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Projeto Ondas 

O Projeto Ondas é uma organização da sociedade civil sediada no Guarujá cuja 

missão é contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, despertando a consciência 

cidadã através do surfe. Criada a partir da experiência do bicampeão brasileiro de 

surfe Jojó de Olivença, a instituição acolhe por ano cerca de 100 crianças.

Projeto Político  
Pedagógico Ondas 

Ao longo de 2018, em parceria com a Associação Ci-

dade Escola Aprendiz, o Projeto Ondas passou por um 

processo formativo que resultou na revisão coletiva 

de seu Projeto Político Pedagógico – PPP. O pro-

cesso contou com a participação e envolvimento de 

todos os colaboradores da instituição, resultando em 

150 horas de formação e co-criação do documento. 

O PPP contextualiza o trabalho do Projeto Ondas 

no município do Guarujá e apresenta os marcos legais que guiam sua atuação 

como organização da sociedade civil no Brasil. A partir da definição de sua Mis-

são, Visão e Valores, o PPP anuncia como a organização apoia o desenvolvimento 

integral de suas crianças e adolescentes e descreve as diretrizes a serem seguidas 

na criação e implementação de práticas pedagógicas.

Nesse sentido, o PPP concretiza-se como instrumento de gestão democrática, 

norteador das ações cotidianas e da melhoria contínua do Projeto Ondas, eluci-

dando seu papel social, educativo, cultural, político e ambiental na sociedade e 

na vida de cada criança e adolescente. 

Como forma de implementar as orientações estabelecidas em seu PPP, reafir-

mando seu compromisso com a educação integral, o Projeto Ondas apresenta a 

seguir sua proposta curricular.



1. Conhecimento
2. Pensamento 
científico, crítico  
e criativo

3. Repertório cultural 4. Comunicação

5. Projeto de vida 6. Autoconhecimento  
e autocuidado

7. Empatia e 
cooperação

8. Responsabilidade  
e cidadania

9. Consciência 
corporal

10. Pertencimento 
ecológico

O que desenvolvemos  
nas crianças? 

O Projeto Ondas acredita na capacidade educativa do surfe, entendendo-o 

em suas múltiplas potências: como atividade física, estilo de vida, como forma 

de integração e respeito à natureza, e como estratégia de interação social. Ao 

considerar o surfe como esse conjunto de elementos e, portanto, como prática 

educativa, o Projeto Ondas promove aprendizagens significativas em suas crian-

ças e adolescentes, nos âmbitos intelectual, físico, emocional, cultural e social. 

Dez aprendizagens norteiam as práticas da organização:.

Para compreender melhor cada uma das aprendizagens e como se dá sua relação 

com a prática e a linguagem do surfe, consulte o Projeto Político Pedagógico.



Currículo Ondas 

Com base nas premissas e diretrizes estabelecidas no PPP, o Projeto Ondas 

desenha seu currículo, repensando os tempos (ciclos e duração das atividades), 

espaços, agrupamentos dos educandos, aprendizagens e métodos de avaliação 

que estruturam a organização.

Programas

Para que o surfe possa desenvolver essas dez competências é necessário in-

tencionalidade pedagógica e mediação por parte de um educador. No Projeto 

Ondas, isso se dá a partir da organização em três programas que, de forma 

integrada, contribuem para colocá-las em ação. São eles:

Onda 
Esportiva

Onda  
do Saber

Onda da 
Convivência



jornada semestral

Estrutura do Currículo Ondas 

Matrícula

planejamento

Onda 
Esportiva

Onda do 
Saber

Onda da 
Convivência

projeto 
integrador

Reunião semanal Baú de Práticas



Atendimento

6 anos 12 anos

Sondagem Resultados dos 
projetos semestrais

 roda de 
conversa

Avaliação

projeto integrador
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Projeto baseado em 
um tema gerador ligado ao 
contexto de vida das crianças 
que articula as aprendizagens 
a serem geradas.

1. Conhecimento

2. Pensamento científico, 
crítico e criativo

3. Repertório cultural

4. Comunicação

5. Projeto de vida

6. Autoconhecimento  
e autocuidado

7. Empatia e cooperação

8. Responsabilidade 
e cidadania

9. Consciência corporal

10. Pertencimento 
ecológico



Ficha técnica 
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