RELATÓRIO FINAL 2018
“Quando eu entrei no ISP fui me apaixonando
cada dia mais. Em um mês eu já tinha me
apaixonado por tudo aqui dentro.”
Thiago Matheus de Almeida, 11 anos,
(educando desde 2016)

“O ISP é minha casa, é onde eu
gosto de ficar, é onde eu tenho paz.”
Eyshila Machado, 12 anos
(educanda desde 2017)

MENSAGEM INSTITUCIONAL
Apresentamos com satisfação e entusiasmo nosso Relatório Institucional 2018.
Aqui, como fazemos anualmente, compartilhamos nossa prestação de contas transparentes, nossos desafios, conquistas
e aprendizados; é nossa forma mais franca de agradecer a confiança que em nós foi depositada pelos nossos
apoiadores.
Concluímos o ano de 2018 com o pensamento amplo e novas propostas desenhadas em conjunto com os educandos,
para o ano que entra. Com essa proposta, buscamos atender a demanda e anseio das crianças e dos jovens, ao mesmo
tempo em que mantemos a prática efetiva do foco pedagógico institucional: Autonomia, Conhecimento e Dignidade.
Este propósito nos direciona com clareza em um impulso de inovação, perante as necessidades atuais de
desenvolvimento humano e emocional, que recai, ou melhor, deveria recair, no processo da educação. Esta é a nossa
visão, levar o jovem a ser o protagonista de suas ações; a construir uma identidade que se adequa como veículo da
realização do seu potencial de diferenciação, levando a ações concretas no Instituto e no mundo. O educando há de se
observar, se ouvir, pensar e elevar sua autoestima. Em paralelo, mobilizar sua família no entendimento e participação dos
propósitos seus e do Instituto, com assessoria e trabalho terapêutico, se necessário.
Esta visão inovadora exige dedicação, confiança e união dos educandos e dos profissionais em seu entorno.
Seguimos atuando com essa efetiva parceria entre todos, na alegria desta tarefa dignificante, e na qual nossos
apoiadores e estimuladores são essenciais.

Sônia Bassi
Psicóloga

Luca Passarelli
Diretor Presidente

Fernanda Doubek
Coordenadora Pedagógica

VISÃO
VISÃO


Contribuir e criar condições para que crianças e jovens
possam ter uma percepção de vida positiva e se mobilizar
para ações concretas que mudem o seu destino.

“”O Instituto Sylvio Passarelli busca ser um espaço onde se aprenda a respirar,
a fazer escolhas, a se doar, a se recompor e principalmente, a sonhar. ”
(Fernanda Doubek, coordenadora ISP)

INDICADORES
ÍNDICE DE PRESENÇA DOS EDUCANDOS: 91,5%
É um dos índices de maior orgulho. Conseqüência do vínculo afetivo entre educandos e Instituto.

ÍNDICE DE PRESENÇA DOS EDUCADORES: 98%
Outro orgulho, Os educadores não faltam: envolvimento, respeito e amor ao projeto e aos educandos.

“O ISP representa para mim um núcleo onde se
aplica uma interação viva entre a cultura, a arte
e uma nova consciência do ser.
(Sônia Caravaggio, psicóloga ISP)

INDICADORES
NOSSOS NÚMEROS
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4

BASQUETE

10

TOTAL

34

TOTAL

66

ÍNDICE DE PRESENÇA
PERCENTUAL PRESENÇA

91,50%

FALTAS OCORRIDAS

710

PRESENÇAS POSSÍVEIS

8343

PRESENÇAS OCORRIDAS

7633

“Nutrir o jovem para a liberdade, cultura e autoconhecimento é
um rio que o ISP navega em busca de novas e largas margens.”
(Fernanda Doubek, coordenadora ISP)

NOSSOS NÚMEROS

“Aqui se aprende a agir e pensar a partir do
conhecimento de si próprio, como elemento
transformador de si, do mundo e da natureza.”
(Sônia Caravaggio, psicóloga ISP)

inscrições
Inscrição de AMIGOS: 30% da lista de espera
Essa é uma estimativa do número de jovens que se inscrevem a convite dos
próprios educandos isp. Eles trazem SEUS amigos e apresentam o ISP com muito
orgulho, TAL QUAL um anfitrião apresenta a própria casa. É um prazer vê-los tão
apropriados.

Processo de seleção
O ISP acredita no potencial de diferenciação de todos. Assim, temos alguns
critérios de prioridade para as vagas, mas Não há provas ou entrevistas ou fatores
excludentes. a oportunidade de transformação é aberta a todos.

Lista de espera: 160
Temos uma relação dinâmica com a nossa lista de espera, sempre buscando zerá-la
para em seguida, reconstruí-la. E 2018 foi ano de reconstrução! Dessa vez, foram
os educandos que fizeram a faixa.

“Costumo dizer aos educandos que eles
me salvam diariamente da mediocridade”
(Mariana Mattar, educadora ISP)

aprovados

FERNANDA OLIVEIRA

USP / DIREITO

FERNANDA OLIVEIRA

PUC (BOLSA) / DIREITO

PEDRO SARTORI

FATEC / GESTÃO AMBIENTAL

GUILHERME TOLEDO

UFPR/ ENG. DE ALIMENTOS

GUILHERME TOLEDO

UNIP (BOLSA) / ED. FÍSICA

YASMIM SOUZA

UNIP (BOLSA) / ADMINISTR.

RODRIGO MARQUES

ETEC / TÉC. COZINHA

VALERIA DUARTE

ETEC / TÉC. COZINHA

GIOVANA AMORIM

ETEC / SECRETARIADO

PEDRO DREY

ETEC / ADMINISTRAÇÃO

JULIA ALVES

ETEC / DESENVOLV. SISTEMA

JEFFERSON PEREIRA

ETEC / TÉC. ELETRÔNICA

HUGO RAMOZ

SÃO LUIS (BOLSA) / E. MÉDIO

IAGO LEAL

SÃO LUIS (BOLSA) / E. MÉDIO

LEONARDO PACHECO WALDORF (BOLSA) / E. MÉDIO

“Quando um educando segue seu caminho, deixa em nós
uma sensação de plenitude. Seu sucesso acadêmico vai
além dos estudos, é feito de puro amor próprio.”
(Fernanda Doubek, coordenadora ISP)

NOSSOS EDUCADORES

“O amor e a dedicação da equipe pelo projeto, bem como o respeito e amor dos
educandos e familiares, são pilares para a formação dessa pequena comunidade
em sua busca pelo desenvolvimento humano integral.”
(Fernanda Doubek, coordenadora ISP)

Pedagogia isp

“As palavras que sustentam a pedagogia ISP não são apenas palavras, estão em prática o tempo todo
de forma abrangente e são colocadas à prova todos os dias.”
(Serena Labate, educadora ISP)

FORMAÇÃO DE EDUCADORES

EDUCADORES EM VISITA DE FORMAÇÃO NO CIEJA CAMPO LIMPO
(REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE)

“O ISP deixa claro aos educandos qual o sentido de cada ação pedagógica.
Essa transparência fortalece o elo de confiança para além da empatia.”
(Fernanda Doubek, coordenadora ISP)

AMPLIANDO SABERES
iniciação musical - projeto voluntário orquestra popular de base

aulas de arte,
pintura, argila, observação, xilogravura,
desenho, etc.

“Os educandos não percebem nossa pedagogia
como caridade ou favor, mas como um modo
humano e razoável de se relacionar”
(Mariana Mattar, educadora ISP)

Oficinas: galáxia, slime, culinária, jogos africanos, costura, etc.

FOCO NO FUTURO

5 SIMULADOS ENEM/ETEC

GRUPO DE ESTUDOS COM APOIO DE
MÃE VOLUNTÁRIA

“Para mim, trabalhar no Instituto Sylvio Passarelli tem
possibilitado uma experiência única no campo da educação.
Os projetos desenvolvidos e o trabalho cotidiano com os
jovens são fontes de inspiração e alento. O instituto é hoje o
sal da nossa esperança e a crença em um futuro mais justo.
(Sidney Ramos, Educador ISP)
para não deixar os educandos
sem aula, educadora leva seu
bebê ao ISP

Autoconhecimento, sala da
psicóloga foi reformada
proporcionando maior
acolhimento

Teatro & CAPOEIRA

“O ISP consegue extrair o melhor de seus educandos. Ao final de
cada eixo eles próprios são capazes de avaliar o quanto
progrediram e quais dificuldades superaram.
É mágico como o ISP têm a possibilidade de levantar questões e
sugestões de educandos e educadores para a boa convivência e
aprendizado. Todos são ouvidos.”
(Denise Araújo, Estagiária ISP)

Ano de copa do mundo

Distribuição de 28 álbuns da copa e mais de 1.000 figurinhas
arrecadadas em campanha

“O ISP é onde consigo exercitar de forma mais
plena o que é ser educadora, há um terreno
muito fértil, onde sementes e frutos são
alimentados pela energia dos educandos. .”
(Serena Labate, educadora ISP)

Assembleias e reuniões

Assembleia mensal de educandos
Reunião de educadores com exeducandos para pensar novas
propostas do ensino médio ISP

Reunião de educadores com educandos
para estudo de novas regras
Reunião de famílias

A preocupação com a cooperação, com a opinião dos educandos, com o meio ambiente... Tudo no
Instituto Sylvio Passarelli nos mostra que é possível, sim, educar integralmente, desenvolvendo
auto estima, confiança e responsabilidade nos jovens.”
(Denise Araújo, Estagiária ISP)

“O ISP coloca uma lupa sobre todas as
questões, dando atenção e grandeza à tudo
aquilo que é grande para os educandos.”
(Serena Labate, educadora ISP)

SAÍDAS
Estudos de bairro: apropriação e pertencimento

ônibus público: exercendo a mobilidade urbana

“Ouvir não só com os ouvidos. Ter sensibilidade total, enxergar além da voz e dos olhos, prever,
acolher, dialogar, são aspectos que fazem do ISP um lugar especial para o crescer.”
(Serena Labate, educadora ISP)

EQUIPES
no isp, desde 2015 existe uma economia
interna ISP, uma moeda social (mangos)
sustentada pelo trabalho solidário dos
educandos e familiares

cuidam de tudo no bazar, organizando as doações recebidas de nossos apoiadores e
gerenciando toda a loja
cuidam dos trâmites
financeiros
limpam a quadra

“O Instituto estimula cada educando dentro das metas pedagógicas
(Autonomia, Conhecimento e Dignidade)
mas para o ISP, o autoconhecimento é tão importante quanto o curriculum: Entender as
próprias emoções, sentimentos e conflitos para se tornar um indivíduo seguro de si.”
(Serena Labate, educadora ISP)

“Aqui entendi que cada educando é especial.”
(Jaqueline Pacheco, Estagiária e ex educanda ISP)

EQUIPES

preparam lanche do dia

montam uma mesa de luz para o
ateliê
na biblioteca, em reunião
de estudos

“O Instituto é um espaço vivo.
A flexibilidade e versatilidade nos coloca sempre
em sintonia com o anseio dos educandos .”
(Serena Labate, educadora ISP)
mutirão para tirar o mato
pintam as paredes
internas do isp

ISP PARA ADULTOS
O GRUPO DE MULHERES TEM AULAS
DE ZUMBA E ARTESANATO.
AS ALUNAS CRIARAM VÍNCULO COM A
PEDAGOGIA DO IsP E SE SENTEM ACOLHIDAS
DAS MAIS DIVERSAS FORMAS.

no dia 5/8, dia nacional dos
voluntários, realizamos um
encontro especial para as
pessoas da comunidade que
amam e abraçam o isp. sem
elas, seríamos menos. gratidão.

“Percebemos que o ISP é especial ao olhar o
comprometimento que os educandos tem com o
espaço; a maneira positiva com que eles se
aplicam às atividades. “
(Denise Araújo, Estagiária ISP)
“Todos os espaços do ISP são ‘espaços
educadores’, aumentando as possibilidades
criativas, o universo de aprendizado e a criação
de aulas extraordinárias”
(Serena Labate, educadora ISP)

EVENTOS
desde 2016 o isp colabora com ações para a festa do
sacy, evento cultural do bairro, promovido pelos
próprios moradores e líderes comunitários. este ano o
isp ajudou com o bingo e a roda de capoeira.
.

Em uma rica parceria, o ISP recebeu o espetáculo de
circo teatro da a CIA GERA CIRCO, apoiada pela Lei
Rouanet .

(Dicio) Educando: Indivíduo que se encontra em processo de aprendizagem.
“Aqui somos todos educandos e nos percebemos como tal, isto é primordial para a
boa interação com os jovens”
(Fernanda Doubek, coordenadora ISP)

outras alegrias

Acantonamento em Janeiro e Julho

Saraus ISP,
mais consolidado

Surpresas da natureza

Aula de basquete e boxe

“É muito especial como o ISP
estimula os educandos a serem
pessoas que façam a diferença em
nossa sociedade”.
(Denise Araújo, Estagiária ISP)
Tempo de colher manga
Na biblioteca, xadrez

OUTRAS ALEGRIAS
O EMPREENDEDOR
PEDRO McCardell, VEIO
COMPArTILHAR SUA
EXPERIÊNCIA COM OS
JOVENS.

pelo segundo ano o isp recebeu
cestas básicas para distribuir
entre as famílias no final do ano.

empresas amigas do isp
realizaram várias campanhas
de arrecadação.

Os educandos se mobilizaram em
campanha para ajudar vítimas de
incêndio no centro.

“Tenho aprendido muito com o ISP. Vou levar comigo esta experiência
de observar os educadores, a gestão e a maneira como o projeto
pedagógico está sempre valorizando e instruindo os educandos.”
(Denise Araújo, Estagiária ISP)

compra de fones de ouvidos
para a sala de informática.

Confraternização final

A 1º FEIJOADA ISP FOI UM SUCESSO!
•GRATUITA
•RECEBEU 150 PESSOAS DA COMUNIDADE
•CONTOU COM UMA EQUIPE DE 12 VOLUNTÁRIOS
•UNIU FAMíLIAS E AMIGOS DOS EDUCANDOS

“No ISP os sonhos não são abstratos, efêmeros, sejam dos educandos ou dos
educadores. O esforço coletivo para a realização de cada demanda
compartilhada é permanente, e na maioria das vezes, bem sucedido.”
(Serena Labate educadora ISP)

“O ISP é um lugar que renova cada pessoa, com uma
magia que não sabemos explicar”
(Jaqueline Pacheco, estagiária e ex educanda ISP)

“O Instituto é um oásis que se contrapões à aridez da educação pública atual.
Surge como um espaço de liberdade e respeito, onde podem florescer livremente ideias, desejos e sonhos.
Ainda que com desafios e dificuldades, esse lugar existe aqui, potencialmente.”
(Serena Labate, educadora ISP)

NOSSO MUITO

OBRIGADO!

