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CARTA DO PRESIDENTE
No surf, para encarar um mar tempestuoso com grandes ondas é preciso ter coragem, experiência, muito
treino e o apoio de uma equipe forte, assim como na vida, para atravessar momentos de dificuldade.
O ano de 2021 foi um desses momentos em que nossa experiência e a convicção no que fazemos e porque
o fazemos foram extremamente necessárias para realizarmos um trabalho sólido diante de tantas incertezas.
O aprendizado que tivemos no primeiro ano de pandemia nos proporcionou navegar com estabilidade e
segurança, atuando como um porto seguro para nossos alunos, suas famílias e nossa comunidade.
Não poderia deixar de agradecer os parceiros de remada: governo municipal, patrocinadores e
colaboradores, que alinhados ao mesmo objetivo, somaram esforços para que pudéssemos nos manter
firmes e equilibrados para superar uma das ondas mais difíceis de nossa história.
Tal qual após a passagem de um tsunami, o futuro será de reestruturação: reparar os danos impostos à
educação e saúde de nossos alunos e apoiar suas famílias na retomada da autonomia e protagonismo
social. Sabemos que não estamos sozinhos e, juntos, iremos seguir com a certeza do foco nos objetivos de
nossa missão, sabendo que depois de toda tempestade sempre vem o sol.

Jojó de Olivença
Diretor do Projeto Ondas
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MISSÃO, VISÃO E VALORES
Uma escola de educação social que, através do surf, contribui para transformar vidas.

02

MISSÃO

VISÃO

VALORES

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

Consolidar e fortalecer a atuação no
Guarujá, sendo referência nacional de
organização social que trabalha o
desenvolvimento integral através do surfe.

Amor, Respeito ao próximo e à natureza,
Cooperação, Empatia, Superação, Ética,
Responsabilidade.

NOSSA ATUAÇÃO
Em 2021, ampliamos nosso impacto, atendendo mais de 100 alunos e apoiando
mais de 400 famílias, atingindo um público indireto de cerca de 2 mil pessoas.
O ano foi marcado pelo prolongamento da pandemia do coronavírus (covid-19) e pelas suas
consequências socioeconômicas. Por isso, uma de nossas principais frentes de atuação foi de
apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social referenciadas e não referenciadas no
Projeto Ondas, através de atendimentos psicossociais, acompanhamento familiar,
encaminhamentos para outros serviços e apoio material.
Outra frente de trabalho igualmente importante foi a de acolhimento e de cuidado com
crianças e adolescentes, através de um olhar humanizado, individualizado e holístico,
trabalhando para que cada aluno pudesse se desenvolver da melhor maneira possível.

103 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
ATENDIDAS
4 PROGRAMAS
REALIZADOS DE
FORMA RECORRENTE
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404 FAMÍLIAS
ATENDIDAS
3 PROJETOS
REALIZADOS EM
REDE

PERFIL DOS ALUNOS
E SUAS FAMÍLIAS
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PERFIL DOS ALUNOS E SUAS FAMÍLIAS
FAMÍLIAS
11% Sete
Integrantes
ou +

37%
Desempregados

VÍNCULO
EMPREGATÍCIO

13%
CLT

4%
Ensino Superior
Completo

8% Dois
Integrantes

15% Seis
Integrantes

21% Três
Integrantes

COMPOSIÇÃO
FAMILIAR
17% Cinco
Integrantes

50%
Informal

41%
29 a 39 anos

ACESSO A
BENEFÍCIOS
SOCIAIS
29%
Nenhum
Benefício

11%
18 a 28
anos
50%
Bolsa
Família

ESCOLARIDADE
DA FAMILIA

16%
Ensino Médio
Incompleto

28% Quatro
Integrantes
21%
Auxílio
Emergencial
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29%
Ensino Médio
Completo

PERFIL
ETÁRIO
48%
40 a 59
anos

9%
Ensino Fundamental
Completo

42%
Ensino Fundamental
Incompleto

PERFIL DOS ALUNOS E SUAS FAMÍLIAS
16%
13 a 15 anos

ALUNOS

3% 6 anos

BAIRRO DE ORIGEM

44%
Estadual

IDADE

44%
7 a 9 anos

Cachoeira

CLASSIFICAÇÃO
ESCOLAR

Vila Edna
56%
Municipal

37%
10 a 12 anos

GÊNERO
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Cantagalo
Jardim São Miguel

27%
Fundamental II

37%
Feminino

63%
Masculino

Vila Zilda

Jardim Três Marias
Barreira João Guarda
Cidade Atlântica

ESCOLARIDADE

Vila Júlia
Pedreira
Vila Baiana

73%
Fundamental I

NOSSOS
PROGRAMAS
07

NOSSOS programas
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Atuamos através de três programas integrados que
unem esporte, educação e serviço psicossocial para
formar um ser integral.
Cada programa possui um objetivo específico, frente
a todas as aprendizagens que o surfe pode
proporcionar.
Vale ressaltar que as aprendizagens relacionadas à
ecologia e aos valores perpassam todos os
programas.
Para conhecer nosso Currículo Pedagógico, clique
aqui.

ONDA DO
SABER
ONDA
ESPORTIVA

ecol
ogia
ONDA DA
CONVIVÊNCIA
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aprendizagens
Ao considerar o surfe como prática educativa, promovemos aprendizagens significativas em nossos alunos nos âmbitos
intelectual, físico, emocional, cultural e social. Dez aprendizagens norteiam as práticas da organização:
1. CONHECIMENTO

2. PENSAMENTO CIENTÍFICO,
CRÍTICO E CRIATIVO

5. PROJETO VIDA

6. AUTOCONHECIMENTO E
AUTOCUIDADO

7. EMPATIA E COOPERAÇÃO

9. CONSIÊNCIA CORPORAL

10. PERTENCIMENTO
ECOLÓGICO

3. REPERTÓRIO CULTURAL

4. COMUNICAÇÃO
8. RESPONSABILIDADE E
CIDADANIA

Para compreender melhor cada uma das aprendizagens e como se dá sua relação com a prática e a linguagem do surfe,
consulte nosso Projeto Político Pedagógico.
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ONDA DA CONVIVÊNCIA
Trabalhando as perspectivas para uma vida pós pandemia.
O programa foi fundamental no apoio às famílias e aos alunos, que, neste período
excepcional de pandemia, encontraram no Projeto Ondas a rede de apoio necessária
para a subsistência material, orientações e encaminhamentos para serviços especializados
e auxílios emergenciais nas três esferas de Governo. Além disso, através das ações deste
programa, tiveram amparo na resolução de conflitos sócio emocionais e familiares através
de atendimentos individuais, acompanhamentos familiares e demais intervenções.
Nas atividades e encontros em grupos com as crianças e adolescentes priorizamos a
autorreflexão sobre a identidade, a autonomia, respeito mútuo, a interação, motivação,
autoestima e cooperação entre os participantes, relações de cidadania, construção de
processo de sociabilidade e o desenvolvimento de suas potencialidades.
Com as famílias, os grupos foram pautados por ações de autorreflexão sobre a
identificação de necessidades e motivações, troca de experiências e vivência para o
alcance da autonomia e protagonismo social, estimulando também a participação na vida
de seus filhos para o fortalecimento dos vínculos.
Ao final do período, ainda de incertezas e ausência de perspectivas das famílias,
percebemos que o nosso público sentiu-se bem acolhido, com os vínculos familiares mais
fortalecidos, engajamento e participação no processo de desenvolvimento de seus filhos.
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É o nosso programa de serviço psicossocial e faz parte
dos programas fixos do Projeto Ondas. Tem o objetivo
fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além
de contribuir para o desenvolvimento do sujeito
integral, consciente de suas capacidades e
potencialidades, com autonomia, protagonismo
social e consciência cidadã.

ONDA DA CONVIVÊNCIA
56 ATENDIMENTO
PSICOLÓGICOS

73 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ATENDIDOS

9 ENCONTROS EM GRUPOS
COM ALUNOS

404 FAMÍLIAS ATENDIDAS

11 ENCONTROS EM
GRUPOS COM FAMÍLIAS

201 ATENDIMENTOS
SOCIAIS INDIVIDUAIS

25 ENCAMINHAMENTO
PARA SERVIÇOS DA REDE*
*Dentista particular, Casa de Assistência Integrada, Centro de Referência de Assistência Social, Centro de
Referência Especializado de Assistência Social, USAFA Cidade Atlântica, Defensoria Pública, Receita
Federal, Cartório Eleitoral.

"Durante a pandemia minha filha teve que ser medicada para ansiedade,
não conseguia dormir, mas com a ajuda do acompanhamento da
psicóloga do Projeto, soube lidar mais com o que ela estava passando.
Hoje ela não tem mais crises de ansiedade, voltar ao Projeto ajudou
muito, ela não precisa mais dos remédios."
- Gilcelli, Mãe da Sabrina e Samira
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Clique para assistir o
depoimento completo

ONDA ESPORTIVA
O surf como instrumento de acolhimento e ferramenta para
promover a alegria, empatia e cooperação.
Nos meses de atividade remota, incentivamos a realização de atividades físicas
através das apostilas, desenvolvidas em conjunto pelos educadores pedagógicos e
esportivos, entregues semanalmente. Focamos em exercícios simples que
pudessem ser realizados em casa com supervisão ou interação da família. Essas
atividades contribuíram para uma rotina mais dinâmica, bem-estar e saúde mental
no período de isolamento social.
Na volta às atividades presenciais, focamos em práticas que promoviam a
interação, sociabilização e recreação com o objetivo de acolher os alunos,
despertar a alegria de estar de volta e a cooperação e empatia com os colegas.
As atividades aconteceram tanto em ambientes externos, em contato com a
natureza, quanto em ambientes internos, proporcionando diversas alternativas de
atividades para a aprendizagem: as simulações de fundamentos, as atividades
lúdicas e a prática de outras modalidades esportivas realizadas na areia da praia;
a prática do surfe no mar; a prática de skate e slackline na rua; as brincadeiras na
praça; a vídeo-análise nas salas de vídeos; as aulas teóricas, palestras e jogos
educativos na sede do Projeto Ondas.
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Baseando-se nos princípios do esporte educacional, o
Onda Esportiva faz parte dos Programas fixos e
integrados do Projeto Ondas. Seu principal objetivo é
promover o desenvolvimento das capacidades físicas
das crianças e adolescentes através do surf.
Proporcionando saúde, bem-estar, integração e
respeito pela natureza e interação social.

ONDA ESPORTIVA
75 HORAS DE PRÁTICA DE
SURF E OUTRAS ATIVIDADES
ESPORTIVAS

73 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ATENDIDOS

"Meu filho tinha muita dificuldade em se
comunicar, aqui ele conseguiu abrir muito a
mente e se desenvolver. Ele diz que o amor de
todos aqui do Projeto é o que faz ele gostar
tanto, e quer muito ser um surfista profissional,
diz que vai pegar várias ondas e construir um
futuro melhor para nossa família."
- Maria da Conceição, Mãe do Pedro Felipe

Clique para assistir o
depoimento completo
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ONDA do saber
Motivando o aprendizado através do brincar.
Durante os meses de EAD, seguimos com o processo de desenvolvimento e
aprendizado dos alunos através de apostilas, desenvolvidas em conjunto pelos
educadores pedagógicos e esportivos, entregues para os alunos semanalmente,
acompanhadas de vídeos que explicavam as atividades e traziam conforto
emocional. Focamos em exercícios mão na massa (do it yourself) e atividades lúdicas
que despertassem a vontade de aprender através de brincadeiras e jogos.
Considerando o aumento do déficit escolar, optamos por desenvolver duas
apostilas diferentes: uma para os alunos que conseguiam acompanhar as
atividades adequadamente e outra para os que apresentavam dificuldade na
aprendizagem.
Esse olhar individualizado e o atendimento via Whatsapp fizeram a diferença,
principalmente, para aqueles que precisavam de mais atenção e cuidado. As
atividades também buscaram motivar e envolver os familiares em algumas tarefas,
contribuindo para o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento de valores.
Na volta às atividades presenciais, focamos no acolhimento dos alunos e no
fortalecimento dos vínculos, além de realizar um mapeamento com sondagem
minuciosa das dificuldades e desafios de cada um, que resultou em nosso plano
de trabalho e guiou nossas práticas pedagógicas.

14

Baseando-se nos princípios das metodologias ativas,
o Onda do Saber faz parte dos Programas fixos e
integrados do Projeto Ondas. Seu principal objetivo é
através da linguagem do surf, oferecer às crianças
atividades diversificadas que minimizem o déficit escolar
e melhorem o seu rendimento na escola
formal através de práticas pedagógicas
relacionadas com a natureza, valores sociais
e a prática do surf.

ONDA Do sAber
22 APOSTILAS
DESENVOLVIDAS

73 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ATENDIDOS

1311 APOSTILAS
ENTREGUES

65% DAS APOSTILAS FEITAS

"Eu recebi uma carta da escola, onde disseram que meu filho
não seria capaz de completar aquele ano, por causa da
dificuldade que ele tinha na escola, eu disse pra mim que ele
seria capaz sim. Foi assim que vim parar no Projeto, onde
achei apoio que precisávamos. Na outra reunião os professores
vieram me parabenizar pela evolução dele na escola, e eu
disse que era graças ao Projeto Ondas que foi onde encontrei
pessoas capazes de ajudar meu filho."
- Ana Cleude, Mãe do Marley e Moisés

Clique para assistir o
depoimento completo
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PROJETO sURFANDO VALORES
O Projeto Surfando Valores, realizado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte, teve
início em agosto de 2021 e vai até julho de 2022. Neste projeto unimos a prática
esportiva do surf ao Serviço Social para desenvolver crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade em suas capacidades físicas e sociais.
No surf, os alunos foram introduzidos aos fundamentos, à teoria, aos critérios de
segurança e ao pertencimento ecológico, desenvolvimento e fortalecimento de
valores e iniciaram a prática na água com pranchas de surf e bodyboards. Através
de atividades planejadas, olhamos individualmente para os alunos, realizando
estudos de caso e pensando em intervenções focadas nas demandas de cada um.
A falta de equilíbrio na prancha, por diversas vezes, deve-se à falta de equilíbrio
psicossocial, consciência corporal, entre outros fatores. Estas vertentes são levadas
em conta no momento da atuação da visão holística (integrada). O objetivo é
proporcionar instrumentos para que possam superar as diversas vulnerabilidades
sociais e ser protagonistas de suas histórias.
Durante o ano de 2021, foi possível observar mudanças nos hábitos e nas atitudes
dos alunos, trazendo à tona o que aprenderam durante o período, como empatia,
cooperação, respeito aos colegas e ao meio ambiente, autoestima e interesse pela
prática esportiva. São nítidas as mudanças positivas que as ações do Ondas têm
causado não somente às crianças, mas também junto aos familiares, que
participam de grupos temáticos e atendimentos sociais e também são impactados
pelas atividades realizadas.
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PROJETO sURFANDO VALORES
32 FAMÍLIAS ATENDIDAS

32 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ATENDIDOS

“Eu gosto mais de estar aqui do que na escola! Porque aqui somos como
uma família! Todos nos escutam com carinho, nos respeitam, nos sentimos
à vontade para falar. Todos são legais, fazemos boas amizades e a gente
ainda surfa!” - Marina, 11 anos
“Aqui eu me solto sem timidez e consigo ser quem eu gosto de ser! Os
professores são nossos amigos e são muito legais! Não tenho medo de falar o
que eu penso e gosto muito de surfar! Fiz muitas amizades também! Vou até
me observar mais aqui, porque quero ser assim em outros lugares, como na
escola! Aqui eu aprendo sobre muitas coisas e você (Assistente Social) é bem
divertida e todos gostam de você!" - Joana, 10 anos
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Educação Transversal: ecologia e valores
Formando crianças e adolescentes conscientes de seu papel
cidadão e defensores da natureza.
As aprendizagens relacionadas à ecologia e aos valores perpassam todos os programas
do Projeto Ondas. Através de diversas práticas, promovemos o pertencimento ecológico e
o relacionamento saudável com a natureza, despertando a consciência de que o aluno e
seus responsáveis fazem parte do meio em que estão inseridos e impactam. Em 2021,
realizamos com os alunos atividades relacionadas a "Ação contra a mudança global do
clima”, como base na ODS 13, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Como exemplo das ações: a plantação de mudas, colheita de frutas, exposição de artes
com materiais recicláveis e ações de limpeza de praia. Percebemos que após as
atividades, os alunos estavam mais conscientes, contribuindo para a preservação e
conservação dos recursos naturais na Organização e na praia, e tendo uma maior
percepção da natureza que os cerca.
Nossas ações também são pautadas na disseminação de valores éticos de cidadania, que
promovem o despertar do agir pessoal através do autoconhecimento e autocuidado, do
agir coletivo, o desenvolvimento da capacidade de sonhar com um projeto de vida, a
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, criatividade,
desenvolvimento do pensamento crítico, a valorização do território e seu repertório
cultural, a percepção de pertencimento, novas formas de se comunicar, a tomada de
decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, responsáveis,
sustentáveis e solidários.
Tudo isto visando o despertar da consciência para aprender a conviver num mundo
desigual, porém, com potencialidade para ser transformado.
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Educação Transversal: ecologia e valores
"Eu aprendi muito sobre a importância
do meio ambiente, que jogar lixo no
chão causa muitos danos à natureza e
aos animais."
- Ana - 13 Anos, Aluna do Projeto Ondas

Clique para assistir o
depoimento completo
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RESULTADOS:
HISTÓRIAS QUE
INSPIRAM
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RESULTADOS: HISTÓRIAS QUE INSPIRAM
Bruno é um menino de 8 anos, morador do Bairro Jardim Virginia II, que entrou no
Projeto Ondas em 2021. Sua mãe, Rosana, é faxineira e trabalha o dia inteiro, não
tendo com quem deixar seu filho, que acabava passando a maior parte do tempo em
casa sozinho ou na rua. A mãe viu no Projeto Ondas uma oportunidade de proporcionar
atividades esportivas e pedagógicas para Bruno no contraturno escolar e conta como,
em pouco tempo, o Ondas foi um "divisor de águas" em sua vida, influenciando de
forma extremamente positiva no cotidiano não só de seu filho, como de sua família como
um todo.
Segundo ela, frequentemente recebia reclamações na escola pelo comportamento do
filho. Depois de seis meses no Ondas, Bruno teve melhora significativa em seu
comportamento geral, tanto na escola, quanto no lar. Ele passou a respeitar melhor seus
pais e professores, demonstrando mais responsabilidade e cooperação. Ela sente que
estar no Ondas trouxe mais motivação e elevou a autoestima de Bruno, que antes não
possuía muitos planos e ambições e, agora, é capaz de pensar mais perspectivas para
seu futuro.
Para Rosana, a tranquilidade de ter a certeza de onde seu filho se encontra e que o
mesmo está seguro, sendo bem acolhido e cuidado, também permitiu que pudesse
enxergar novas potencialidades para ela mesma e sua família. Voltou a estudar e pensa
em fazer faculdade de Serviço Social ou Pedagogia, assim que concluir o Ensino Médio.
Ainda compartilhou a experiência de colocar em prática alguns métodos e ferramentas
de convivência, através do conhecimento que adquiriu nas palestras realizadas para os
pais dos alunos no Projeto Ondas. Hoje se sente parte ativa no desenvolvimento de seu
filho e busca incentivar sua autonomia e seu protagonismo para que ele possa ir atrás de
seus sonhos.
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ATUAÇÃO
EM REDE
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SEGURANÇA ALIMENTAR
Atuando no combate à fome durante a pandemia.
Durante o ano, atuamos ativamente no fornecimento e distribuição de cestas básicas,
produtos de higiene e cartões de alimentação para mais de 300 famílias, contando com
apoio de doações da sociedade civil, da OSC Gerando Falcões, da Fundação Itaú
Social, da Marina Guarujá e ABA.
Ao todo foram entregues mais de 405 cestas básicas e 203 cartões de alimentação
carregados com o valor de R$300 reais. Além das famílias referenciadas no Ondas,
receberam o benefício outras famílias de comunidades do entorno, como Pedreira,
Cantagalo, Cidade Atlântica, Jardim Conceiçãozinha, Prainha, além de termos
direcionado cestas básicas para o CRAS Enseada, CRAS Morrinhos, OSC Educasurf,
Lideranças dos Bairros Canto Galo e Sítio Conceiçãozinha.
Destacamos a atuação do Serviço Social do Projeto Ondas que trabalhou em conjunto
com as lideranças comunitárias dos bairros para a identificação e cadastro das famílias,
priorizando as que mais precisavam de apoio sociomaterial.
Cumprimos, assim, o papel de Organização Social da Sociedade Civil para além dos
processos educativos, unindo forças para a solução de outras demandas emergenciais
das comunidades do município.
“Destacamos a relevância da credibilidade da nossa Organização que, por meio destas
importantes parcerias, conseguiu contribuir com a municipalidade para a redução da
pobreza extrema, minimizando a fome e impactando diretamente a vida de mais de 2 mil
pessoas”, afirma o presidente do Projeto Ondas, Jojó de Olivença.

23

SEGURANÇA ALIMENTAR
405 CESTAS BÁSICAS
ENTREGUES

203 CARTÕES DE
ALIMENTAÇÃO ENTREGUES

309 FAMÍLIAS APOIADAS

"Devido a vulnerabilidade das famílias carentes, as cestas básicas doadas pelo
Projeto Ondas foram de extrema importância social já que estamos vivendo tempos
difíceis devido a desigualdade social que se agravou com a chegada da Pandemia.
Muitas de nossas famílias necessitam de assistencialismo praticamente todos os
meses do ano, devido a alta taxa de desemprego.
Essa ação conjunta prova que com união e trabalho sério desenvolvido por entidades
do terceiro setor, conseguimos minimizar essas questões de desigualdade social .
São ações como essa que levam alimentação para crianças que muitas vezes não
tem o que comer seus lares."

- Samuel Pereira, Associação Conexão Social
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EXPERIÊNCIAS EM REDE - ITAÚ SOCIAL
Contribuindo em rede para a redução do abandono
e evasão escolar.
Através do projeto piloto 'Experiências em Rede' da Fundação Itaú Social, tendo sido
desenvolvido como tema principal "Cuidar da Família para Valorizar a Educação", com vistas à
redução da evasão e do abandono escolar, realizamos quatro encontros com Organizações da
Sociedade Civil de Guarujá, SP, com o intuito de apoiar a construção e implementação de
ações colaborativas que minimizam os impactos da pandemia na educação de crianças e
adolescentes e diminuem o abandono e evasão escolar. Além do Projeto Ondas, participaram
dos encontros representantes do Instituto Anna Zucchi, do Educasurf e do Instituto Stela Maris.
Para agir na redução do abandono e evasão escolar de crianças e adolescentes, avaliamos as
dificuldades de aprendizado das crianças no período de pandemia e os fatores que levaram
muitos alunos à evasão das escolas. Dentre os pontos levantados, um dos mais relevantes foi à
falta de apoio e da valorização dos processos de educação pela família.
Nos encontros, trouxemos, então, vivências e reflexões sobre o autoconhecimento, atendimento
de necessidades básicas, paternidade e maternidade responsável, educação parental, valores,
competências sócio emocionais (BNCC), comunicação não violenta, cultura de paz, entre outros
itens relevantes. Foi possível criar um espaço de confiança, onde os participantes puderam se
expressar e contar suas histórias, se identificando uns com os outros e se apoiando.
Após os encontros, através de relatos e depoimentos, percebemos que os pais e responsáveis
passaram a valorizar e apoiar a frequência dos filhos na escola, além de adquirirem maior
clareza do seu papel de educadores e apoiadores dos filhos.
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EXPERIÊNCIAS EM REDE - ITAÚ SOCIAL
30 PARTICIPANTES

4 ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL
ATUANDO EM REDE

“Foi importante ouvir a experiência e o compartilhamento das histórias e sentimentos
das famílias com relação aos temas debatidos, como forma de criarmos uma cultura de
amadurecimento da importância do envolvimento da família nas questões ligadas,
principalmente, a educação dos seus filhos.”
- Beatriz Laurindo, Coordenadora de Projetos do Projeto Ondas

"Depois dos encontros eu tenho dedicado mais tempo para minha família. A gente está
mais unido. O que eu aprendi, agora estou fazendo. Foi muito útil e proveitoso para
minha família."
- Carla, participante do Projeto

"Aprendi muito aqui, coisas que vou levar para a minha casa. Aprendi a entender
melhor o próximo."
- Joseane, mãe de aluno do Projeto Ondas
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Movimento Pague Seu Ingresso
Agindo em prol de nossas praias e nossas ondas.
Para marcar a entrada na Década dos Oceanos, decretada pela ONU em 2021 até 2030,
participamos do 'Movimento Pague Seu Ingresso' criado e desenvolvido pela OSC Ecolocal
Brasil e as empresas Oceano Surfwear e Keep The Ocean Blue. O manifesto prático e
operacional consistiu em ações de educação ambiental e limpeza de praias do RS, SC, PR, SP e
RJ.
Capitaneados pela Ecolocal Brasil e com o apoio de Organizações da Sociedade Civil
espalhadas pelos cinco estados, foram coletadas mais de 5 toneladas de resíduos em 10 ações.
Participamos da ação em Guarujá, somando forças com a Ecolocal, o Instituto Nature Life, a
organização Remar, Limpar e Ensinar e o Hotel Ibis Style para a ação aberta a alunos e
voluntários com atividades de educação ambiental e mutirão de limpeza na Praia da Enseada.
A Década dos Oceanos é uma iniciativa da ONU, com o objetivo de conscientizar a população
global sobre a importância dos oceanos, além de mobilizar atores públicos, privados e da
sociedade civil organizada em ações que favoreçam a saúde e a sustentabilidade dos mares.
5 TONELADAS DE RESÍDUOS
COLETADAS
1 AÇÃO REALIZADA EM
GUARUJÁ
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10 AÇÕES EM 5 ESTADOS

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Através da aplicação de nossos programas,
participamos da Rede de Garantias e Proteção de
Direitos das Crianças e Adolescentes, conforme
preconiza o ECA - Estatuto da Criança e Adolescente.
Além disso, agimos localmente como contribuintes
das mudanças globais da Agenda 2030 da ONU Organização das Nações Unidas, com destaque para
os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável)
Saúde e Bem Estar - ODS 3,
Educação de Qualidade - ODS 4,
Redução das Desigualdades - ODS 10,
Vida na Água - ODS 14
Vida Terrestre - ODS 15.
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EVENTOS
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Festival Surf Transforma
Promovendo a cultura do surf e da doação.
No Dia de Doar, data em que é celebrada a generosidade e a doação no mundo todo,
realizamos a primeira edição do Festival Surf Transforma, que uniu surf, música e convidados
especiais por uma boa causa: a inclusão social de crianças e adolescentes por meio do surf.
A noite na Casa Flutuar, em São Paulo, foi comandada pelas ondas sonoras da banda Salt
Water Soul e seu rico repertório de surf music. A programação contou ainda com a participação
de convidados especiais, sorteio de pranchas, equipamentos de surf, camiseta autografada por
atletas da elite mundial, como Adriano de Souza, e brindes exclusivos.
O festival contou com o apoio da Start Point, da Casa Flutuar, da plataforma Alisto, das marcas
Dallawa, Bora Botá Pra Cima e Sanko, a quem somos gratos por acreditar que o
#surftransforma !

"Já conheço o Jojó há muitos anos, e sabia de todo trabalho no Projeto Ondas.
Mas ao conhecer de perto este lindo projeto, percebi a grandeza, seriedade,
profissionalismo e o profundo impacto positivo na vida de inúmeras crianças."
- Alberto Alves, surfista, fotógrafo, embaixador do Projeto Ondas e
gaitista da banda Salt Water Soul
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ONDAS
NA MÍDIA
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ondas na mídia
Em 2021, divulgamos nossas ações e campanhas na mídia para mostrar para todo o Brasil o poder de transformação social do surf quando aliado à
educação e ao serviço psicossocial. Foram mais de 25 matérias na televisão, jornal, rádio, revista e na web, que somaram mais de R$230.000,00
conquistados em espaço de mídia. Confira algumas matérias abaixo:

TV CULTURA

Confira nossa participação no episódio Boas
Notícias do programa Estação Livre, no qual
dividimos a tela com outras grandes iniciativas
que ajudam a diminuir os efeitos da
desigualdade no Brasil.

ASSISTA AO
EPISÓDIO

SÉRIE AO FUNDO

Um dos maiores canais de surf do Brasil, o
Série Ao Fundo, invadiu o Projeto Ondas com
diversos atletas para mostrar para a galera do
surf que esse esporte que tanto amamos é
capaz de transformar uma sociedade toda.
Assista o episódio e o webshow gravados com
o canal:
ASSISTA AO
ASSISTA AO
EPISÓDIO
WEBSHOW

BAND SPORT

Conheça a história do nosso fundador e
bicampeão de surf Jojó de Olivença e dos
alunos do Projeto Ondas nessa matéria
divertida.

ASSISTA A
MATÉRIA

Quer fazer uma matéria com o Projeto Ondas?
Entre em contato com nossa assessoria de imprensa, Santos Press, pelo email: rogerio@santospress.com.br
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REMA NESSA
COM A GENTE!
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COMO APOIAR O ONDAS
Junte-se à maior comunidade solidária de surf do Brasil e apoie o
desenvolvimento e inclusão social de crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social.

COMO APOIAR
LEIS DE INCENTIVO

DOAÇÕES PONTUAIS E
RECORRENTES

PROJETOS DE
MARKETING DE CAUSA

ARREDONDAR E PÓLEN

IMPOSTO DE RENDA

NOTA FISCAL PAULISTA

Quer saber mais e ser nosso parceiro? Escreva para parcerias@projetoondas.org.br

PRECISAMOS DE VOCÊ PARA REMAR MAIS LONGE!
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PARCEIROS

PARCEIROS

Agradecemos a todos os
parceiros que acreditaram
no potencial educativo e
transformador do surf e
remaram com a gente nessa
onda do bem.

COLABORADORES
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transparência
Nossa receita, em 2021, foi de R$1.369.238,21 e os recursos foram utilizados para viabilizar os programas e
projetos de desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e apoiar suas famílias.
Para ter acesso ao nosso balanço financeiro, clique aqui.

RECEITA

REALIZADO

6% Outros
5% Doações Pessoa
Júridica
2% Doações
Pessoa física
1% Aplicações

6% Terceiros e
apoio a gestão

36%
Patrocinador
mantenedor

8% Apoio
material às
famílias

11%
Comunicação
e Marketing

11% Institutos
17%
Infraestrutura,
materiais e
equipamentos
19% Recursos
Federais (Lei
de Incentivo
ao Esporte)
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20% Recursos
Municipais

58% Recursos
Humanos

EQUIPE
Jocélio de Jesus: Coordenador Geral
Adriana de Jesus: Coordenadora Pedagógica
Alessandra Jeremias: Monitora
Antonio De Rossi: Professor de Educação Física
Beatriz Laurindo: Coordenadora de Projetos
Bruna Trindade Bordignom: Professora de Educação Física
Celso Antonio Davanço: Coordenador Administrativo
Claudio da Silva Sereno Junior: Professor de Educação Física
Cristiana Renner: Psicóloga
Daniel Rodrigues Lopes: Professor de Educação Física
Denise Rafaela Loureiro de Barros: Assistente Social
Julia Marton Gentil: Professora de Educação Física
Julia Negrão: Professora de Educação Física
Juliana Carvalho: Coordenadora de Comunicação e Parcerias
Kaipo Gonçalves: Coordenador Esportivo
Maria Natali Gomes Rodrigues: Assistente Administrativo
Mariana Martins Ferreira: Analista de Comunicação
Patrícia Ortiz: Assistente Social
Rodrigo Ignácio: Monitor
Rosa Maria Ferreira da Costa: Pedagoga
Sonia Maria da Costa Davanço: Pedagoga
Vanderlucia Mota: Auxiliar de Limpeza
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Siga nossas redes sociais e compartilhe que o #surftransforma
www.projetoondas.org.br
@ongprojetoondas

/ongprojetoondas

Projeto Ondas

Projeto Ondas

Contato: (13) 3371-7902
contato@projetoondas.org.br
Av. Alm. Tamandaré, 87 - Jardim Tres Marias
Guarujá - SP, 11440-470

