RELATÓRIO 2019
AUTONOMIA CONHECIMENTO E DIGNIDADE
INSTITUTO SYLVIO PASSARELLI

MENSAGEM INSTITUCIONAL

AOS AMIGOS E APOIADORES
Com grande satisfação e entusiasmo, oferecemos aos nossos queridos apoiadores o
relatório dos inúmeros projetos, conquistas e atividades no ano de 2019. Esta é nossa
forma sincera de dizer muito obrigado a todos que, de alguma maneira, ajudaram a
realizar o sonho de dezenas de jovens da Cohab Raposo Tavares. Nosso trabalho,
responsável, intenso e amoroso, procura levar, além da nossa experiência, muito do
nosso empenho, dos nossos sonhos e daquilo em que acreditamos: uma educação de
qualidade e verdadeiramente transformadora. E é por meio dessa obra que um projeto
maior se realiza. Nossos educandos são encorajados a sonhar conosco um mundo mais
justo e menos desigual, tomando em suas próprias mãos os destinos de suas vidas.
Eles aprenderão a harmonizar liberdade e responsabilidade e descobrirão que o nome
disso é AUTONOMIA: a capacidade de decidir por si, levando em consideração também
a vontade do outro. Apoderar-se-ão do CONHECIMENTO necessário para solucionar os
mais diversos problemas que, porventura, se manifestem, seja em suas vidas
particulares, no mundo acadêmico ou no trabalho. Saberão agir com ética
e DIGNIDADE na solução dos obstáculos. Nosso relatório descreve, detidamente, as
atividades do ano que se encerrou. Felizes por termos alcançado nossos objetivos e
termos vocês conosco. Mais uma vez agradecemos e esperamos poder continuar
contando com todos! Com o mundo e o país vivendo um momento pandêmico de
incertezas, o ISP, em seu esforço diário de fazer a diferença na vida dos jovens, segue
com atividades e propostas remotas que levem os atendidos a reflexão, ao
acolhimento, aos estudos e a esperança.

Sidney Ramos
educador de filosofia
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diretor presidente

diretora pedagogica

INDICADORES
Vagas oferecidas/preenchidas: 110
Índice de permanência no projeto: 89%
Índice de presença nas aulas: 92%
Índice de rotatividade das vagas: 27%
- 16% ocorreram por novas fases de vida: trabalho,
mudança, aprovação em cursinhos, novos projetos, etc.
- 11% desinteresse ou falta de afinidade com o projeto
LISTA DE ESPERA
O ISP não faz campanha de
inscrições, preferimos evitar o
aumento da lista de espera.
Pequenos: .....36
6ª ano: ...........26
7ª ano: ...........37
8ª ano: ...........45
9ª ano: ...........52
Médio: ............30

TOTAL: 226

Kelly Keffny
(ex-educanda, cursando zootecnia na
USP):
“O ISP mudou minha vida e me
deu acesso a coisas que eu nem
imaginava. Ali, desenvolvi
habilidades importantíssimas
para mim até hoje."

BALANÇO
2019

APROVADOS 2020
COLÉGIO WALDORF MICAEL:
- ANA CLARA GUIMARÃES
- RAPHAELA ALVES
- FACUNDO GABRIEL
- JHENIFFER DE SOUZA SILVA
COLÉGIO SÃO LUIS:
- ANA CLARA GUIMARÃES

O ISP INCENTIVA OS PROCESSOS:
ETEC, ISMART (BOLSAS PARTICULA
RES), COLÉGIO SÃO LUIS, WALDORF
MICAEL, I. FEDERAL SP, ENEM E
FATEC.

COLÉGIO BANDEIRANTES:
- JULIANA RODRIGUES
ETEC RAPOSO TAVARES
- PEDRO GUEDES
FACULDADE SANTA CASA DE SP
- ANA CAROLINA FLORENÇA
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – UNESP
- LUCCA COELHO
BOLSA FAC CRUZ. DO SUL /REL. PUBLICAS
- LARISSA E. SANTANA
BOLSA UNIP / JOGOS DIGITAIS
- MARCOS EDUARDO DECARA

Evelyn
(mãe da Ana Carolina, radiologia - Sta.
Casa de SP):
“Ela entrou somente com a nota do Enem
e sou muito grata ao Instituto por isso.
foi muito importante toda ajuda que ela
recebeu no projeto.”
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OLHANDO AS EVOLUÇÕES
O primeiro simulado ISP, em 2016, contou com a presença de 8 educandos. Atualmente a
média é de 15 comparecimentos e já virou tradição no ISP, sinônimo de apoio e qualidade.
O projeto Pequenos no Circuito, cujo inicio foi em uma versão de ferias em 2015, seguiu até
2019, com aulas 1 x semana. No segundo semestre de 2019, atendendo a todo seu potencial,
foi feito um projeto teste, ampliando para aulas 4 vezes por semana. Aprovado com sucesso,
o novo formato já está consolidado para 2020.
As reuniões de educadores, que são o centro de criação das praticas e projetos pedagógicos,
iniciaram em 2013, uma vez ao mês. A evolução foi gradual, junto com o crescimento das atividades,
hoje as reuniões são semanais, inclusive muitas vezes ocorrendo em polos culturais externos.
O projeto Mangos (economia social ISP) iniciou em 2014, timidamnete. Em 2015 foi integrado ao
projeto, passando a ser obrigatorio. Em 2019 já consolidado, teve sua obrigatoriedade eliminada e,
ainda assim, temos a adesão de 90% dos educandos.
O lanche oferecido aos educandos, que não existia no inicio, foi ganhando forma e qualidade ao
longo dos anos. Em 2019 foi estabelecida uma rotina de lanches mais saudáveis e naturais, além de
aumento signifivativo na quantidade oferecida, passando a ser parte real da alimentação dos jovens.
Seguindo este raciocinio, como não lembrar do início das aulas, em fevereiro de 2011?
Com um total de 33 alunos, 2 vezes por semana, e aulas conteudistas, demos inicio. Ouvindo
educandos, familiares, diretores da rede e moradores, o ISP foi se moldando às demandas
emocionais, escolares e culturais dos jovens.
Em 2011, os educandos tinham 4 horas de atividades semanais, hoje, o educandos que faz a grade
completa pode chegar a 26 horas semanais.
As evoluções no ISP tem esta dinâmica: as ideias nascem nos corredores, nas reuniões, nas
assembleias. São estudadas, discutidas com educadores e educandos e, então, são testadas. As
iniciativas evoluem, recebem apoio financeiro atraves do orçamento anual, se tranbsformam em
pilares instituciuonais e, conforme a eficácia, ainda são posteriormente ampliados.. Alguns
exemplos que seguiram por este caminho: Atendimento Psicólogico, Teatro, Capoeira, Assembleias,
Orientação de Mangos, Reuniões de educadores, Projeto dos Pequenos, Basquete e tantas outras,
que a cada ano trazem mais desenvolvimento e confiança para os educandos e familias.

PROJETO MULHERES
INICIO/2015:
10 PARTICIPANTES
RODAS DE CONVERSA
COM ASSISTENTE SOCIAL E
OUTRAS AÇÕES, SEM
EDUCADOR REMUNERADO

HOJE

-

25 PARTICIPANTES
AULA DE ZUMBA
AULA DE ARTESANATO
INCLUSÃO NO PROJETO MANGOS

(EDUCADORES ESPECIALIZADOS E REMUNERADOS)
(AS ALUNAS QUE PODEM, CONTRIBUEM COM A DOAÇÃO DE
ALIMENTOS MENSALMENTE, PARA O LANCHE DOS EDUCANDOS)

PROJETO CAI PRA DENTRO
INICIO/2016:
JANEIRO
12 EDUCANDOS
12HORAS DE ATIVIDADE
2 REFEIÇÕES
SEM EQUIPE DE APOIO

HOJE

- 25 EDUCANDOS EM JANEIRO (JOVENS)
- 12 EDUCANDOS EM OUTUBRO (CRIANÇAS)
- 4 REFEIÇÕES EM CADA
- EQUIPE DE VOLUNTARIAS
- MONITORES E ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS

PROJETO BOLSAS DE ESTUDOS
INICIO/2017:
APLICAÇÃO DE SIMULADO
INCENTIVO DE
INSCRIÇÕES NA ETEC

HOJE

- INCENTIVO DE INSCRIÇÕES EM 6 PROCESSOS
- REUNIÃO SEMESTRAL DE ESCLARECIMENTO
COM AS FAMILIAS DOS VESTIBULANDOS
- ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE INSCRIÇÕES
- APLICAÇÃO DE 5 SIMULADOS POR ANO
- GRUPOS DE ESTUDOS AUTODIDATA

SOB A LUZ DA TERAPIA
Desde 2016 o ISP atende a demanda de apoio psicológico de seus
educandos. Iniciamos com 4 atendimentos semanais e, após o
impulso financeiro do projeto Mahle em 2017, ampliamos para 8
atendimentos semanais.
Em média, cada educando permanece por 6 meses na terapia
(mas há os que seguem por mais tempo, e a vaga lhes é garantida
desde que não faltem e se mantenham em desenvolvimento).
Em 30% dos casos é necessário estender o apoio às mães ou
responsáveis. O ISP oferece essa possibilidade.
Após a ampliação dos atendimentos o tempo de espera por uma
vaga diminuiu de 8 para 4 meses (em média).

Ao longo destes 4 anos de consultorio,
foram atendidos 56 educandos!

SOB A LUZ DA TERAPIA
A.L., Educanda, 14 anos, 2 anos em atendimento
"As conversas com a Sônia me transformaram. Hoje eu consigo
identificar um problema, pensar sobre ele e buscar as soluções. Hoje
sou uma pessoa melhor. Me ajudou a crescer, e continua me ajudando"
K. C., mãe da educanda acima
Através da ajuda que a psicologa deu à A;L. e á mim, toda a família foi
beneficiada. Algumas questões familiares eram pesadas para a A.L.
enfrentar mas, agora, ela está mais centrada e madura. Aaprendemos a
lidar com os conflitos.. Só tenho a agradecer, muito, de coração!
DRA. SÔNIA BASSI CARAVAGGIO, PSICÓLOGA
Ha quatro anos atrás, eu chegava ao ISP mansamente, para abrandar
seres que não encontravam formas sociais de se expressar. Aos
poucos aconteceu o depertar da curiosidade de todos. Hoje, a terapia
é inerente ao ISP, cada jovem ali sabe que pode e merece ser ouvido.
Trabalhar no ISP, acompanhar e fazer parte de práticas pedagógicas
tão acolhedoras é algo que mobiliza minhas melhores percepções do
ser humano e sua capacidade de superação.

AÇÕES DE APOIO
CESTAS BÁSICAS
Pelo terceiro ano consecutivo, o ISP
recebeu cestas básicas para repassar às
famílias. Nos agradecimentos que
recebemos das famílias fica evidente a
importância da ação dentro de cada lar.

BINGO, BAZAR E FESTA DO SACY
Em 2019 foram feitas várias ações para
arrecadar fundos. Sucesso! Com o valor
arrecadado, vamos custear uma ação de
confraternização e esperança após a
retomada das atividades presenciais.

PARCERIAS PELO BAIRRO
Mantivemos e aprofundamos nossas parcerias
com a rede local de proteção aos direitos da
criança e do adolescente.
Hoje, o ISP é visto como ponto de apoio para
fomentar ações da comunidade.
Um lugar conquistado do qual nos orgulhamos.

D. Vera
(avó da Luiza Nadú, 2º medio):
“O ISP é ótimo e muito importante para esses jovens. Adoro! Vocês
ajudam demais a família toda. São incríveis com a Luiza.”

AÇÕES PONTUAIS
Todos os meses realizamos ações especiais!
Educandos fizeram cartazes de fortalecimento,
entrevistas na rádio ISP, pesquisa de opinião pública,
festa junina, assembleias, campeonatos e até
construíram uma mesa de ping pong. A regra é que as
atividades devem promover Autonomia, Conhecimento e
Dignidade. Esse é o tripé do ISP.

EIBMA OIEM ED EPIUQE
SETROPSE ED EPIUQE

EQUIPE DE ARTES

PROJETO MANGOS
ECONOMIA SOLIDÁRIA

Os educandos escolhem uma das 7 equipes para participar:
Artes, Biblioteca, Economia, Esportes, Nutrição,
Meio Ambiente e Bazar.

RAZAB OD EPIUQE

Sua missão é fazer tarefas de manutenção e
melhoria do projeto. Em 2019, todos se
superaram, realizando grandes mutirões de
organização (que chamamos de arrastão do
bem!). Em troca da colaboração, todos recebem
mensalmente um pagamento feito com nossa
moeda interna, os Mangos. Em nosso bazar, os
educandos e famílias trocam a moeda por ítens
que sejam de sua vontade.

AÇÕES EXTERNAS
Foram muitas em 2019!
Os educandos:
Realizaram várias saídas. Os passeios são um
momento de impacto no aprendizado, quando
ganha forma e sentido na interação com o mundo.
Estivemos no CEU Uirapuru, na Etec Vila Olímpica,
no Pátio do Colegio, no Parque Chico Mendes, na
Sala São Paulo e em muitas caminhadas pelo bairro.

Os educadores:
Foram a escola do bairro conhecer o dia a dia dos
educandos, ao Colégio Waldorf Micael para
experimentar a pedagogia na prática e ao Instituto
Paulo Freire para discutir métodos pedagógicos.
A coordenção, por sua vez, visitou o Instituto Ana
Rosa, o Lar Benção Divina e o Colégio Waldorf
Steiner, além das visitas de rotina as escolas e aos
pontos de apoio da comunidade, sempre em busca
de teorias, práticas e parcerias que alimentem a
constante evolução do projeto.

Um momento especial
Em dezembro, a turma dos pequenos (9 a 11 anos) foi
convidada pelo LAR DA BENÇÃO DIVINA para assistir ao
espetáculo institucional, produzido e encenado por alunos
do projeto. O evento foi na Sala São Paulo – um dia
memorável para todos, marcando o final de nosso ano
letivo em grande estilo!

Jaci (vizinha e voluntaria):
“Eu digo que aqui tem pessoas
maravilhosas, que pensam
sempre no bem estar desses serzinhos e
fazem de tudo para que eles cresçam no
caminho do bem e se desenvolvam ao
máximo.
Não consigo falar de vocês
sem me emocionar!”

ALÉM DAS AULAS CENTRAIS DO PROJETO, CONTINUAMOS
COM NOSSAS ATIVIDADES OPCIONAIS:
Teatro

Capoeira

Basquete

Boxe

Futebol

Vôlei

Zumba (mães)

Artesanato (mães)

Mangá

Lettering

Grupo de Estudo

Terapia individual

OS EIXOS EDUCACIONAIS
MUNDO, LÓGICA, VIDA, COMUNICAÇÃO, ARTES E FILOSOFIA
O conjunto é o pilar das atividades institucionais desde 2014.
No ano de 2019, cada eixo trouxe teorias e práticas muito
criativas, que ampliaram a visão de mundo dos jovens. São aulas
que buscam o aprofundamento cultural por meio das
experiências.
Acontecem 24 eixos por ano, sendo que cada educando cursa
dois por bimestre.

EXEMPLOS DE TEMAS DOS EIXOS 2019
Eixo lógica: desenhar o sistema solar no muro,
em escala;
Eixo vida: inventário da fauna local;
Eixo comunicação: sexualidade e diversidade;
Eixo mundo: caminhos e carreiras;
Filosofia: ciência na mitologia;
Artes: galáxia em arte.

NOVIDADES PARA 2020
ISP E WALDORF MICAEL
ISP e MICAEL firmaram parceria
institucional. Ao longo do ano, 16
alunos do Micael atuarão como
voluntários e instrutores no ISP.
.
Ana Clara, 2019 (ex-educanda, bolsista
no Colegio Waldorf
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Micael):
“O ISP é o melhor lugar do mundo!”

NOVIDADES 2020:
ISP & GRUP0 MOVILE
Em Janeiro de 2020, o ISP foi selecionado
pelo edital Fundação 1BI, do Grupo Movile,
e recebeu dois dias de treinamento em
redes sociais. O evento aconteceu na sede
do IFood, em Osasco, com a presença de
instituições de todo o Brasil. O ISP inovou
e, sempre acreditando nos jovens, convidou
três educandas para o treinamento.
Elas têm entre 12 e 15 anos e agora são as
responsáveis pelo Instagram do Instituto.
A dedicação e qualidade do trabalho delas
já pode ser conferida em nossa página.
Siga o ISP e confira!
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D. Cleusa
(avó do educando Kaique, 9º ano):
“Para o Kaike é muito bom. Ele está lá desde pequeno e sempre
fez muito bem para ele. Eu diria que é o melhor lugar onde
poderia estar.
Tenho muita confiança no projeto."

LEI ROUANET
O ISP entrou com um projeto para
ser apoiado pela Lei Rouanet, uma
nova forma de fonte de renda que
vai potencializar ainda mais o
impacto educacional.
O projeto contempla nosso tripé:
Autonomia – empreendedorismo;
Conhecimento – aulas teóricas e
práticas;
Dignidade – acolhimento e apoio
emocional.

NOVIDADES 2020
POTENCIALIZANDO A TURMA DOS PEQUENOS
Em 2020, o ISP passa a receber investimento para
a reestruturação das aulas matutinas, voltadas às
crianças de 5º e 6º ano do Fundamental (9 a 11
anos). Os pequenos terão aulas modulares de
capoeira, artes, literatura, lógica, meio ambiente,
basquete e muitas outras. O projeto teve início em
fevereiro e permanece suspenso devido ao
isolamento social, porém, está tudo pronto e
aprovado pelas crianças..
MAIS NATUREZA
O Instituto já contava com um cenário cercado de
muita natureza, que sempre foi integrado às práticas
pedagógicas (mangueira, bambuzal, mamoeiro, horta,
minhocário, jardim suspenso, cisterna, etc.). Entramos
em 2020 com mais um sonho realizado: um jardim com
gramado, muitas frutíferas, uma área circular para
atividades e um novo pátio anexo à cozinha, com
canteiro para uma nova horta!
FORMANDO
O ISP, em parceria com uma educanda já universitária,
entra com um novo projeto: o FORMANDO, que busca
trazer acolhimento e apoio aos educandos do 9º ano
nesta fase tão importante de suas jornadas.

METAS 2020
"A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que
sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas
vidas." (R. Steiner)
- CAMINHAR PARA A INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA, COM PROJETOS POR
INCENTIVO FISCAL;
- INICIAR CAMPANHAS PONTUAIS DE CROWDFUNDING PARA MELHORIAS
ESTRUTURAIS;
- POTENCIALIZAR O PROJETO DOS PEQUENOS – 9 a 11 ANOS;
- AMPLIAR OS DIRECIONAMENTOS DE BOLSAS DO ENSINO MÉDIO;
- REDIGIR O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO;
- APROFUNDAR O ESTÍMULO AO PLANEJAMENTO DE VIDA DOS EDUCANDOS.

Sandra Casais
(CAMP - assistente social, parceira ISP)
“É o melhor programa educacional que eu
indico! Um espaço democrático, humanitário e repleto de troca de
saberes, onde o educando é tratado com amor e respeito em sua
totalidade. Lá se aprende com os melhores educadores, fazendo parte
de um lugar mágico.”

A PANDEMIA E O ISP
- Campanha de cestas básicas;
- Campanhas de distribuição de máscaras
- Capoeira online;
- Terapia online;
- Grupos de estudos online;
- Plantão de dúvidas online;
- Aulas de eixo online;
- Aulas de filosofia e artes online;
- Acompanhamento de vestibulinhos;
- Projeto dos pequenos e projeto
Formando: parte das atividades foram
adiadas sem custos financeiros às partes
ou ao ISP;

Durante a pandemia, todos os esforços
institucionais estão voltados para o
fortalecimento do jovem em
isolamento. Atividades online,
conversas, telefonemas,
encaminhamentos sociopedagógicos e
tantas ações, todas buscando
alinhamento com nosso compromisso
maior: formar jovens seguros de si e
capazes de mudar para melhor o
próprio destino.
É hora de estarmos juntos alimentando
os planos de vida, estimulando os
estudos e amparando nas adversidades
que não podemos evitar.

DEPOIMENTOS
Bia Lemos (educanda, 7º ano)
“O ISP ajuda muito nos meus estudos e dificuldades diárias! Tem vários professores
muito legais e que te ensinam tudo. Não é uma escola, é muito diferente: mais
divertido e ao mesmo tempo muito sério. Na verdade, é nossa segunda casa, mas até
boletim tem que levar
Fernanda Oliveira (ex-educanda, cursando direito na USP):
“É um lugar tão incrível! Até mesmo no dia do seu aniversário você quer estar lá.”
Simone (mãe da Aline Coelho, 1º médio):
“Todo mundo deveria fazer esse projeto. Os alunos recebem muito apoio e os
professores são maravilhosos!”
Jaqueline Pacheco (ex-educanda e voluntária, formada em artes plásticas):
“O ISP fez e faz muita coisa por mim. Aprendi sobre arte, história, cultura e o mais
importante: aprendi a me colocar no lugar do outro, a lutar para que pessoas sejam
respeitadas independente de religião, sexualidade ou pele. Toda a equipe tem um
carinho especial por nós e sabem ser duros quando precisa.”
Mike (vizinho e voluntário):
“No ISP as crianças e jovens estão amparados psicológica, social e academicamente.
Lá, eles se ocupam com coisas produtivas e refletem sobre o próprio
desenvolvimento, sempre bem acolhidos, com uma pedagogia que é ao mesmo
tempo divertida e muito séria.”
Grazielli Cristina (educanda, 3º médio):
“Quando alguém novo entra no projeto, vai gostar com certeza. Ele e também seus
pais! Não tem como não gostar. Além de aprender, você se desenvolve e sai da
rotina.”
Mayumi Saigiro (educanda, 8º ano):
“Vocês são incríveis e têm um excelente ensino. Eu amo esse lugar!”
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Todos que nos apoiaram são parte dessa alegria:
Saber que cada um dos 100 jovens atendidos
terá seu futuro transformado!
Muito obrigada pelos sorrisos de 2019.

