
 

INSTITUTO PASSE DE MÁGICA 
Av. Independência, 2548 sala 25 Bairro dos Alemães CEP 13.416-240 – Piracicaba/SP 

 
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES  

 
Exercício 2016 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome/ Razão Social: Instituto Passe de Mágica 
 
CNPJ: 07.753.407/0001-39  
 
Endereço: Av. Independência, 2548, sala 25 – Alemães – CEP 13416-240  
 
Cidade/ UF: Piracicaba - SP 
 
Telefone: (19) 3377-5911 
 
E-mail: william@passedemagica.org.br  
             claudia@passedemagica.org.br  

2. TIPO DE ESTABELECIMENTO  
A sede da Entidade é: 
[ X ] Alugada  [   ] Própria    [   ] Cedida   [   ] Comodato   [   ] outros 
 
COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA 
 
Presidente ou Representante legal da entidade:  José Paulo Ruiz Canavesi 

Cargo: Diretor Presidente Profissão: Educador físico 
 
Mandato da atual diretoria: 
Início: 01/08/2016 
 

Término: 25/09/2017 

 
3. RECURSOS HUMANOS 

 
Recursos Humanos Quant. Área de Atuação          Carga Horária 
Funcionários de nível superior contratados 22 Gestão e atendimento 

direto do público alvo 20 horas semanais 

Funcionários de nível médio contratados    
Funcionários de nível fundamental contratados    
Estagiários remunerados    
Total de pessoal ocupado assalariado 22 Gestão e atendimento 

direto do público alvo 20 horas semanais 

Voluntários permanentes 65 Apoio no Projeto Backyard 
Lapa 

2 horas/Mês por 
voluntário 

Voluntários eventuais 30 Apoio nos eventos 16 horas/ano 

Estagiários não remunerados       
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Total de pessoal ocupado não remunerado 95   

Quantidade de diretores não remunerados 3   

RESPONSÁVEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE OU UNIDADE 
Indique uma pessoa que conheça detalhadamente a Entidade e que seja de fácil contato para o público em 
geral: 
 
Nome: William Fernando Boudakian de Oliveira e Paula da Silva Ferreira Asbahr 
Cargo: Gerente de Projetos e Supervisora Técnica 

DDD/ Telefone: (19) 3377-5911 e (11) 97249-1610 
 

E-mail: william@passedemagica.org.br, 
paulaasbahr@passedemagica.org.br 
  

 

4. APRESENTAÇÃO 
 
O Instituto Passe de Mágica é uma organização não governamental idealizada pela medalhista olímpica pela seleção 
brasileira de basquete Paula Gonçalves, a Magic Paula. 
  
Criado em 2004 com o objetivo inicial de desenvolver atividades de esporte educacional, oferecendo a prática lúdica do 
basquete e diversas atividades complementares a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 
 
MISSÃO 
Promover a prática do esporte para o desenvolvimento humano com ética, excelência e coragem 
 
VISÃO 
Ser uma referência nacional de gestão e execução de programas e projetos esportivos, com foco no desenvolvimento 
humano e social e na produção de conhecimento. 
 
O Passe de Mágica tem os seus fundamentos nos quatro pilares da educação (UNESCO/1999): aprender a ser, 
aprender a conviver, aprender a conhecer e a aprender a fazer. Salientamos que cada pilar não é estanque em si 
mesmo, mas todos se complementam para compreendermos a direção que almejamos para o desenvolvimento 
humano das crianças e adolescentes. Os pilares servem de referência iluminando o nosso planejamento e a nossa 
prática profissional. 
 
Aprender a Ser: Envolve o desenvolvimento de competências pessoais. Neste pilar trabalhamos o conceito de 
construção de identidade e estabelecimento de um projeto de vida. É aprender a olhar para si, se ver enquanto sujeito, 
perceber os potenciais, os limites, desenvolver resiliência, autonomia, sentir-se alguém capaz de realizar algo e ser ver 
como protagonista de sua história, se projetando e intervindo no mundo. 
 
Aprender a Conviver: Envolve o desenvolvimento de competências relacionais, estabelecendo um convívio saudável 
com o outro e com o mundo em que vivemos. Este pilar está ligado à percepção do outro, ao convívio em grupo, ao 
convívio com as diferenças, à compreensão da comunicação e do diálogo como ponte para o bom relacionamento, à 
capacidade de resolver os conflitos de forma pacífica, tendo consciência dos direitos e deveres que envolvem a 
cidadania. 
 
Aprender a Fazer: Envolve o desenvolvimento de competências produtivas. Neste pilar o grande foco é preparar o 
educando para intervir em seu contexto a partir de suas produções. Neste sentido, sob a ótica do esporte, 
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compreendemos que as suas produções nascem por meio de aprendizagem de técnicas, fundamentos de uma 
modalidade, estratégias e táticas de jogo, planejamento de uma atividade e organização de um evento. E procuramos 
estreitar uma reflexão paralela entre o que ele produz concretamente dentro de quadra ao que acontece e é produzido 
na vida fora da quadra e como o conhecimento agregado no projeto pode contribuir para fazer intervenções no mundo 
que sejam éticas. 
 
Aprender a Conhecer: Envolve o desenvolvimento de competências cognitivas. Aprender a aprender é despertar o 
prazer pela busca do conhecimento, aguçando a curiosidade pela busca do sentido em tudo o que existe no mundo, 
como disse Paulo Freire “Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!”. Seja dentro de quadra ou 
numa sala de aula, desafiamos as crianças e adolescentes a perceberem o sentido do que está sendo feito, indo além 
de uma mera repetição, mas o tempo todo os fazendo pensar “Por que fazemos? Para que fazemos?”. 
 
 
Eixos Estratégicos 
 
Impacto e transformação  
 
• Atendimento direto de crianças e adolescentes, por meio de programas e projetos, para influ-enciar no 
comportamento na direção da ética e de cidadania, com a utilização do esporte como principal ferramenta de 
interlocução e mediação junto ao público-alvo; 
• Atendimento de adolescentes e jovens com foco na formação de liderança e desenvolvimento da autonomia para 
atuarem de forma protagonista em seus contextos;  
• Atendimento da família, com objetivo de fortalecer os vínculos e empoderamento sobre o seu papel; e 
• Atendimento de profissionais para formação e atualização nas áreas afins. 
 
Produção de conhecimento  
 
• Registro sistemático por meio de relatórios mensais, semestrais e anuais; 
• Sistematizações de práticas para organização do conhecimento produzido; e 
• Disseminação e troca de conhecimento por meio de parcerias com universidades e redes de parceiros.  
 
Articulação e mobilização  
 
• O Instituto Passe de Mágica tem consciência de sua incompletude institucional e que precisa de outros parceiros que 
ajudem a promover o desenvolvimento humano do seu público-alvo. Por essa razão, busca a articulação com outras 
organizações para troca de informações, metodologias e para mobilizar conhecimento direcionado para influenciar 
políticas públicas de educação pelo esporte. 
 
Locais de atendimento 
 
O Passe de Mágica mapeia regiões que concentram a população em vulnerabilidade social e busca parceiros locais 
que cedem espaço para implantar núcleos de atendimento.  
 
Os atendimentos que se enquadram como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Proteção Básica) 
ocorrem nos seguintes locais: 
 
Núcleo Tiro de Guerra 
Rua Anhanguera, 362, Morumbi, Piracicaba/SP, CEP 13420-350 
 
Núcleo Vila Sonia 
Ginásio "Roberto Filetti" - Av. Euclides de Figueiredo, s/n - Vila Sônia - Piracicaba/SP CEP 13408-021 
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Núcleo SENAI Diadema 
Rua Guatemala, 19 – Jardim Canhema – Diadema/SP - CEP 09941-140 
 
Núcleo Portinari 
Avenida Casa Grande, 483 – Jardim Portinari – Diadema/SP - CEP 09961-350 
 
Núcleo Vila da Paz  
Rua Rio Madeira, 160 – Interlagos – São Paulo/SP – CEP 04777-042 
 
Núcleo Bororé 
Av. Gen. Golberi do Couto e Silva, 93 - Jardim Lucélia, São Paulo/SP, CEP 04852-228 
 
Núcleo Backyard Lapa 
Rua Werner Von Siemens, 350– Lapa de Baixo, São Paulo/SP, CEP 
 
 

5. ATIVIDADE (projeto) 1: Passe de Mágica – Educação pelo Esporte (Núcleos Piracicaba e Grande São 
Paulo)  

 
Descrição: O Projeto Oferece: Iniciação sócio esportiva e prática de basquetebol; Supervisão de Equipe; Eventos 
sócio esportivos; Reunião com os familiares; Formação da Equipe; Passeios (assistir jogos, conhecer espaços 
esportivos, amistosos, etc); Articulação com a rede de proteção integral. 

 
Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes que residem em comunidades em 
situação de vulnerabilidade social, por meio do esporte, fortalecendo vínculos familiares e articulação com a rede de 
proteção integral.  

 
Público Alvo: 900 crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 17 anos, matriculados na rede pública de ensino. 

 
Período de realização: 2015; de janeiro a dezembro de 2015; 20 horas por semana; 16 horas semanais de 
atendimento direto ao público em dias alternado (ex. terças e quintas-feiras ou quartas e sextas-feiras); 4 horas 
semanais de supervisão, planejamento e avaliação. 

 
Resultados obtidos: Os resultados obtidos estão nos quadros abaixo. O Instituto realiza um processo de avaliação 
anual e individual de cada criança, estabelecendo o marco zero, avaliação intermediária e final. Desta forma, em 2016, 
conseguimos uma amostra de 47% do público atendido que participaram do processo de avaliação de forma completa. 
Também é importante ressaltar que a avaliação é separada nas seguintes faixas etárias: 6 a 8 anos, 9 a 11 anos, 12 e 
13 anos e a partir de 14 anos. 

 
Total de Beneficiários atendidos: 900 crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 17 anos, matriculados na rede 
pública de ensino. 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100%

 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0% 
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METAS QUALITATIVAS 
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METAS QUANTITATIVAS ALCANÇADAS 

 

 
 

 
 

 
Obs.: Durante todo o ciclo do projeto, educandos entram e saem. Nossa meta é evitar as desistências e manter a maior 
quantidade de participações ao longo do processo.  
Como o projeto iniciou em 2015 e finalizou no ano seguinte pudemos perceber que entre um ano e outro há uma 
quantidade significativa de educandos desistentes, isso porque muitos mudam de escola e/ou de período, o que afeta 
diretamente a rotina familiar, sendo que é bastante comum não conseguirem se reorganizar. No caso dos adolescentes 
a maioria das desistências se dá devido à procura por emprego e/ou oportunidade de estudo em cursos 
profissionalizantes. 
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6. Considerando as atividades detalhadas acima, QUANTIFIQUE o público alvo principal (mais 
representativo), dentre as opções abaixo, em relação aos beneficiários das atividades.  
 

Público Alvo Ordem de Prioridade Nº de Atendidos 
Crianças e Adolescentes 1 896 
Crianças e Adolescentes vítimas de violência sexual   
Idosos   
Mulheres 3 40 
Pessoas com Deficiência   
Negros/ Quilombolas   
Estudantes   
Adolescentes em conflito com a lei   
Indivíduos apenados e/ ou egressos do sistema penitenciário   
Migrantes / População em situação de rua   
Família 2 800 
Usuários de substâncias psicoativas   
Outras ONG´s   
Outros (caso a entidade atenda a algum público não especificado 
anteriormente, deverá especificar)  

  

 
7. PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS 
As parcerias da entidade referem-se a todos os recursos recebidos para a realização de atividades. 

 
ORIGEM DO RECURSO FONTE VALOR 

Federal Ministério do Esporte R$ 733.304,29 

Estadual 

SELJ – Secretaria Estadual de 
Esporte, Lazer e Juventude 

R$ 225.241,26 

Empresas Privadas NIKE R$ 241.677,23 

Próprios Laureus Foundation R$ 160.219,13 

 TOTAL 1.200.222,88 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 

José Paulo Ruiz Canavezi 
Diretor Presidente 


