
FEVEREIRO 2022

Bússola Social

PROJETO

GERAÇÃO GIRASSOL



Quem somos
Impulsionar o processo de protagonismo juvenil por meio de uma educação inovadora,

visando contribuir para o densenvolvimento local.

RESPONSÁVEL

JOSEFA SILVIA DAS NEVES SANTOS  

(82) 9964-10939 

igds@igds.org.br 

silvianeves@igds.org.br 

sandro.santos@inforbetizar.org 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

JOSE SANDRO DAS NEVES SANTOS  

(82) 9993-68491 

contato@sandrosantos.eti.br 

mailto:igds@igds.org.br
mailto:silvianeves@igds.org.br
mailto:sandro.santos@inforbetizar.org
mailto:contato@sandrosantos.eti.br


GERAÇÃO GIRASSOL Objetivo 
Geral do Projeto

Contribuir para a promoção da garantia dos

direitos das crianças, adolescentes e jovens,

bem como o desenvolvimento do seu potencial

humano e social, por meio do acesso a

educação não formal com o cinas

socioeducativas e trilha pro ssionalizante,

impulsionando o processo de protagonismo

juvenil.

PROJETO



Per l dos atendidos 
cadastrados no projeto

O projeto "Geração Girassol" atualmente atende 86 atendidos. No mês de fevereiro houveram 62

inscrições e não houveram evasões.

Renda familiar per capita
Total de atendidos: 86

Renda não informada: 86

86
Atendidos 

cadastrados 
no projeto

44
Feminino

42
Masculino

0
Não binário

0
Não informado

GERAÇÃO GIRASSOL

http://www.amcharts.com/javascript-charts/


ATIVIDADES

Encontros executados

100 %

Atividades

2

Frequência 
dos atendidos

100%

GERAÇÃO GIRASSOL



ATIVIDADES EM FEVEREIRO/2022



Programa Jovem
Falcão_Matutino
11/02/2022 a 02/06/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

12

Total de 
encontros

2

Frequência 
dos atendidos

100%

Descrição da atividade

Programa de Inteligência Emocional,

abarcando atividades na plataforma Mentorar

e Canvas, aulas presenciais e mentorias (

Inteligência Emocional e Carreira)



Programa Jovem
Falcão_Vespertino
11/02/2022 a 02/06/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

27

Total de 
encontros

2

Frequência 
dos atendidos

100%

Descrição da atividade

Programa de Inteligência Emocional,

abarcando atividades na plataforma Mentorar

e Canvas, aulas presenciais e mentorias (

Inteligência Emocional e Carreira)



Plano de ações
Das ações realizadas em Fevereiro

GERAÇÃO GIRASSOL

3  
Ações realizadas

0  
Ações

não realizadas

 Realizar encontros presenciais do curso socioemocional, acrescido das mentorias quinzenais.

 Realizar encontros presenciais do curso socioemocional, acrescido das mentorias quinzenais.

 Promover formação continuada para os educadores, por meio de encontros formativos de planejamento, avaliação,
registro, Inteligência Emocional, Canvas, entre outras temáticas.



GERAÇÃO GIRASSOL

Fotos de 
Fevereiro



GERAÇÃO GIRASSOL

Relatório de 
atendimentos

4
Atendimentos em grupo

Atendimentos em grupo

100%

Presença em Aula 4

http://www.amcharts.com/javascript-charts/


INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GERAÇÃO GIRASSOL
Fevereiro 2022

BussolaSocial.com.br

http://bussolasocial.com.br


MARÇO 2022

Bússola Social

PROJETO

GERAÇÃO GIRASSOL



Quem somos
Impulsionar o processo de protagonismo juvenil por meio de uma educação inovadora,

visando contribuir para o densenvolvimento local.

RESPONSÁVEL

JOSEFA SILVIA DAS NEVES SANTOS  

(82) 9964-10939 

igds@igds.org.br 

silvianeves@igds.org.br 

sandro.santos@inforbetizar.org 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

JOSE SANDRO DAS NEVES SANTOS  

(82) 9993-68491 

contato@sandrosantos.eti.br 

mailto:igds@igds.org.br
mailto:silvianeves@igds.org.br
mailto:sandro.santos@inforbetizar.org
mailto:contato@sandrosantos.eti.br


GERAÇÃO GIRASSOL Objetivo 
Geral do Projeto

Contribuir para a promoção da garantia dos

direitos das crianças, adolescentes e jovens,

bem como o desenvolvimento do seu potencial

humano e social, por meio do acesso a

educação não formal com o cinas

socioeducativas e trilha pro ssionalizante,

impulsionando o processo de protagonismo

juvenil.

PROJETO



Per l dos atendidos 
cadastrados no projeto

O projeto "Geração Girassol" atualmente atende 99 atendidos. No mês de março houveram 13

inscrições e não houveram evasões.

Renda familiar per capita
Total de atendidos: 99

Renda não informada: 99

99
Atendidos 

cadastrados 
no projeto

52
Feminino

47
Masculino

0
Não binário

0
Não informado

GERAÇÃO GIRASSOL

http://www.amcharts.com/javascript-charts/


ATIVIDADES

Encontros executados

100 %

Atividades

2

Frequência 
dos atendidos

95%

GERAÇÃO GIRASSOL



ATIVIDADES EM MARÇO/2022



Programa Jovem
Falcão_Matutino
11/02/2022 a 02/06/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

11

Total de 
encontros

2

Frequência 
dos atendidos

95%

Descrição da atividade

Programa de Inteligência Emocional,

abarcando atividades na plataforma Mentorar

e Canvas, aulas presenciais e mentorias (

Inteligência Emocional e Carreira)



Programa Jovem
Falcão_Vespertino
11/02/2022 a 02/06/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

28

Total de 
encontros

2

Frequência 
dos atendidos

95%

Descrição da atividade

Programa de Inteligência Emocional,

abarcando atividades na plataforma Mentorar

e Canvas, aulas presenciais e mentorias (

Inteligência Emocional e Carreira)



Plano de ações
Das ações realizadas em Março

GERAÇÃO GIRASSOL

4  
Ações realizadas

0  
Ações

não realizadas

 Realizar encontros presenciais do curso socioemocional, acrescido das mentorias quinzenais.

 Realizar encontros presenciais do curso socioemocional, acrescido das mentorias quinzenais.

 Realizar encontros presenciais do curso socioemocional, acrescido das mentorias quinzenais.

 Promover formação continuada para os educadores, por meio de encontros formativos de planejamento, avaliação,
registro, Inteligência Emocional, Canvas, entre outras temáticas.



GERAÇÃO GIRASSOL

Fotos de 
Março



GERAÇÃO GIRASSOL

Relatório de 
atendimentos

4
Atendimentos em grupo

Atendimentos em grupo

100%

Presença em Aula 4

http://www.amcharts.com/javascript-charts/


INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GERAÇÃO GIRASSOL
Março 2022

BussolaSocial.com.br

http://bussolasocial.com.br


ABRIL 2022

Bússola Social

PROJETO

GERAÇÃO GIRASSOL



Quem somos
Impulsionar o processo de protagonismo juvenil por meio de uma educação inovadora,

visando contribuir para o densenvolvimento local.

RESPONSÁVEL

JOSEFA SILVIA DAS NEVES SANTOS  

(82) 9964-10939 

igds@igds.org.br 

silvianeves@igds.org.br 

sandro.santos@inforbetizar.org 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

JOSE SANDRO DAS NEVES SANTOS  

(82) 9993-68491 

contato@sandrosantos.eti.br 

mailto:igds@igds.org.br
mailto:silvianeves@igds.org.br
mailto:sandro.santos@inforbetizar.org
mailto:contato@sandrosantos.eti.br


GERAÇÃO GIRASSOL Objetivo 
Geral do Projeto

Contribuir para a promoção da garantia dos

direitos das crianças, adolescentes e jovens,

bem como o desenvolvimento do seu potencial

humano e social, por meio do acesso a

educação não formal com o cinas

socioeducativas e trilha pro ssionalizante,

impulsionando o processo de protagonismo

juvenil.

PROJETO



Per l dos atendidos 
cadastrados no projeto

O projeto "Geração Girassol" atualmente atende 99 atendidos. No mês de abril não houve novas

inscrições e não houveram evasões.

Renda familiar per capita
Total de atendidos: 99

Renda não informada: 99

99
Atendidos 

cadastrados 
no projeto

52
Feminino

47
Masculino

0
Não binário

0
Não informado

GERAÇÃO GIRASSOL

http://www.amcharts.com/javascript-charts/


ATIVIDADES

Encontros executados

100 %

Atividades

12

Frequência 
dos atendidos

89%

GERAÇÃO GIRASSOL



ATIVIDADES EM ABRIL/2022



Programa Jovem
Falcão_Matutino
11/02/2022 a 02/06/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

11

Total de 
encontros

2

Frequência 
dos atendidos

91%

Descrição da atividade

Programa de Inteligência Emocional,

abarcando atividades na plataforma Mentorar

e Canvas, aulas presenciais e mentorias (

Inteligência Emocional e Carreira)



Programa Jovem
Falcão_Vespertino
11/02/2022 a 02/06/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

28

Total de 
encontros

2

Frequência 
dos atendidos

85%

Descrição da atividade

Programa de Inteligência Emocional,

abarcando atividades na plataforma Mentorar

e Canvas, aulas presenciais e mentorias (

Inteligência Emocional e Carreira)



Jogos Pedagógicos de Língua
Portuguesa - JPLP
18/04/2022 a 07/12/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

16

Total de 
encontros

4

Frequência 
dos atendidos

74%

Descrição da atividade

A atividade de Jogos Pedagógicos de Língua

Portuguesa, pressupõe ações e vivências

que estimulem a leitura, escrita, gosto pela

leitura deleite, tendo a ludicidade e

tecnologia como ferramentas para o

desenvolvimento das habilidades, acrescido

das competências pessoal, relacional,

produtiva e cognitiva.



Jogos Pedagógicos de Língua
Portuguesa_Matutino
18/04/2022 a 07/12/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

16

Total de 
encontros

4

Frequência 
dos atendidos

85%

Descrição da atividade

A atividade de Jogos Pedagógicos de Língua

Portuguesa, pressupõe ações e vivências

que estimulem a leitura, escrita, gosto pela

leitura deleite, tendo a ludicidade e

tecnologia como ferramentas para o

desenvolvimento das habilidades, acrescido

das competências pessoal, relacional,

produtiva e cognitiva.



Jogos Pedagógicos de Língua
Portuguesa_Vespertino
18/04/2022 a 07/12/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

19

Total de 
encontros

4

Frequência 
dos atendidos

90%

Descrição da atividade

A atividade de Jogos Pedagógicos de Língua

Portuguesa, pressupõe ações e vivências

que estimulem a leitura, escrita, gosto pela

leitura deleite, tendo a ludicidade e

tecnologia como ferramentas para o

desenvolvimento das habilidades, acrescido

das competências pessoal, relacional,

produtiva e cognitiva.



Jogos Pedagógicos de Língua
Portuguesa_Vespertino
18/04/2022 a 07/12/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

16

Total de 
encontros

4

Frequência 
dos atendidos

98%

Descrição da atividade

A atividade de Jogos Pedagógicos de Língua

Portuguesa, pressupõe ações e vivências

que estimulem a leitura, escrita, gosto pela

leitura deleite, tendo a ludicidade e

tecnologia como ferramentas para o

desenvolvimento das habilidades, acrescido

das competências pessoal, relacional,

produtiva e cognitiva.



Jogos Pedagógicos
Matemáticos_Matutino
18/04/2022 a 07/12/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

16

Total de 
encontros

4

Frequência 
dos atendidos

73%

Descrição da atividade

A atividade de Jogos Pedagógicos

Matemáticos, pressupõe ações e vivências

que estimulem o conhecimento e familiaridade

com os números, raciocínio lógico, 

habilidade de resolução de problemas e

conhecimento das 4 operações básicas,

tendo a ludicidade e tecnologia como

ferramentas para o desenvolvimento das

habilidades, acrescido das competências

pessoal, relacional, produtiva e cognitiva.



Jogos Pedagógicos
Matemáticos_Matutino
18/04/2022 a 07/12/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

16

Total de 
encontros

4

Frequência 
dos atendidos

85%

Descrição da atividade

A atividade de Jogos Pedagógicos

Matemáticos, pressupõe ações e vivências

que estimulem o conhecimento e familiaridade

com os números, raciocínio lógico, 

habilidade de resolução de problemas e

conhecimento das 4 operações básicas,

tendo a ludicidade e tecnologia como

ferramentas para o desenvolvimento das

habilidades, acrescido das competências

pessoal, relacional, produtiva e cognitiva.



Jogos Pedagógicos
Matemáticos_Vespertino
18/04/2022 a 07/12/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

19

Total de 
encontros

4

Frequência 
dos atendidos

89%

Descrição da atividade

A atividade de Jogos Pedagógicos

Matemáticos, pressupõe ações e vivências

que estimulem o conhecimento e familiaridade

com os números, raciocínio lógico, 

habilidade de resolução de problemas e

conhecimento das 4 operações básicas,

tendo a ludicidade e tecnologia como

ferramentas para o desenvolvimento das

habilidades, acrescido das competências

pessoal, relacional, produtiva e cognitiva.



Jogos Pedagógicos
Matemáticos_Vespertino
18/04/2022 a 07/12/2022

TURMA

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

16

Total de 
encontros

4

Frequência 
dos atendidos

98%

Descrição da atividade

A atividade de Jogos Pedagógicos

Matemáticos, pressupõe ações e vivências

que estimulem o conhecimento e familiaridade

com os números, raciocínio lógico, 

habilidade de resolução de problemas e

conhecimento das 4 operações básicas,

tendo a ludicidade e tecnologia como

ferramentas para o desenvolvimento das

habilidades, acrescido das competências

pessoal, relacional, produtiva e cognitiva.



Campanha do Vale Gás -
Benefício Social
11/04/2022 a 11/04/2022

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

99

Total de 
encontros

1

Frequência 
dos atendidos

100%

Descrição da atividade

Esta é uma atividade de entrega do vale

gás, desenvolvida com todas as famílias

participantes do Projeto Geração Girassol,

possibilitando que todas recebam o benefício

social. O vale gás é fruto da parceria

entre IGDS e União BR, que viabilizou a

entrada na Campanha da Petrobrás.



Encontro com as famílias
13/04/2022 a 13/04/2022

GERAÇÃO GIRASSOL

Inscritos 
na atividade

0

Total de 
encontros

1

Frequência 
dos atendidos

0%

Descrição da atividade

Reunião presencial com as famílias das

crianças e adolescentes matriculadas na

Educação complementar, com o foco de

apresentar as atividades a serem

desenvolvidas em 2022, bem como equipe

técnica, acrescido de informações sobre o

vale gás, disponibilizado para todas as

famílias do Projeto Geração Girassol.



Plano de ações
Das ações realizadas em Abril

GERAÇÃO GIRASSOL

7  
Ações realizadas

0  
Ações

não realizadas

 Realizar encontros presenciais do curso socioemocional, acrescido das mentorias quinzenais.

 Realizar encontros presenciais do curso socioemocional, acrescido das mentorias quinzenais.

 Realizar encontros presenciais do curso socioemocional, acrescido das mentorias quinzenais.

 Realizar de contato com as famílias dos 70 educandos matriculados, inclusive identi cando casos de alunos propensos a
evasão, para noti car o sistema educacional

 Promover formação continuada para os educadores, por meio de encontros formativos de planejamento, avaliação,
registro, Inteligência Emocional, Canvas, entre outras temáticas.

 Campanha do Vale Gás - Benefício Social

 Encontro com as famílias



GERAÇÃO GIRASSOL

Fotos de 
Abril



GERAÇÃO GIRASSOL

Relatório de 
atendimentos

37
Atendimentos em grupo

Atendimentos em grupo

97%

3%

Presença em Aula 36

Atenção à Família 1

http://www.amcharts.com/javascript-charts/


INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GERAÇÃO GIRASSOL
Abril 2022

BussolaSocial.com.br

http://bussolasocial.com.br

