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Somos uma OSC (Organização da Sociedade Civil) idealizada e 
liderada pelo bicampeão brasileiro de surfe Jojó de Olivença, que 
atua desde 2007 na cidade de Guarujá, SP. 

Promovemos o desenvolvimento integral e inclusão social de 
crianças em estado de vulnerabilidade socioeconômica e suas 
famílias através do que sabemos fazer de melhor surfe e educação.

NOSSA missão
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.

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

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

Jojó de Olivença, idealizador e 
presidente do Projeto Ondas 

O Projeto Ondas
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2019

Esse foi um ano importante na evolução da organização e na nossa 
atuação como transformadores sociais. 

Com o apoio do parceiro institucional, o Instituto ACP, pudemos dar 
mais um passo na nossa trajetória: a concretização do PPP (Projeto 
Político Pedagógico), iniciado em 2018, em parceria com a 
Associação Cidade Escola Aprendiz. 

Esse processo nos deu a oportunidade de fortalecer a proximidade 
com a comunidade escolar e da rede de proteção dos direitos das 
crianças e adolescentes, bem como das exigências legais, 
compreendendo melhor nosso papel como Organização da 
Sociedade Civil que visa contribuir para o desenvolvimento integral 
de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. 

Nosso PPP concretiza-se, então, como instrumento de gestão 
democrática, norteador das ações cotidianas, das  práticas 
pedagógicas e nossa melhoria contínua, consolidando o papel 
social, educativo, cultural, político e ambiental do Projeto Ondas no 
município do Guarujá́, a partir da busca incessante pelo 
desenvolvimento integral das crianças atendidas. 
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crianças e adolescentes,

Dados consolidados

117

5

1

117

entre 7 e 17 anos, frequentaram o Projeto Ondas 
no segundo turno escolar de segunda a quinta-
feira, no período da manhã e da tarde.

famílias
foram atendidas através do Programa Onda da 
Convivência.

Ações DE limpeza de praia
foram realizadas com voluntários. 

Evento esportivo
realizado na cidade de Guarujá. 

Famílias,
aproximadamente, tiveram acompanhamento 
sociofamiliar contínuo. 

30
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Perfil dos atentidos

Em 2019, atendemos 117 crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos. Além disso, 
parte do programa Onda da Convivência, atendemos 117 famílias, dessas 
entrevistamos 48 famílias para entender sua composição familiar, condição de vida, 
acesso a benefícios sociais e situação de emprego.
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Nossos programas

Em função de nossa trajetória, 
acreditamos na capacidade educativa 
do surfe, entendendo-o como: 
atividade física, estilo de vida, 
integração e respeito a ̀ natureza, e 
interação social. 

Ao considerar o surfe como linguagem 
educativa, promovemos em nossas 
crianças e adolescentes uma série de 
habilidades e valores que refletem em 
seu desenvolvimento integral, a partir 
de seus aspectos físicos, intelectuais, 
sociais, emocionais e culturais. 

Dimensão 
FÍSICA

Dimensão 
INTELECTUAL

Dimensão 
SOCIAL

Dimensão 
CULTURAL

Dimensão 
EMOCIONAL

ONDA DO SABER

ONDA DA Convivência

ONDA esportiva

projeto 
integrador
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Cada um dos nossos 
programas 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 do 
surfe e da organização 
percorre todos os programas. 



Onda Esportiva

Por meio de atividades praticas e teóricas, o programa 
busca desenvolver as capacidades físicas das crianças e 
adolescentes e proporcionar saúde e bem-estar, além de 
discutir fundamentos, valores morais e éticos 
proporcionados pela pratica do surfe. 

Respeitando o tempo e a individualidade de cada criança, o 
programa vai na contramão do esporte de alto rendimento, 
no qual as atividades esportivas são fundamentadas na 
competição, com o propósito de buscar a superação, o 
recorde e a vitória. Ao contrario, o Onda Esportiva busca 
utilizar o surfe como linguagem e ferramenta para que os 
educandos compreendam seus limites e desenvolvam-se de 
forma saudável. 
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No início de 2019, realizamos avaliações físicas, técnicas e teóricas com o objetivo 
de reunir os alunos em grupos homogêneos, para possibilitar a aplicação da uma 
periodização metodologia prevista no programa Onda Esportiva para 
o treinamento dos alunos.

Durante as aulas, para melhorar as capacidades físicas dos alunos, foram 
desenvolvidos treinamentos específicos e atividades lúdicas, que abordavam temas 
como educação ambiental e valores como forma de aquecimento antes da prática 
do Surfe. 

Além do surfe, para trabalhar o equilíbrio e coordenação motora, foram realizadas 
atividades de equilíbrio na bola de pilates, jogo de taco, vôlei, futebol, queimada, 
pega-pega, slackline (fita de equilíbrio), skate, ping-pong, 

Para trabalhar a sociabilização dos alunos, capacidade de cooperação, realizamos 
diversas gincanas e  brincadeiras livres. 

Nos dias em que o clima e o mar permaneceram sem condições para a prática do 
surfe, colocando em risco a segurança dos alunos, priorizamos aulas teóricas, nas 
quais contamos com vídeo análise, palestras sobre segurança no mar, rodas de 
conversa sobre os equipamentos e acessórios do surf, e fatores da natureza que 
influenciam sua prática (maré, lua, ventos, ondulação), estimulando a capacidade 
intelectual dos alunos ao provocar a observação e a investigação da natureza e sua 
relação com o surf. 

Através desse programa, pudemos promover o desenvolvimento físico e motor dos 
alunos, socialização, além de estimular que tenham cuidados com sua saúde e com 
a natureza, e reforçar os valores do surfe e da organização.

11



Para inspirar o autoconhecimento e a capacidade de superação dos alunos, 
promovemos uma palestra especial com Jojó de Olivença.

No mês de julho, durante as férias escolares, foi realizado um dia recreativo com os 
alunos e suas famílias: uma arena com diversas atividades e um campeonato de 
surfe sem perdedores, no qual todos foram premiados. Ao final do, sorteamos 
pranchas para os alunos e entregamos brindes para todos. Nosso principal objetivo 
foi a confraternização do público do Ondas, do projeto Caminhando Sobre as 
Águas e da igreja Calvary Chapel of Prescott, e o fortalecimentos de valores como 
respeito ao próximo e à natureza, cooperação, ética, superação e 
responsabilidade.
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Através do surf, 
além de trabalhar o 
cognitivo dos 
alunos, a gente 
consegue inspirar 
sonhos e despertar 
o interesse sobre 
novos horizontes.

Kaipo de Jesus
Coordenador Esportivo  do Projeto Ondas

“
’’
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Onda do Saber

O Programa Onda do Saber oferece às crianças 
atividades diversificadas que minimizam o déficit escolar 
e melhoram o seu rendimento na escola formal. 

Utilizando-se de recursos audiovisuais e tecnológicos, 
nos ambientes interno e externo da organização, o 
Programa desenvolve atividades de letramento 
alfabético, matemático e digital, com práticas 
pedagógicas relacionadas com a natureza e a prática 
do surfe. 
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Para compreensão da situação de cada uma das crianças e adolescentes 
participantes do projeto e melhor elaboração das atividades, no início do ano foi 

realizada sondagem individualizada de aprendizagem, além de observações diárias 
sobre o seu desenvolvimento e principais dificuldades.

Ao longo do ano os alunos realizaram várias atividades visando o multiletramento de 
Português e Matemática, bem como: Roda de leitura (temas diversos: datas 

comemorativas, ecologia, valores, entre outros), roda de conversa, contação de 
história, pesquisas no meio digital, confecção de cartazes e de brinquedos, 
dinâmicas, identificação das vogais e consoantes, leituras, interpretação e produção 
de textos, poemas, parlendas, cruzadas, caça palavras, ditados, redação, ortografia, 

identificação verbal, significado das palavras, substantivos, verbos, classificação das 
palavras, problemas, contas de matemática e atividades realizadas com jogos 
envolvendo a tabuada e as quatro operações.

Para que as crianças assimilassem o conteúdo com melhor aproveitamento foram 
utilizados também recursos audiovisuais e tecnológicos, livros paradidáticos, 
revistas, alfabeto móvel, material e jogos pedagógicos recicláveis, entre outros.
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No Ondas, a gente 
consegue trabalhar 
um pouco de cada 
área da vida dos 
alunos, 
possibilitando que 
eles projetem seus 
sonhos.

Sonia Maria
Educadora do Projeto Ondas

“
’’ 16



Onda da Convivência

O Programa busca viabilizar o fortalecimento de vínculos 
entre as crianças, adolescentes, suas famílias e a 
Organização, de forma a garantir sua proteção integral.

Atuando de forma integrada ao conjunto de políticas 
públicas do Município do Guarujá ́, conformando uma rede 
de proteção e acompanhamento familiar, o Onda da 
Convivência contribui para a construção de um sujeito 
integral, consciente de suas responsabilidades, com 
participação cidadã ̃ e perspectivas de futuro, auxiliando, 
assim na superação das desigualdades.
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Além disso, orientamos e encaminhamos famílias para rede de atendimento 
socioassistencial e demais apoios a fim de garantir a efetivação dos direitos sociais e 
civis, bem como prevenir a ocorrência e situação de risco pessoal e social. São os 
seguintes os equipamentos da Rede de contato: CRAS (Centro de Referência e 
Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), 
CROOF (Centro de Referência em Otorrino, Oftalmo e Fonoaudiologia), Fundo Social, 
Lions Club (serviço de doação de armação de óculos), Hospital Santo Amaro, Casa de 
Assistência Integrada, RASC (Rede de Assistência de Curso Preparatório para o 
Mercado) e Unaerp, CRPI (Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral), 
APOENAR (Serviço de Psicologia), CAPSI-Infantil (Centro de Atenção Psicossocial 
Infantil), Associação Lar Elizabeth (Serviço de Psicologia). 

Em 2019, realizamos mais de 45 atendimentos sociais individuais, com demandas 
específicas como conflito familiar, interpessoal, emocional, baixa assiduidade, 
comportamental do educando junto ao projeto, dificuldade socioeconômica, 
programa de transferência de renda. 

Tivemos em torno de 30 famílias em acompanhamento sociofamiliar contínuo para 
superação dos conflitos apresentados. Além disso, articulamos com a rede de 
atendimento socioassistencial para melhor atendermos as famílias em 
acompanhamento.
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Com os educandos, trabalhamos no formato de roda de conversa, trazendo temáticas 
específicas, como mapa de referência afetiva, valorização da vida (identificação de 
sentimentos e emoções), conhecendo e protegendo o corpo humano das práticas de 
violência sexual, acesso seguro no uso da internet (identificação dos educandos 
vulneráveis ao aliciamento). 

Esses ações foram realizadas de forma lúdica e com dinâmicas, objetivando sempre o 
fortalecimento de vínculos familiar e comunitário e o desenvolvimento biopsicossocial 
das crianças, adolescentes e suas famílias. 
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Os espaços de convivência proporcionam 
aos educandos e familiares uma 
oportunidade de escuta e reflexão sobre 
suas demandas, favorecendo assim, o 
alcance de atitudes que permitam surfar as 
boas ondas da vida.

Rafaella Barros
Assistente social do Projeto Ondas

“
’’
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Projeto Integrador

Em 2019, rodamos o piloto do nosso Projeto 
Integrador, um projeto que permeia nossos três 
programas baseado na metodologia ativa de 
aprendizagens por projeto. 

O Projeto apresentou um tema gerador ligado ao 
contexto de vida das crianças, que durante um 
semestre investigaram, pesquisaram, prepararam e 
apresentaram, com muita autonomia, uma solução 
para o tema gerador. 

O tema gerador do Projeto Integrador piloto foi: 

Lixo, de onde vem para onde vai? 

21



Durante o segundo semestre do ano, nossos três programas abordaram, cada um da 
sua maneira, temas como coleta seletiva de lixo, reciclagem, redução e reutilização de 
resíduos, proponde atividades e reflexões sobre o assunto.

Além disso, nossos alunos realizaram uma visita externa a Cooperativa de Materiais 
Recicláveis, assistiram a palestras sobre educação ambiental com a OSC Eco Local 
Brasil e realizaram mutirões de limpeza na Praia da Enseada, onde praticam o surf.

O projeto resultou na materialização do conhecimento adquirido na forma de 
brinquedos feitos de resíduos e maquetes, como a do sistema de coleta seletiva. Além 
disso, os alunos usaram sua criatividade e senso crítico para criar uma música que 
sintetizava o que aprenderam sobre o tema. 

No fim do ano, os alunos apresentaram o resultado do Projeto Integrador para suas 
famílias, através da exposição dos trabalhos desenvolvidos durante o semestre e da 
apresentação ao vivo da música que criaram. 
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O Mar Vai ficar limpinho
Com todos os peixinhos

Precisamos de você aqui.

No Mar Tem bastante onda
E se não cuidar

Não vamos conseguir surfar.

E quando eu olhei
Vi na praia um monte de lixo E resíduos 

E do lixo eles vêm:
Chicungunha e Zica vírus, Inimigos!

E quanto mais lixo gerar, Só vai acumular
Quem ficar, ficou

Só sei que eu vou mudar.

Reduzir, reutilizar
Recusar, repensar
Reciclar eu vou
Assim vai ajudar

O mundo a melhorar ...

Letra da música resultado do Projeto Integrador de 2019



Diretrizes e práticas pedagógicas

01 INDIVIDUALIDADE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

02 DIVERSIDADE E INTEGRAÇÃO

03 CONTEXTO E TERRITÓRIO

04 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

05 PARTICIPAÇÃO SOCIAL E ESCUTA

06 AMBIÊNCIA

07 PAPEL DO EDUCADOR

Ainda que cada um de nossos Programas tenha objetivos e abordagens específicas, 
as práticas pedagógicas como um todo respondem a uma série de diretrizes, de 
forma que estejam todas alinhadas entre si e de acordo com nossa missão e 
nossos valores:
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Através de nossos programas, temos como meta promover em  nossos alunos uma 
série de habilidades e valores que refletem em aprendizagens significativas, não 
apenas no âmbito intelectual, mas também físicas, emocionais, culturais e sociais. 
Estas aprendizagens podem ser compreendidas em 10 categorias: 

Aprendizagens

CONHECIMENTO
Essa aprendizagem pode ser observada na compreensão das condições 
climáticas, geográficas e socioambientais proporcionadas pelo mar e dos 
elementos e materiais necessários para surfar; na identificação dos 
aspectos físicos e biológicos do corpo humano; na capacidade de 
reconhecer e distinguir membros de uma espécie e de determinar relações 
entre as diversas espécies; no conhecimento acerca da ecologia; no 
entendimento da história e memória dos países onde o surfe é realizado; 
na compreensão da própria história e memória do surfe; entendimento dos 
processos de fabricação de equipamentos necessários para surfar, entre 
outros. 

PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO
Essa aprendizagem se traduziu nas observação e investigação das 
condições climáticas, geográficas e socioambientais proporcionadas pelo 
mar; na investigação e reflexão sobre as mudanças climáticas; na criação 
de soluções para a preservação da natureza; no uso da curiosidade para 
compreender as situações apresentadas e da criatividade para resolução 
de conflitos; na tradução de princípios matemáticos para a prática; na 
criação e manutenção de equipamentos; na interpretação de informações 
científicas e empíricas relacionadas à natureza; na investigação e 
percepção das mudanças de maré que ocorrem conforme as condições 
climáticas, entre outros. 

1

2
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REPERTÓRIO CULTURAL
Pode ser observada no exercício e valorização do brincar na natureza; nas 
diferentes formas de registro do surfe (fotografia, cinema, artes visuais, 
música, moda); na compreensão do surfe como uma cultura em si e modo 
de vida; na compreensão das diferentes culturas e territórios que praticam 
o surfe; no conhecimento e valorização da cultura e dos saberes 
produzidos no Guarujá́; no entendimento dos processos de fabricação de 
materiais necessários para surfar e sua relação com a cultura local.

COMUNICAÇÃO
Essa aprendizagem se traduziu em praticas de comunicação não violenta; 
no exercício da convivência com o outro; na valorização da diversidade e 
do convívio; nas línguas e expressões faladas; na expressão dos corpos 
para transmissão de mensagens; no registro e compartilha- mento das 
informações e experiências ligadas ao surfe.

PROJETO DE VIDA
Observamos essa aprendizagem na compreensão dos obstáculos 
enfrentados ao longo da vida; no exercício de resiliência; na compreensão 
de novas possibilidades; na construção do sentido de coletividade; na 
valorização do bem-estar e da saúde; na capacidade de realizar escolhas; 
no aprendizado das profissões ligadas ao surfe; no reconhecimento da 
importância de estar em contato com a natureza.

AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
Pode ser observada em práticas de concentrac ̧ão, confianc ̧a, equilíbrio, 
frustrac ̧ão, liberdade e autonomia; na compreensão de seus limites físicos e 
psicológicos; na percepc ̧ão do espac ̧o e do corpo; no cuidado com o corpo 
e a saúde.

3

4

5
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EMPATIA E COOPERAÇÃO
Essa aprendizagem se traduziu na colaborac ̧ão e cuidados com o outro no 
mar; na preparac ̧ão dos equipamentos; na atenc ̧ão com a onda certa e 
com os demais colegas nas ondas; no respeito aos diversos níveis de 
desenvoltura no surfe; no entendimento da prática do surfe como parte de 
um todo no meio ambiente.

RESPONSABILIDADE E CIDADANIA
Foi observada na compreensão das condic ̧ões para que o surfe acontec ̧a; 
no exercício e valorizac ̧ão do surfe como prática coletiva; no fomento de 
comportamentos éticos e responsáveis consigo mesmo e com o outro no 
mar; na compreensão do contexto local em que a prática é realizada; na 
organizac ̧ão e corresponsabilizac ̧ão pelos materiais; na solidariedade, 
cuidado e respeito entre os surfistas, com os demais usuários da praia e 
com o meio ambiente.

CONSCIÊNCIA CORPORAL
Observamos essa aprendizagem no ato de aquecer; ao surfar; no 
reconhecimento das possibilidades do corpo e na importância no uso de 
todos os sentidos; na relac ̧ão e limites que se tem com o mar; no 
conhecimento prévio da capacidade do corpo que antecede estar no mar; 
no cuidado com o corpo na relac ̧ão com a natureza (sol, água salgada, 
areia).

PERTENCIMENTO ECOLÓGICO
Pode ser observada no entendimento das condic ̧ões climáticas; no 
sentimento de pertencido ao ambiente; na compreensão de que a natureza 
está ligada ao surfe; no cuidado e preservac ̧ão do meio em que se vive; no 
respeito à biodiversidade marinha.

9
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7
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Desenvolvimento dos colaboradores

Preocupados também com o desenvolvimento da nossa equipe, para que possamos 
atender cada vez melhor nossos alunos, realizamos em 2019 uma série de visitas 
externas, participações em workshops e seminários, além de oficinas e dinâmicas que 
promoveram reflexões e aprendizados. 

Além disso, em 2019 o Ondas investiu na contratação de profissional especializada em 
captação de recursos, comunicação, mídias sociais, além de assessoria de imprensa, 
com vista à busca da auto sustentabilidade e da ampliação do reconhecimento da 
Organização como espaço de transformação social.
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Durante o ano de 2019, contamos com o apoio de mais de 100 voluntários unidos 
com a missão de limpar a nossa casa: a Praia da Enseada. 

Em parceria com a Ecolocal Brasil, realizamos cinco mutirões de limpeza da praia, 
que contaram com, além dos voluntários, a participação dos alunos, de suas famílias 
e de nossos colaboradores.

As ações contaram com palestras de educação ambiental, atividades esportivas, 
mutirões de limpeza, triagem e separação dos resíduos coletados. 

Como resultado, os resíduos foram transformados em produtos pela Eco Local Brasil, 
como brinquedos, vasos, porta lápis e bancos de praça e foram doados ao Projeto 
Ondas. Os resíduos com valor comercial foram direcionados para cooperativas 
locais de catadores e reciclagem.

As ações foram realizadas em parceria com a Eco Local Brasil, Restaurante Dona 
Eva, Hotel Ibis e Keep the Ocean Blue.

Voluntariado
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Em novembro, realizamos a terceira Corrida Solidária Ondas, terceira etapa do 
Circuito de Corridas de Guarujá, o principal circuito de corridas da cidade, na recém 
reformada Praça Horácio Lafer. 

O evento contou com provas de 5k e 10k e teve mais de 700 participantes. Além da 
corrida, houveram aulas de dança, DJ e  apresentações de jiu jitsu e capoeira. 

O evento foi realizado em parceria com Educa Guarujá Sport Fitness, com patrocínio 
da Lock Engenharia e apoio da Secretaria de Esportes e Lazer do Guarujá, Betel Horti
Fruti, Lojas Mari e Eco Local Brasil. 

Nossos parceiros Eco Local Brasil realizaram a gestão de todos os resíduos 
produzidos no evento, concedendo ao evento o selo Lixo Zero. 

Com o valor da venda dos ingressos e apoio da Lock Engenharia foram arrecadados 
R$31.489,32 para nossas ações e programas. 

Eventos
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Não há nada mais especial do que realizar o sonho de uma criança!

Por isso, dezembro foi um mês muito especial, no qual nossa aluna Ana Clara 
conheceu seu maior ídolo: Gabriel Medina, bicampeão mundial de surf. 

O encontro fez parte do Especial Sonho de Criança que foi ao ar na noite de natal na 
Rede Globo e contou com outros atletas como Gabigol e Daniel Alves. Além da troca 
de cartinhas e presentes, Ana Clara foi conhecer o Instituto Gabriel Medina 
acompanhada de seu ídolo.  

O encontro foi tão especial que também virou um episódio no programa do atleta 
Mundo Medina no Canal OFF. 

Mídia
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Parte do nosso compromisso é apresentar para a sociedade civil e apoiadores, de 
forma transparente, todos os gastos que realizamos ao longo do ano, para viabilizar 
nossos projetos de desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e suas famílias.

Em 2019, nossa receita total foi de 955.850,00 mil reais e nossos recursos foram 
utilizados para realizar os programas integrados Onda Esportiva, Onda do Saber e 
Onda da Convivência, pagar nossa infraestrutura e investir na captação de recursos. 

Para ter acesso ao nosso balanço financeiro auditado, clique aqui. 

Prestação de contas
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*A diferença de R$ 159.650,00 em relação à arrecadação total é destinada como saldo 
para 2020, a ser utilizado em nossos programas. 

Utilização dos Recursos

35%

22%

9%

18%

17%

Utilização dos Recursos

https://30702df1-d90b-44a2-aa18-052f917676b5.filesusr.com/ugd/a2e587_05407343386f4ef5bd17cbbe2ce5cab4.pdf


Nossa Equipe

Jojo de Olivença: Diretor Presidente
Adriana de Jesus: Coordenadora Pedagógica
Kaipo Gonçalves: Coordenador Esporte
Beatriz Laurindo: Coordenadora de Projetos
Celso Antonio: Coordenador Administrativo
Alessandra Jeremias: Auxiliar Geral
Vanda Mota: Auxiliar de Limpeza
Antonio de Rossi: Instrutor de Surf
Rafaella Barros: Assistente Social
Jean Paolo: Instrutor de Surf
Ana Paula: Instrutora de Informática
Rosa Maria: Pedagoga
Sonia Maria Davanço: Pedagoga
Rodrigo Ignácio: Instrutor de Surf
Juliana Carvalho: Comunicação e Parcerias
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O Projeto Ondas agradece a cada um que acredita no poder transformador do 
Surf, por cada contribuição, seja ela em doação financeira, tempo, imagem, 
serviços, produtos. O apoio de vocês nos faz ir cada vez mais longe, fortalecendo a 
Organização e transformando cada vez mais as nossas vidas e a de nossos alunos e 
suas famílias.

Parceiros

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

COLABORADORES

APOIO TÉCNICO
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Vou levar o Ondas pra minha vida! Eu 
aprendi muito aqui. Fiz inúmeras novas 
amizades com os outros alunos e com os 
professores. Em um dos piores momentos 
da minha vida, o Ondas estava comigo.  
Sou muito grata ao Projeto. 

Ellen Alessandra
Aluna formada no Projeto Ondas em 2019

“
’’ 35



No Projeto Ondas eu aprendi demais. 
Adquiri muita sabedoria e sabedoria a 
gente leva pra vida. O que eu mais vou 
sentir falta é o carinho e o afeto que 
recebo no Projeto. Pra mim, o Ondas é 
uma segunda família.

Cayllane Ventura
Aluna formada no Projeto Ondas em 2019

“
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Obrigado!

+55 (13) 3355-6347 contato@projetoondas.org.br projetoondas.org.br

/ongprojetoondas @ongprojetoondas


