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1 – Quem somos? 

Um pouco da nossa história.  

Quando, como e por que a organização foi criada? 

Nossos principais projetos 

 

Passatempo Educativo é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que 

desenvolve projetos na área educacional, cultural e preservação ambiental, há 20 anos que 

serão completados em dezembro deste ano. Somos qualificados como OSCIP (organização 

social civil de interesse público), título dado pelo Ministério da Justiça. 

 

Nossa missão é impactar positivamente o aprendizado e o conhecimento, incentivando 

o ensino de maneira lúdica, contribuindo na criação de condições e oportunidades que 

possibilitem o desenvolvimento sócio-cultural de crianças e jovens carentes, gerando 

transformação social. 

 

Na área da educação nossos projetos têm como objetivos dar continuidade no processo 

ensino-aprendizagem através de situações práticas com atividades nas escolas, excursões, 

visitas monitoradas, oficinas, workshops, palestras, jogos e gincanas dirigidos, suporte 

didático para pais e professores além de elaboração de material pedagógico complementar. 

 

História  - por Carlos Chinen 

“Do sonho do sorvete para o sonho de levar alegria para muitas crianças. 

Durante minha infância e boa parte da minha adolescência foram passados na cama de 

um hospital. 

Com problemas no aparelho digestivo, meu maior sonho era fugir da dieta rigorosa 

imposta pelos médicos, trocar o arroz e o feijão sem sal, o frango grelhado e a salada, por 

um prato de feijoada ou um sorvete de morango. Uma noite após uma longa e complicada 

cirugia acordei na UTI com o pi-pi-pi-pi do aparelho que mede a frequência cardíaca. Não 

entendendo direito, achei que estivesse no céu. 

Durante anos meus maiores sonhos era poder comer de tudo, brincar a qualquer hora 

do dia e ir para a escola, coisas simples da vida. Essa fase foi um aprendizado e uma grande 

lição de vida, que há 8 anos me fez fundar a ONG Passatempo Educativo, uma entidade 

reconhecida pelo Ministério da Justiça com o título de utilidade pública. 
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Dentre os muitos projetos educativos e culturais que são desenvolvidos para crianças e 

adolescentes, certa vez ao final de mais um Projeto Passatempo nas Férias, uma de nossas 

voluntárias numa reunião de avaliação em seu depoimento dizia "que era algo inexplicável 

poder levar alegria e esperança para uma criança. Como um pequeno gesto de voluntariado 

poderia fazer tanta diferença, que as crianças se contentavam com tão pouca coisa e que 

muitas vezes nós temos de tudo e vivemos sempre reclamando". Aquela conclusão para mim 

foi algo grandioso, e hoje percebo nas dezenas de jovens voluntários que, além do trabalho 

social que eles desenvolvem, a consciência de que a alegria e a realização de um sonho não 

estão em bens materiais, mas sim, em pequenos gestos de amor.  

Hoje meu amor sonho é poder cada vez mais pode levar alegria, educação e cultura 

para nossas crianças. “  

(Texto publicado Revista Época, 11/12/2008 como umas das 10 histórias inspiradoras 

do Prêmio Generosidade 2008 – Editora Globo) 
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 Tudo começa a se concretizar com a admiração pelo trabalho das cmunidades das 

escolas de samba, era início do ano 2000. Eu morava há duas quadras do Grêmio Recreativo 

Escola de Samba Barroca Zona Sul e todas as manhãs de sábado ouvia de seu quarto o som 

da bateria proveniente da escola, mesmo em épocas distantes do carnaval. Por curiosidade, 

num desses dias passou pela escola e descobriu que o tal barulho provinha de uma dúzia de 

meninos e meninas que tinham aulas de bateria.  

 

 A partir daí o Projeto “O Amanhã Acontecendo” começava a ser colocado no papel. O 

planejamento de atividades incluía além, de cursos de bateria mirim e mestre-sala e porta-

bandeira, clínicas de esportes com aulas de futebol e vôlei, reforço escolar e aulas de 

informática. Voluntários da universidade PUC-SP e vizinhos dispostos a colaborar. 

 

A primeira atividade foi marcada para maio e no dia da grande festa, um show de 

palhaços, uma grande decepção: apenas 3 crianças apareceram. A diretoria da Barroca não 

havia conseguido fazer a divulgação. 

 

Mais três meses de preparação e uma nova data foi marcada para agosto. Apesar da 

região ter muitos conjuntos habitacionais mais uma vez a adesão foi baixa. Percebendo a falta 

de organização da escola, o projeto foi apresentado a outras duas escolas de samba: Vai-Vai 

e Rosas de Ouro. Os problemas encontrados desta vez foram a falta de espaço e a 

proximidade do carnaval. Todas as tentativas frustradas.  

Assim a proposta foi apresentada à direção de uma instituição chamada Colméia por 

Carla Patrícia Ravaioli, que desenvolvia trabalhos comigo, estudante de educação física pela 

FMU e formada em Magistério pelo Colégio Santana e havia feito seu estágio nesta Instituição. 

A partir daí começa a nossa história com a Colméia e o amor pelos projetos educativos. 

 

A primeira equipe de trabalho tinha apenas três pessoas (Carla, Paula Ravaioli e Carlos), 

mas a iniciativa e o desejo de trabalhos nesta área educacional eram maiores. Depois de 

muitos meses de pesquisa e trabalho em escolas paulistanas os projetos ganharam dimensão 

social.  

 

Nossa primeira atividade foi uma Festa de Natal para 150 crianças em dezembro do ano 

2.000 na Instituição Colméia, localizada na zona norte da cidade de São Paulo. Desde esse 

dia são realizadas atividades educativas para crianças deste local.   
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A Colméia é uma Instituição mantida pela Congregação das Irmãs de São José de 

Chamberry que atende 300 crianças e adolescentes de cortiços e favelas da região da zona 

norte de São Paulo. O ensino fundamental I e II é oferecido gratuitamente, um ensino de 

qualidade. Durante o período da manhã os alunos estudam e na parte da tarde fazem suas 

lições e outras atividades, como por exemplo aula de informática, aula de música, coral. 

Recebem almoço e lanche. 

 

Com a parceria com essa escola filantrópica o foco dos projetos passaram a ser voltados 

para a educação, como suporte ao aprendizado das crianças. 

 

A partir do ano seguinte de 2.001, no período de férias escolares os trabalhos foram 

estendidos para crianças e adolescentes da Instituição Lar Sagrada Família, iniciando-se assim 

o Projeto Passatempo nas Férias, que consiste num programa de atividades lúdicas, 

culturais e esportivas para crianças e adolescentes.  

 

Em 2.005 com um corpo de voluntários que estavam crescendo academicamente, 

muitos passando em faculdades e o trabalho da Passatempo Educativo tomando uma forma 

maior, tomamos a decisão de tornar uma organização não governamental. Foi elaborado em 

conjunto um estatuto, criado regras regimentares e em 21/07/2005 foi registrada em 

cartório nossa primeira ata, ocorrendo a formalização da Instituição. 

 

 

O objetivo da formalização da Instituição foi aumentar os atendimentos, visando um 

aumento do número de projetos e a possibilidade de abertura de conta bancária para busca 

de recursos, pois até, então, os projetos eram financiados pelo Carlos. 

 

Em 2006/2007 a Instituição recebeu o título de OSCIP e no final de 2008 o primeiro 

patrocinador, a empresa VOITH, multinacional alemã na área de maquinário pesado, como 

turbinas de hidrelétricas, máquinas de fabricação de papel, etc.  

 

No período de 2008-2017 com apoio da VOITH os projetos educativos aconteceram em 

14 escolas públicas do bairro do Jaraguá, abrigo e no Parque do Jaraguá. 
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A partir de meados de 2016, os projetos foram transferidos para as escolas públicas da 

cidade de Cotia e APAE com a chegada de um novo patrocinador, Firmenich, multinacional 

suiça que atua na área de fragâncias e sabores. No ano de 2019 foram atendidos cerca de 

20.000 alunos por ano de 12 escolas. 

 

Os principais projetos desenvolvidos:  

 

 Recreatur – Projeto de formação humanística de jovens que trabalha a educação 

através da recreação pedagógica e o turismo lúdico. Um dos principais projetos  da instituição 

desde 2009, foi semifinalista nacional do Prêmio Itau Unicef/2011. O público alvo é alunos do 

Ensino Médio, realizado em parceria com as escolas públicas. Durante 9 anos teve com sede 

as escolas do bairro do Jaraguá e há 4 anos é realizado em Cotia(SP).  O curso com duração 

de um ano desenvolve o jovem na elaboração de atividades pedagógicas, cada ano 

trabalhamos um tema, é escolhido temáticas da UNESCO. Na parte prática do curso, os jovens 

viram multiplicadores e desenvolvem as atividades que eles elaboraram com alunos das 

escolas de ensino Fundamental I. No 2º semestre, o curso é baseado em turismo pedagógico, 

elaboração de roteiros educativos, montagem de exposições lúdicas e mais uma vez, como 

atividade prática, replicam as suas criações para as crianças menores. 
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 Livros em Ação – projeto de incentivo à leitura, realizado nas escolas que une o prazer 

de ler e a interação com oficinas lúdicas. São mais de 2500 livros a disposição das crianças 

com temáticas variadas como artes, cultura afro, cultura indígena, meio ambiente, folclore, 

ciências, história.  É uma biblioteca itinerante que atende milhares de alunos todos os anos. 

O projeto é realizado em conjunto com escolas públicas, os professores escolhem os livros de 

interesse, cada criança participante recebe seu exemplar para leitura. Após 2 semanas, 

ocorrem as oficinas pedagógicas com os educadores que abordam os temas centrais da 

história lida. 

O Projeto foi escolhido pela Embaixada da Austrália em 2014, dentre outros 700 inscritos. 

Contamos com a parceria da Editora Moderna/Santillena que oferece os paradidáticos a preço 

de custo. 
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 Jogoteca de todos os tempos e culturas – que tal aprender as matérias escolares através de 

jogos de tabuleiro? o Projeto foi concebido no seguinte formato: damos uma volta ao planeta 

por mais de uma centena de jogos de todas as épocas da história e dos cinco continentes 

(Asia, Africa, America, Europa e Oceania), passando por  civilizações como sumerianos, 

egípcios, romanos, chineses, passando pela Idade Média e Moderna. O projeto educativo com 

várias vertentes interdisciplinares, como por exemplo:  

 

- Jogos históricos com mais de 4000 anos de existência, inserção na linha do tempo 

- Geografia cultural nos jogos de tabuleiro (Mapa Mundi do jogos) 

- A história enraizada nos jogos da Idade Média 

- A história enraizada nos jogos da Idade Moderna 

- Representatividade cultural e histórica dos tabuleiros 

- A cultura de peças/acessórios dos mais importantes jogos 

- Jogos indígenas e de povos tradicionais (sioux/maoris) 

- Jogos de Cartas no ensino de matemática 

 

 

 

 Passatempo nas Férias – Programação de férias com caráter educativo, lúdico, cultural 

e interdisciplinar que ocorre nos meses de janeiro e julho desde de 2.001. A programação 

para crianças e adolescentes possui 30 oficinas diferentes. Projeto está na sua 52ª edição e 

já foi realizado em cidades como Campos do Jordão(SP – 18 vezes), Caraguatatuba (SP – 8 

vezes), Ubatuba(SP – 5 vezes), Paraty(RJ), São Tomé das Letras (MG), Eldorado (SP), Quadra 

(SP), Conceição dos Ouros(MG), Tuiuti(SP). Nos últimos 3 anos, o projeto escolheu cidades 

que possuíam menos de 5.000 habitantes. Em julho/2020 ocorreu a edição online.  
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  Cultura Acessível – Realizado em parceria com a APAE Cotia, o projeto lúdico realiza 

oficinas preparatórias e visitas monitoradas em museus, parques, teatros, especialmente 

preparados para grupos formados por pessoas com deficiência dos mais variados graus. O 

projeto foi finalista do prêmio do Ministério da Cultura em 2011 com o Prêmio Albertina Brasil, 

na categoria acessibilidade. 

 

 

 

 Projeto Sudoku e Tangram – Diferentes formas de conceber um quebra-cabeças, o 

Sudoku é um quebra-cabeças de números, de origem norte-americana e o Tangram um 

quebra-cabeças geométrico chinês da antiguidade. Ambos os jogos trabalham com o intuito 

de desenvolver o raciocínio lógico e paciência, fundamentais para o aprendizado escolar. 
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 Teatros educativos – Peças educativas que tratam de educação ambiental com 

conceitos de conservação da água, 3R´s, lixos perigosos, destinação correta dos resíduos, 

entre outros temas. São desenvolvidos das escolas públicas e tem um papel integrador de 

projetos, com o Livros em Ação, por exemplo. Como o acervo de livros deste projeto tem 

temas relacionados, os teatros são usados para esse fim. “Piratas do Bem”, peça de maior 

sucesso, realizada em 2018/2019, que trata de importantes temas ambientais como a 

conservação da água, a prática dos 3R´s (reduzir, reciclar e reaproveitar), a coleta seletiva 

abordados através da mágica, da matemática, da geometria e uma pitada de suspense e 

criatividade. A peça que desperta o interesse pelos números e conscientiza sobre o meio 

ambiente. 
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 Expedição Aventura Educativa – Um projeto realizado anualmente que percorre o 

Brasil com apresentações de teatros educativos e oficinas culturais. Realizado desde 

2011 já atendeu mais de 4500 alunos de escolas públicas e ONGs nos rincões dos Estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco e 

Paraíba. São escolhidas comunidades ribeirinhas, quilombolas, lugares de dificil acesso e 

longe dos grandes centros. As peças “No Fundo do Mar” e “Contos de Fadas no Mar Azul” 

foram apresentadas nas escolas de comunidades litorâneas em parceria com o Projeto 

Tamar, Instituto Baleia Jubarte, Projeto Peixe Boi, ONG Tartarugas Urbanas.
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2 – O Cenário 2020 

 

Com o fechamento das escolas – embora necessário para conter a Covid-19 – teve e 

ainda tem impactos profundos na vida de crianças e adolescentes. Considerando as 

desigualdades brasileiras, as opções de continuidade das aprendizagens em casa não se 

deram da mesma forma. 

A pesquisa “Trabalho Docente em Tempos de Pandemia”, foi feita pelo Grupo de 

Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas 

Gerais (Gestrado/UFMG) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). 

 

  Os dados foram coletados entre 8 e 30 de junho, com 15.654 docentes de todo o 

Brasil, da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.  

 

Os dados mostram que:  

 

• 82% dos professores estão dando aulas dentro de casa  

• 82% dos docentes disseram que as horas de trabalho aumentaram  

• 84% dos professores afirmam que o envolvimento dos alunos diminuiu um pouco ou 

diminuiu drasticamente durante a pandemia. 

 • 80% dos entrevistados afirmam que a principal dificuldade dos estudantes é a falta de 

acesso à internet e computadores; seguida pela dificuldade das famílias em apoiar os 

estudantes (74%); 

 a falta de motivação dos alunos (53%) e o desconhecimento dos alunos em usar recursos 

tecnológicos (38%).  

 

Antes da pandemia, 4,8 milhões de estudantes viviam em casas sem acesso à internet 

– o que teve forte impacto nas oportunidades de acesso ao ensino online na pandemia. Em 

agosto de 2020, segundo a Pnad Covid, 4 milhões de estudantes do ensino fundamental 

(14,4%) estavam sem acesso a nenhuma atividade escolar. A maioria negros, vivendo em 

famílias com renda domiciliar inferior a ½ salário mínimo. 

 

Acreditamos que a pandemia deixou grandes lições para a área da educação, o Projeto 

Reforço Interativo vem para unir dois pólos e suprir as dificuldades no ensino 

(escola/professor/pais) e facilitar o aprendizado (alunos).  
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Consequências no desenvolvimento dos alunos serão sentidos por anos, o reforço é 

uma ferramenta para melhorar a qualidade do aprendizado. 

 

Retomar o ensino presencial e garantir o direito de crianças e adolescentes à educação 

são ações essenciais e urgentes no País. Essa reabertura deve ocorrer com toda a segurança, 

preservando a saúde de crianças, adolescentes, profissionais da educação e das famílias de 

todos. Além de reabrir as escolas, é essencial ir atrás de quem não conseguiu se manter 

aprendendo na pandemia – ou quem já estava fora da escola ou em atraso escolar antes da 

Covid-19. Essas crianças e esses adolescentes precisam de iniciativas e propostas específicas 

para que consigam retomar a aprendizagem. 

 

3 – A Passatempo Educativo e a pandemia  

 

 

Em 2020, o Projeto Reforço Interativo surgiu da necessidade de apoio à 

professores, alunos e responsáveis durante a pandemia Covid19 com a suspensão das aulas 

presenciais e o ensino remoto se consolidava como metodologia em toda rede educacional. O 

público alvo dessa iniciativa são os estudantes do ensino fundamental I e II e a missão do 

projeto é impactar, positivamente, o aprendizado, o conhecimento e a educação, incentivando 

os alunos de maneira lúdica. 

 

O trabalho foi pensado a partir das dificuldades de acompanhamento que, muitos alunos 

de escolas públicas, estavam vivenciando com o novo formato das aulas. A Passatempo 

Educativo lançou o projeto “Reforço Interativo”, uma iniciativa online, inovadora e totalmente 

gratuita que utiliza o material pedagógico das aulas para criar brincadeiras e métodos lúdicos 

de aprendizagem.  
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Um projeto totalmente integrado com as escolas e seus professores. Semanalmente, os 

professores indicam os conteúdos abordados em cada turma da sua escola, sugerindo um 

tema dentro das disciplinas escolares – como português, matemática, ciências, história, 

geografia – para conduzir o encontro. Com o assunto em mãos, a equipe da Passatempo 

desenvolve as atividades e organiza as reuniões online e possuem duração média de 50 

minutos. Além das atividades com cada turma, também há competição e gincanas 

interescolares, onde os alunos são separados em equipes e ganham pontos ao cumprirem os 

desafios propostos em jogos como o “Leilão do Conhecimento” e o “War dos Pequenos 

Grandes Gênios”, entre outras programações.  

 

 

 

Em 2020 o projeto atendeu 21 escolas dos municípios paulistas de Cotia, Campos do 

Jordão, Jandira, São Paulo, Mococa e Conde (BA), além de duas escolas no interior da Bahia. 

Para 2021, há a integração prevista de mais escolas na agenda do projeto Reforço Interativo, 

inclusive após o retorno presencial das aulas ou adoção do modelo híbrido de ensino, o projeto 

continuará a ser realizado, com a montagem de salas multimidia em escolas cujo a 

comunidade não possui acesso a internet.  
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O Projeto foi tema e matéria da equipe da Jovem Pan News, no Jornal da Manhã, que 

produziu uma reportagem sobre uma aula de cidadania. Segue o link para conhecer o material 

e conhecer um pouco mais do nosso trabalho.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HuiT67_CbQ8&t=32s 
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No mundo pós pandemia, o projeto terá continuidade com a montagem de salas 

multimidia de escolas que presencialmente seria dificil de chegarmos, como 2 escolas 

municipais da cidade de Óbidos no Pará, cidade ribeirinha, há mais de 700km da capital 

Belém, ou outra escola municipal do interior da Bahia e no Distrito Federal. 
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Para professores e educadores foi oferecido o “Curso Recreatur em Rede”, uma 

formação e capacitação profissional  para o desenvolvimento das habilidades e conhecimento 

das ferramentas tecnológicas para o ensino remoto como gamificação e metodologias ativas. 

Pensando que a adoção do uso da tecnologia permeará a educação daqui para frente.   

Enfrentar os impactos da pandemia na educação, através do desenvolvimento de 

novas habilidades, possibilitando o crescimento profissional e adequação às novas 

oportunidades de trabalho e emprego. 

Os objetivos específicos possibilitou para os formados no curso desenvolver novas 

habilidades e conhecimentos que facilitarão no desempenho de suas atividades profissionais 

e para os ingressantes no mercado de trabalho melhores oportunidades, por exemplo em 

escolas particulares que sabemos, tem incorporado o ensino remoto/híbrido na sua rotina. 

Professores puderam complementar renda com criação de conteúdos pedagógicos direcionado 

para esse público de escolas privadas. 

Se o mundo não será mais o mesmo no pós-pandemia, tão pouco a escola vai ser. Os 

novos tempos na educação, pode dar adeus ao professor condicionado apenas ao uso do 

quadro, a página do livro e as avaliações de múltipla escolha.  

O  professor daqui para frente vai ter que ser bem mais engajado, mediador e criativo.  

No passado, a gente aceitou a forma de ensino da revolução industrial, uma educação 

regrada, passiva, quadrada e processual. Agora e depois da pandemia necessitamos de 

profissionais que foquem no lado humano: empatia, criatividade, conexão, prática, de 

diferentes formas. 

De acordo com um estudo feito pela Fundação Lemann e o DataFolha com professores 

da rede pública do país, sete entre cada dez profissionais docentes pretendem fazer mais 

formações remotas no pós-pandemia. No Nordeste, o índice de interesse chega a ser até 

maior que a média nacional onde alcança quase 80% (79%). A pesquisa ouviu os profissionais 

entre os dias 22 de setembro e 10 de outubro de 2020. 

A formação do Recreatur em Rede veio ao encontro das necessidades de qualificação 

e treinamento na área da educação, um curso prático, dinâmico, que fez a junção do 

conhecimento que o professor já possui com as novas necessidades do mercado. 

 Buscamos o desenvolvimento de  habilidades e competências para o professor no pós-

pandemia: empreendedorismo, capacidade de mutação, criatividade, articulador, a 

adaptação, tornar-se mais interdisciplinar ou seja atuar cada vez mais em grupo com colegas 

de outras áreas, criando projetos integradores e interdisciplinares, mediador, ter maior 

domínio das habilidades emocionais sendo mais resiliente e flexível.  
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 A Jogoteca de todos os Tempos e Culturas foi transformada da versão Jogoteca 

Online, um projeto que apresenta e incentiva pais e filhos a brincarem com jogos de 

tabuleiros e criarem brinquedos educativos. 

O projeto foi uma oportunidades para os pais estreitarem as relações com seus filhos, 

deixando um pouco o mundo tecnólogico de lado e criar laços familiares de outros formas.  

Foram episódios apresentados de uma forma bem dinâmica que conta aspectos 

históricos e culturais de jogos dos 5 continentes, inclusive com tradução em libras.  

Todos os vídeos em nosso canal no youtube Passatempo Educativo. 

https://m.youtube.com/channel/UCmjjEtnmVvDNJAkpQmU6gUA 

 Às terças-feiras o projeto foi focado em jogos e às sextas as oficinas para as crianças 

menores. Passamos, por exemplo, por jogos originários na França e no Egito Antigo, uma 

verdadeira aula de história, além de uma oficina sobre uma arte milenar do Oriente. 

 O projeto incentivou a construção dos jogos com materiais recicláveis como o Mancala 

o tabuleiro foi criado com caixa de ovos. Esse, também, é um dos objetivos do projeto, a 

preocupação com o meio ambiente, estimulando  a reutilização de materiais e com isso 

recriando jogos e brinquedos muito divertidos. 

https://m.youtube.com/channel/UCmjjEtnmVvDNJAkpQmU6gUA
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4 – Escolas Parceiras do Projeto 

 

Escola                                 Cidade 

EM Edith Santos Silva Cotia(SP) 

EM Jardim das Graças Cotia(SP) 

EM Ildefonço Emiliano Brito Cotia(SP) 

EM Isabel Leite Cotia(SP) 

EM Profa.Ana Maria Pereira Cotia(SP) 

EM Recanto Suave Cotia(SP) 

EM Sidronia Nunes Pires Cotia(SP) 

EM Recanto Vista Alegre Cotia(SP) 

EM José Grotóli Cotia(SP) 

EM José da Costa Cotia(SP) 

EM Vicente Maciel Cotia(SP) 

EM Francisco Camilo Cotia(SP) 

EM Elizabeth Janacksek Campos do 

Jordão(SP) 

EM Domingos Jaguaribe Campos do 

Jordão(SP) 

EM Mosenhor José Vita Campos do 

Jordão(SP) 

EM Mafalda Aparecida Machado 

Cintra 

Campos do 

Jordão(SP) 

Educarte Conde(BA) 

Acadêmicos 

EM Vera Sandoval 

EE Giusepe Bertoli 

EE Francisco Faria 

Conde(BA) 

Mococa(SP) 

Jandira(SP) 

São Paulo(SP) 
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5 – Número de atendimentos por mês Reforço Interativo 

Mês 

Quantidade 

de 

Atendidos 

Mês 

Quantidade 

de Escolas 

Abril 288 5 

Maio 784 11 

Junho 1188 11 

Julho 1940 18 

Agosto 1988 18 

Setembro 2008 18 

Outubro 2028 18 

Novembro 2060 18 

Dezembro 1860 18 

 

4A – Número de atendimentos Recreatur em Rede 

Turmas 

Quantidade 

de 

Atendidos  

Junho 37 

Julho 48 

Agosto 62 

Setembro 60 

Outubro 58 

Novembro 57 
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6 - Equipe fixa e Voluntários  

A equipe foi formada por 5 educadores e 1 coordenador, apesar de pequena é bem 

sólida e comprometida com os resultados, desenvolvendo o trabalho com muito amor e 

dedicação. 

Formação: 

Carlos Chinen, Maria Luiza, Olga Tinoco, Rafael Alves, Rafaela Lima e Rivelino Agra 

 

 

A equipe de trabalho foi pequena, porém o trabalho foi grande. 

 

Em 2020 os educadores foram responsáveis pela pesquisa e elaboração de todas as 

atividades pedagógicas que foram realizadas todos os dias. Ao final do ano foram criadas mais 

de 200 temas diferentes de atividades online para alunos do Ensino Fundamental I e II e 

Adolescentes do Ensino Médio. Foram  mais de 800 atividades online aplicadas em conjunto 

com as escolas participantes.   

Desenvolveram o Projeto Jogoteca de Todos os Tempos e Culturas, pesquisando sobre 

os jogos e conteúdos pedagógicos do projeto, além da gravação dos vídeos e tradução em 

libras. A equipe trabalhou na edição do material. 

O coordenador do projeto foi responsável pela administração da organização, o 

gerenciamento da equipe, preenchimento de editais, contato institucional com os parceiros, 

elaboração de relatórios para os patrocinadores, contato direto com as escolas públicas, 

suporte aos professores, criação de novos projetos.  

 

A equipe de voluntários foram responsáveis pela manutenção das redes sociais da 

organização (facebook,instagram, tiktok, twitter, site, linkedin, youtube), realização de 

programação de férias online e atividades mensais. 
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7 – Conquista em 2020  

 

 Menção de Reconhecimento - Embaixada da Austrália 

data do reconhecimento: dez. de 2020   

órgão emissor do reconhecimento: Embaixada da Austrália 

Melhor projeto na Categoria Educação em Reposta aos Impactos da COVID-19 entre os mais 

vulneráveis no Brasil. 
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8 – Demonstrativos Contábeis 
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28 

 

9 – Canais de Comunicação 

 

Os principais canais de comunicação da Passatempo Educativo são as redes sociais, 

com canais no facebook, instagram, youtube, tiktok, twitter, sites da Instituição e projetos. 

 

No facebook e instagram estão seguidores formados por amigos, mães/pais de alunos, 

admiradores do nosso tabalho, voluntários, professores e colaboradores das empresas 

patrocinadoras. 

 

Nesses canais são publicadas informações diariamente (antes da pandemia) e 

atualmente com uma periodicidade 2/3 dias informamos os principais acontecimentos em 

tempo real das nossas programações.  

 

No youtube, o canal da Passatempo Educativo é desenvolvido o Projeto Jogoteca de 

Todos os Tempos e Cultura, todas às terça-feiras, nossos educadores contam a história de 

algum de grande relevância cultural e pedagógico, além de ensinar a jogar, o espectador 

aprende a elaborar seu jogo com material reciclável. Muitos professores de história e 

geografia tem itilizado o projeto para ensinar determinados temas, como Egito Antigo, 

Revolução Industrial, povos da Mesopotamia, etc... 

 

No site institucional é publicado mensalmente nossa agenda de atividades para 

voluntários e uma nota do principal acontecimento do mês, além de relatórios e prestações 

de contas. 

 

Os projetos, também, possuem sites exclusivos como passatempolivros.org.br, 

recreatursp.com.br, jogoteca.com.br, lazerespecial.com.br, jogosecooperacao.com.br, 

ecobanda.com.br 

 


