preparação  do 
Acolhimento às famílias 

Carta dos atributos e 
máscaras


15 abril 

Gisele Bündchen doa à 
Campanha WBD 

12 abril

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Abril 2020

AE AE

AE

AE

Professora Valéria 
passando 

atividades de 
Leitura 

Dia Mundial do Livro

23 abril 



Professora Valéria explica 
como logar na Plataforma 
Elefante Letrado 

27 de abril

Nosso Fundador 
participa de 
Debate Nacional 
29 de abril

Professor Felipe 
passando desafios 

cognitivos 
Carta dos atributos e 

máscaras

28 abril 

Professor Márcio enviando 
atividades recreativas 

29 abril

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Abril 2020

AE AE

AE

AE Educandos realizando 
atividades propostas 

abril 

AE

WBD doa cestas ao CRAS 
da extremo-sul 

24 abril 

AE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS

Maio 2020



Atividade Recreativa e 
Cognitiva 

06 maio

Campanha Combate ao Covid 
Meta Atingida 
06 maio


Zero Hora  
Coluna Filipe Gamba 
07 maio

TV PAMPA  
Jornal da Pampa 

04 maio

Dia de Doar - AGORA 
05 maio

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Maio 2020

AE AE

Mi

WBD Challenger  
 Desafio entre Educadores e 

Educandos

06 maio 

AE

AEAE



WBD doa  ao CRAS  
Extremo-sul 170  

cestas e Kits Higiene 
14 de maio

3ª rodada de entrega de 
Cestas e Kits Higiene para 
familias dos educandos 

14 maio

WBD doa equipamento 
de Tênis para FASE 

14 maio

Reunião trimestral 
Remota Conselhos 

Deliberativo e CAEF 
13 de maio

Respostas às Atividades 
Recreativas 
06 à 13 maio

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Maio 2020

AE

AE

AE

AE

AE



Assembléia Geral 
do WBD 

recorde de 27 
participantes

26 de maio

WBD Challenger 
Respostas ao desafio.

Embaixador Bruno Soares 
também participou.

25 de maio

Revista Onne & Only 

21 maio 

Ensino de criação de 
sementeiras 
Assistente social Eliete 
Barreira ensina técnicas de 
semeadura.

19 maio

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Maio 2020

AE

AE

AE

Encontro Virtual das 
30 OSCs do Programa 

Missão em Foco da 
Fundação Itaú Social 

1º Maio 

Mi

AE



Congresso LIV Virtual 
Com dezenas de 
palestrantes como Italiano 
Domenico di Masi, Amir 
Klink, entre outros.

28 e 29 maio

Formação Interna online 
Tema: Psicologia Positiva 
26 maio

TED  Education 
Palestras e pesquisa 

sobre educação

26 maio 

Reunião semanal de 
consultoria de RH  
Prospecta e Resolution

13, 19, 27 maio

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Maio 2020

AE AE

AE

AE

Curso online de 
Introdução à Hidroponia 

30 maio

AE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS

Junho 2020



Gerente de 
Comunicação em 

entrevista RDC TV 

09 junho

Quarta rodada de entrega de 
Cestas básicas e Kits higiene 
e limpeza 

09 junho


Visita oficial CMDCA + 
FASC 
01 junho

Reunião Remota 
Programa Missão 

em Foco - Itaú 
Social 

04 junho

Reunião Remota Consultoria 
RH - Resolution e Prospecta 

03 junho

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Junho 2020

AE Mi

AE

AE

AE



WBD doa  ao CRAS  
Extremo-sul 185  

cestas e Kits Higiene 
09 de junho

Alguns resultados da atividade 
de arte terapia com argila 

Junho

Doação para Amurt/
Amurtel, de produtos 
de higiene para banho 
social para moradores 
de rua 
09 junho

WBD sorteia Livro de 
Meligeni e Pulseira da 

Perseverança no dia do 
Tenista 

09 de junho

Filipe Portela, sócio-
fundador da Monte 
Bravo investimentos, 
acompanha a entrega de 
cestas 
09 de junho

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Junho 2020

AE

AE

AE

AE

AE



Educador Márcio 
Mauad passa 
atividades recreativas 

11 de junho

Asfalto chegou 
Demanda participativa foi 
atendida

10 junho

Reunião de Planejamento 

11 junho 

Assistente social Eliete 
Barreira participa de 
reunião remota de 
Regionalização 
15 junho

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Junho 2020

AE

AE

AE

Reunião da área 
técnica 

Planejamento de 
atividades físicas 

remotas

08 Junho 

AE

AE

Organização da 
Biblioteca e 

Brinquedoteca 

08 de junho

AE



Reunião Equipe 
técnica 

todas terças, 14h as 17h

02, 09,16,23 e 30 junho

Pesquisa com Famílias 
Assistente Social e 
Psicólogos monitoram 
famílias


26 maio

Fundos Filantrópicos 
Patrimoniais 

Webinar Brazil 
Foundation e Rede 

Filantropia


23 junho 

Webinar FarroupsTech  
Professores Inquietos e 
Colégio Farroupilha


22 a 26 de junho

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AE Mi - Mídia / Imprensa 

Junho 2020

AE AE

AE

AE

Balanço dos 100 dias sem  
atividades presenciais 

25 junho

AE

Monitoria e 
acompanhamento PDI 

Itaú Social 

24 de junho

AE

AR



Oficina de Ioga 

Instrutor voluntário envia 
atividades semanais de 
Ioga aos educandos

Junho

Encontro virtual Missão 
em Foco-Itaú Social 
quase 30 Oscs apoiadas 
pela Fundação debatem 
mensalmente vários 
temas

26 junho

Canal Saúde da FioCruz 
exibe matéria especial 

sobre WimBelemDon 

16 de junho 

Monitoramento da 
alimentação das 
famílias a partir de 
pesquisa mensal  

16 de junho

             - Atividades Regulares - Atividades Especiais/Esporádicas AE Mi - Mídia / Imprensa 

Junho 2020

AE

AE

AE Edutt-Streaming 
Educacional inicia 

treinamento com WBD 
Ferramentas do Google for 

Education vão auxiliar a 
expandir nossa 

metodologia

24, 29 e 30 de junho

AE

Tag- Experiências Literárias 
cria fundo solidário para 

ajudar WBD e outras OSCs 

Junho

AE

AR

Mi



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS

Julho 2020



Distribuição 
Máscaras para as 

Familias 

06 julho

Apoio Técnico Escritório 
de Advocacia Mattos 
Filho- SP 
Criação Endowment


02 julho


Rede de Proteção Extremo 
Sul-Articulação em tempos 
de pandemia 
03 julho

Nittenis - RJ 

02 julho

Grupo Consultivo para 
criação do IDI-Índice de 
Desenvolvimento Integral 
Fundação Itaú Social


01julho

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Julho 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

AV Mi

AV AV

Supervisão Estagiários 
Psicologia - PUC / 
UniRitter 

02 julho


AV AE



Distribuição Mensal Clube 
do Livro  

09 julho

Reunião EDUTT 
Streaming 

Educacional


06 julho

Atividade Remota Recreativa 

julho

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Julho 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

AV

AV

Atividade Remota 
Tênis 

julho


AV

AR



Distribuição de 
jogos da Galápagos 
Regras enviadas pela 
equipa aos 
educandos


09 julho

Matéria Tênis 
News 

RJ

1º julho

Matéria Tênis Brasil 
UOL


15 julho

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Julho 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

AV

Atividade 
Remota 
Cinema em 
Quadra 

julho


AV

Mi Mi



Reunião Alinhamento 
Projeto Ecosalas 

15 julho

Pesquisa Familias 

09 julho

Distribuição Cestas Básicas 
e Kits Higiene e Limpeza 

09 julho

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Julho 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Reunião Streaming 
Educacional EDUTT 
Gerências e Equipe


13 à 15 julho


AR AR

Fundasolos 
Sondagem Solo 
para fundações 

Projetos Containers


15 julho

AV AE

CAP



Treinamento EDUTT 

20 julho

Reunião CORAS 

20 julho

Reunião Remota 
Forum das Entidades


17 julho

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Julho 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

AV

Atividade Remota - Habilidades Manuais 
Borboletas


julho


Webinar  

Instituto Filantropia/ 
Instituto Algar


22 julho

CAPCAP

CAPCAP



Atividade Remota 
Cinema em Quadra


julho

Atividade Remota 
Matemática


julho

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Julho 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

AV

Atividade Remota  
Bate Papo Educandos 

27 julho


Jornal do 
Comércio  

15 julho

AV

AV

Mi

CAP

Liv Talks 
Bernardinho - 

Trabalho coletivo 
em momento de 

dificuldades

23 julho



Atividade Remota 
Vídeo com regras do 
jogo Timeline


julho

Retorno de 
Atividades Remotas 

Cinema em Quadra

Julho

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Julho 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

AV

Reunião Semanal de Equipe 

27 julho


Encontro 
Programa Missão 

em Foco 
Fundação Itaú 

Social  

31 julho

AV

Entrega de Cestas 
Básicas para CRAS 
Extremo Sul 
09 de julho

AR

CAP

AV



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS

Agosto 2020



Produção de pães 
especiais para a 
incrementação das 
cestas básicas 

04 agosto


Jornal do Almoço 
RBSTV 

04 agosto

Atividade Remota Esportiva 

03 agosto

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Agosto 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Mi

Palestra da Edutt sobre 
oratória 

05 agosto


AV

AE CAP

Streaming 
Educacional


Entrega de cestas básicas 
para as famílias dos 
educandos 

06 agosto


AR

Distribuição mensal 
Clube do Livro 

06 agosto

AR



Atividade Remota  
Oficina de Aprendizagem


Agosto

Alinhamento EDUTT 
Streaming 

Educacional


10 agosto

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Agosto 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

AV

Atividade Remota 
Yoga


Agosto


Supervisão semanal de 
Psicologia 

07 agosto

AR AR

Cafezinho WBD 
Momento de 

descontração 
antes do dia de 

trabalho 

12 agosto

AV

Encontros do Programa 
Missão em Foco 
Três encontros virtuais 
Itaú Social


10, 11 e 30 de agosto

CAP

AR



Atividade Remota - 
Compostagem 
Plantação e Cultivo


20 agosto

Alinhamento Edutt 
Streaming 

Educational


17 agosto

Atividade Remota - O que 
estamos fazendo em casa 
Psicologia


Agosto

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Agosto 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

AV

Reunião semanal de 
equipe 

18 agosto


AV

AV

Apresentação de 
trabalhos dos Estagiários 
de Psicologia 

18 agosto


AV

CAP

Curso Mindfulness 
Mindkids


21 agosto

CAP



Reunião do 
Fórum das 
Entidades 

25 agosto

Atividade Remota 
Cinema em Quadra


Agosto

Live Festival de 
Inverno EM CASA 
Festival Virtual do 
WimBelemDon


24 agosto

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Agosto 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Atividade Remota 
Folha de Papel 
Oficina Esportiva


      27 agosto

4° Ué?! SOPA! 
Delivery 
Evento


29 agosto


CAP

AVAE

AV

AE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS

Setembro 
2020



Ginástica Laboral semanal 
Atividade de bem-estar para 
a equipe


03 setembro


Atividade Remota 
Parlendas 
Oficina de 
Aprendizagem


04 setembro

Encontro Talentos 
de Futuro 
Instituto Algar


02 setembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Setembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Reunião Trimestral do 
Conselho Deliberativo 

03 setembro


CAP

Cafezinho WBD 
Encontro de 
descontração para 
início do dia de 
trabalho


03 setembro


AR

Atividade Remota 
Desafio da 
Prancha 
Oficina Esportiva


07 setembro

CAP AV

AR

AV

Setembro 2020



Apresentação da 
Plataforma da Edutt 
para as famílias 
Streaming Educational


09 setembro

Entrega mensal de 
cestas básicas 

09 setembro

- Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Setembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Entrega de máscaras 
pela TAG - Experiências 
Literárias 

09 setembro


Reunião Semanal de 
Equipe 

08 setembro

AR

AR

Distribuição Mensal  
Clube do Livro 

09 setembro

AE

AR

AE

   - Ativ. Regulares/Presencial

Despedida Estagiário 
Pedro Olmos 

08 setembro

AE

Setembro 2020



Atividade Remota  
A Princesa e o Violinista 
Cinema em Quadra


17 setembro

Atividade Remota 
Fazendo chimarrão 
Recreativa Especial 
Semana Farroupilha


10 setembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Setembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Reunião CORAS 

14 setembro


AV

AV

2° Congresso LIV Virtual 
Participação especial de 
Daniel Goleman


17 setembro


CAP CAP



Supervisão semanal 
de Psicologia 

18 setembro

Reunião da Rede sobre 
combate e prevenção ao 

suicídio  

18 setembro

Alinhamento Edutt 
Streaming Educational


18 setembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Setembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Encontro com educandos para 
apresentação da Plataforma da 

Edutt 
Streaming Educational


      21 setembro

Chat com os Educandos 

23 setembro


AR CAP

AR CAP

AV



Encontro com ex-
educandos sobre o 
segundo ano do Programa 
Gerentes de Projetos do 
Futuro 
PMI - Rio Grande do Sul


30 setembro

Matéria de Filipe Gamba 
Gaúcha ZH 

26 setembro

- Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Setembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Encontro Missão em 
Foco 
Itaú Social


29 setembro


Atividade Remota 
Primeira Atividade na 
Plataforma da Edutt 
Streaming Educational


24 setembro

Atividade Remota 
Mural da Produtividade 

Oficina de Psicologia 

28 setembro

   - Ativ. Regulares/Presencial

Setembro 2020

AV

Mi AV

CAP CAP

Setembro 2020



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS

Outubro 2020



Produção de 50 litros de sopão 
para distribuir para quem precisa 
Ação resultado da meta de vendas 
de sopas no 4° Ué?! SOPA! Delivery


01 outubro


Reunião com educandos 
sobre curso Gerentes de 

Projetos do Futuro 
PMI-RS


01 outubro

Primeira reunião com o 
Hospital Moinhos de Vento 
Consultoria e protocolos de 
saúde para a volta das 
atividades presenciais


01 outubro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Setembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

CAP

Outubro 2020

CAP

AE

Primeira Entrega de Sopão para 
quem precisa - Comunidade Vila 
Castelo 
Ação resultado da meta de vendas 
de sopas no 4° Ué?! SOPA! Delivery


02 outubro


AE



Distribuição Mensal 
Clube do Livro 

08 outubro

Atividade Remota 
Atividade Física  
Oficina Esportiva


05 outubro

- Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Setembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Entrega de cestas básicas 
para as famílias dos 
educandos 

08 outubro


Atividade Remota 
Charadas 
Oficina de 
Aprendizagem


02 outubro

Atividade Remota 
Especial Dia das Crianças 

Gincana Virtual: Quem é 
essa criança? 

Recreativa


08 outubro

AE AE

   - Ativ. Regulares/Presencial

Atividade Remota 
Pela Edutt 

Oficina Esportiva

Streaming 

Educational


05 outubro

Outubro 2020

AV AV

AV AV



Atividade Remota pela 
Edutt 
Chat com os educandos 
Cinema em Quadra


15 outubro

Atividade Especial 
Cartinhas dos educandos e 
de suas famílias para o 
WimBelemDon


08 outubro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Outubro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Alinhamento Edutt com 
educandos 
Streaming Educational


09 outubro


AV

Matéria Especial 
Caderno de 
Domingo  
Correio do Povo


13 outubro


CAP

AE

Mi

Atividade Remota 
Desafio das Bolinhas 
Oficina Esportiva


15 outubro


AV



Início do Curso 
Gerentes de 
Projetos do Futuro 
Outubro e Novembro

PMI-RS


17 outubro

Segunda entrega de 
sopão para quem precisa 

Projeto Morador de Rua 
Existe 

Ação resultado da meta de 
vendas de sopas no 

4° Ué?! SOPA! Delivery


16 outubro

Preparação de mais de 
50 litros de sopão para 
quem precisa 
Ação resultado da meta 
de vendas de sopas no 

4° Ué?! SOPA! Delivery


16 outubro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Outubro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Palestra na UFCSPA  
Palestra de Marcelo 

Ruschel e Luciane 
Barcelos


17 outubro

Grupo de Acolhimento e Escuta WBD 
Edutt 
Psicologia

Streaming Educational


22 outubro


CAP

AV

AE AE

CAP



Reunião semanal de equipe 

27 outubro

Visita Equipe do Hospital 
Moinhos de Vento 
Vistoria para elaboração e 
protocolos de saúde


23 outubro

- Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Setembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Cafezinho WBD 
Encontro diário de 
descontração para o início 
do dia de trabalho


27 outubro


Atividade Remota 
Especial de aniversário 
Recreativa


22 outubro

Ginástica Laboral 

27 outubro

   - Ativ. Regulares/Presencial

Setembro 2020

AV

Outubro 2020

CAP

AR

AR

AR



Atividade Remota 
Exercitando o 
saque 
Oficina Esportiva


30 outubro

- Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Setembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Distribuição Mensal 
Clube do Livro 
Comemoração de 
aniversário


30 outubro


Matéria na coluna de Tulio 
Milman 
Recreativa


28 outubro

Entrega de cestas básicas 
antecipada 

Comemoração de aniversário


30 outubro

   - Ativ. Regulares/Presencial

Setembro 2020Outubro 2020

AR

AR

Mi

Atividade Remota 
Desafio da memória 
Oficina de Psicologia


29 outubro

AV

AV

Terceira entrega 
de sopão para 
quem precisa 

Ação resultado da meta 
de vendas de sopas no 
4° Ué?! SOPA! Delivery


30 outubro

AE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS

Novembro 
2020



Reunião CORAS 
Conselho Municipal de 
Assistência Social


05 novembro


Atividade Remota 
Edutt 
Cinema em Quadra


05 novembro

Atividade Remota  
Desenhos 
Oficina de Aprendizagem


05 novembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Novembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Encontro do Programa 
Talentos de Futuro 

09 novembro

AV

CAP

Instituto Algar


Atividade Remota 
Análise do curta Bonecas Amaldiçoadas, 
realizado pelos educandos do WimBelemDon 
Cinema em Quadra


09 novembro


AV

CAP

AV



Palestra Edutt 
Uma Experiência de Aprendizagem 
Streaming Educational


12 novembro

Ginástica Laboral 

11 novembro

     - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Novembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

AV

Atividade Remota 
Chat Edutt 
Psicologia


12 novembro


Reunião do Fórum das 
Entidades 

10 novembro

Atividade Remota 
Álbum de Lembranças WBD 

Psicologia


12 novembro

CAP AR

AV

CAP



Curso Gerentes de 
Projetos do Futuro 
Streaming Educational


14 novembro

Reunião Curso 
Gerentes de 

Projetos do Futuro 
PMI-RS


13 novembro

Cafezinho WBD 
Momento de descontração 
antes de começar o dia de 
trabalho


13 novembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Novembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

AV

Chat com os educandos 

13 novembro


CAP

Atividade 
Remota 
Cores e Objetos 
Oficina Esportiva


16 novembro

AR

CAP AV



Reunião de pais 
sobre Ensino Híbrido 

18 novembro

Palestra Edutt e 
Nuvem Mestra 

Streaming Educational


17 novembro

1° Ciclo de Formação 
FASC, CMDCA e Fórum 
MDCA 

17 novembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Novembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Atividade Remota Edutt 
Desafio Esportivo 
Oficina Esportiva


      19 novembro

Chat dos educandos 

23 novembro


CAP

CAP CAP

AV

AV



Livro de 20 anos do 
WimBelemDon finalizado 

27 novembro

Atividade Remota 
Desafio do desenho 

Oficina de Aprendizagem


26 novembro

Reunião de pais sobre a 
volta das atividades 
presenciais 

21 novembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Novembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Matéria de Paulo 
Germano sobre o 
aniversário de 20 anos 
do WimBelemDon 
Gaúcha ZH


       29 novembro

Atividade Remota  
Exercício de saque 2 
Oficina Esportiva


30 novembro


CAP

AV

AV

AE Mi



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS

Dezembro 
2020



Educandos com o livro de 
20 anos do WimBelemDon 

01 dezembro


Entrega do Livro de 20 
anos do WimBelemDon 
para os nossos 
educandos 

01 dezembro

Entrega de cestas básicas 
para as famílias dos 
educandos 

01 dezembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Dezembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

AE

1° Ciclo de Formação 
FASC, CMDCA e Fórum 
MDCA 

03 dezembro


AR AE

CAP



Atividade Remota  
Lista de desejos 
Oficina de Psicologia


07 dezembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Dezembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Eleição para conselheiro 
do CORAS 
Comissões Regionais de 
Assistência Social


03 dezembro


Atividade Remota  
Análise do curta Hair Love 
Cinema em Quadra


03 dezembro

Atividade Remota pela 
Edutt 

Chat da Oficina de 
Aprendizagem


03 dezembro

AV

Reunião semanal de equipe 
Volta das reuniões presenciais


08 dezembro

CAP AV

AR

AV



Visita do Hospital Moinhos de Vento 
Aprovação do protocolo de saúde para a 
retomada das atividades presenciais


10 dezembro

Atividade Remota 
Pela Edutt 

Chat da Oficina de 
Psicologia


10 dezembro

Encontro com Del Potro 
Entrega do livro de 20 anos 
para Juan Martín Del Potro, 
ex-número 3 do mundo no 
ranking mundial de Tênis


09 dezembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Dezembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Atividade Remota 
Desafio do Copo 
Oficina Esportiva


10 dezembro


AE AV

AV

CAP



Ginástica Laboral semanal 

15 dezembro

Encerramento do Curso 
Gerentes de Projetos do 

Futuro 
PMI-RS


15 dezembro

Supervisão semanal de 
Psicologia 

11 dezembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Dezembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Atividade Remota Desafio 
do Desenho 
Oficina de Aprendizagem


      17 dezembro

Atividade Remota pela 
Edutt 
Chat da Oficina Cinema em 
Quadra 

Participação de Thaís Nunes


17 dezembro


AR AE

AR AV

AV

Reunião da Rede do 
Extremo-Sul 

      18 dezembro

CAP



Atividade Remota 
Desafio de flexibilidade 
Oficina Esportiva


21 dezembro

Último chat do ano com os educandos 

18 dezembro

             - Ativ. Regulares/Presencial - Ativ. Especiais/Esporádicas AEAR Mi - Mídia / Imprensa 

Dezembro 2020

AV - Ativ. Virtual CAP - Capacitações/Reuniões 

Atividade Remota 
Um Feliz Natal 
Recreativa


      24 dezembro

Atividade Remota 
Análise do curta O Banquete 
Oficina Cinema em Quadra


28 dezembro


AE

AV

AV

AV


