
Surfando valores
Projeto aprovado na Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte



Objetivo do projeto
Manutenção dos programas do 
Projeto Ondas, que promovem a 
formação integral e inclusão 
social  de crianças em estado de 
vulnerabilidade socioeconômica 
e suas famílias, através do 
esporte educacional.



#osurftransforma

SURF como inclusão social e 
LINGUAGEM PARA O APRENDIZADO!!!



#osurftransforma

AtuAção no GUARUJÁ = SP
• Mais de 95 mil pessoas, quase 1 terço da população, habitam favelas. (IBGE)

• 36% da população tem rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo. 
(IBGE)

• Está entre os 15 municípios do Estado de São Paulo com o maior número absoluto de 
pessoas em extrema pobreza. (Plano Estadual de Assistência Social do Estado de São Paulo.)

• É a quarta cidade da Baixada Santista que tem mais crianças envolvidas em trabalho 
infantil. (Diario do Litoral)

• 31,6% das escolas públicas do Guarujá devem melhorar o desempenho e fluxo das 
crianças e 21,1% estão em estado de atenção. (Ideb/Inep (2016). 

• 66% dos alunos aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação de 
textos até o 5º ano na rede municipal de ensino e apenas 43% aprenderam o adequado 
nas mesmas competências até o 9º ano. (Qedu a partir dos dados do Ideb/Inep (2016). 

• 54% dos alunos que aprenderam o adequado na competência de resolução de problemas 
até o 5o ano na rede municipal de Ensino e apenas 16% aprenderam o adequado nas 
mesmas competências até o 9º ano. (Qedu a partir dos dados do Ideb/Inep (2016). 



FORMATO DO PROJETO
O projeto é composto por programas integrados que promovem a prática 

esportiva do surf, multiletramento alfabético e digital, educação ambiental e 
ensino de práticas éticas de cidadania. 

A linguagem do surf e seu estilo de vida permeiam todos os programas, como 
um fio condutor do aprendizado das crianças do projeto.

As atividades acontecem de segunda a sexta, na parte da manhã e da tarde, 
no contra-turno escolar. 



Ao entender o surfe como estilo de 
vida, atividade física, respeito pela 
natureza e oportunidade de 
interação social, o Programa Onda 
Esportiva busca utilizar o esporte 
como linguagem e ferramenta para 
que os educandos compreendam 
seus limites, seus potenciais e se 
desenvolvam de forma saudável.



O objetivo do Onda do Saber é oferecer às 
crianças atividades diversificadas que 
minimizem o déficit escolar e melhorem o 
seu rendimento na escola formal. Utilizando-
se de recursos audiovisuais e tecnológicos, 
nos ambientes interno e externo da 
organização, o Programa desenvolve 
atividades de letramento alfabético, 
matemático e digital, com práticas 
pedagógicas relacionadas com a natureza e 
a prática do surfe.



O Onda Ecológica promove a 
educação ambiental, sensibilizando 
os alunos para a preservação dos 
recursos naturais, num modelo 
equilibrado da ecologia individual, 
social, ambiental e econômica e, em 
especial olhando para a necessidade 
do equilíbrio do ser humano em 
relação a natureza.



Através do ensinamento de valores, 
despertar nas crianças, adolescentes e seus 
familiares a consciência cidadã, para que 
escolhas conscientes sejam realizadas 
durante o caminhar de suas existências, em 
relação a sua felicidade e bem-estar no 
presente, mas também em relação a 
construção de um futuro de paz e justiça 
social para todos.



O Ondas da Convivência busca o 
fortalecimento de vínculos entre as 
crianças e adolescentes, suas famílias 
e a organização, de forma a garantir 
sua proteção integral.

Atuando junto às políticas públicas do 
Guarujá, contribui para a construção 
de um sujeito integral, consciente de 
suas responsabilidades, com 
participação cidadã e perspectivas de 
futuro.



A inclusão digital possibilita a 
democratização do acesso às tecnologias 
da informação, de forma a permitir a 
integração dos vários grupos na nova era 
digital, simplificar suas rotinas diárias, 
melhorar seu desempenho diante das 
tecnologias, promover a educação, além de 
contribuir para a diminuição da exclusão 
social e econômica. 



Ao considerar o surfe como linguagem educativa, o Projeto Surfando Valores promove em suas 
crianças uma série de habilidades e valores que refletem em aprendizagens significativas, não 

apenas no âmbito intelectual, mas também físicas, emocionais, culturais e sociais. 

Estas aprendizagens podem ser compreendidas em 10 categorias: 

RESULTADOS ESPERADOS

Conhecimento Pensamento científico, 
crítico e criativo

Repertório
cultural Comunicação Projeto de vida

Autoconhecimento e 
autocuidado

Empatia 
e cooperação

Responsabilidade 
e cidadania

Pertencimento 
ecológico

Consciência 
corporal



Estrutura necessária
• 1 coordenador técnico do 

projeto especialista na área
• 5 professores especialistas para 

ministrar as aulas 
• 1 assistente social
• 10 estagiários de Educação 

Física



Materiais NECESSÁRIOS 
• Pranchas de surf
• Lycras
• Bermudas
• Camisetas
• Tendas de praia
• Alimentação (lanche e suco 

para as crianças)



HISTóRICO E EXPERIência da organização
O Projeto Ondas é uma organização da Sociedade 
Civil fundada em 2007.

Criada com base na experiência e superação de vida 
do surfista Jojó de Olivença, bicampeão brasileiro de 
surf que acredita na transformação pessoal e social 
que o esporte e seu estilo de vida são capazes de 
proporcionar. 

Nossa missão
Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica e de suas famílias, despertando a 
consciência cidadã através do surf.



Até 100 crianças 
e adolescentes
frequentam o Projeto Ondas 
todos os dias da semana, no 
contraturno escolar.

Mais de 500
Crianças e suas famílias já 
passaram pelo projeto.



NOSSA PROPOSTA DE PARCERIA



QUEREMOS NOSSOS APOIADORES PRÓXIMOS...

• Exposição no site, tenda do projeto nas praias e 
campeonatos de surf no litoral de SP durante o ano todo, 
lycras dos professores, fachada, materiais institucionais

• Conteúdo de vídeos e fotos para as redes sociais

• Exposição na mídia local e especializada

• Palestra com Jojó de Olivença sobre transformação social 
através do surf 

• Palestras com Jojó de Olivença sobre desenvolvimento
pessoal através da natureza

• Evento de voluntariado dos colaboradores no projeto

• Ação de limpeza de praias com a marca da empresa

Por isso, oferecemos contrapartidas customizadas de 
acordo com suas necessidades, como:



topam?
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