
 

 
 
 

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

 

 RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO: 2017 

 

  
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

 

Nome/ Razão Social: Instituto Passe de Mágica 
CNPJ:  07.753.407/0001-39                                     Atividade Principal: Atividades de Associações de 

Defesa de Direitos Sociais 

Endereço - Rua, nº, bairro, cep: Av. Independência, 2548, sala 25, Bairro dos Alemães, CEP 13416-240 

Cidade/ UF: Piracicaba/SP 

Telefone: (19) 3377-5911                                        Fax: (19) 3377-5911 
E-mail: instituto@passedemagica.org.br; william@passedemagica.org.br; 

paulaasbahr@passedemagica.org.br 

Responsável do Relatório: Paula Asbahr (Coordenadora) 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

Nome: Maria Paula Gonçalves da Silva 
Endereço - Rua, nº, bairro, cep: Rua Felipe de Gusmão, 70, Sumarezinho, São Paulo/SP, CEP 05441-100 

Telefone: (11) 98158-8845                                        Fax: 
E-mail: paula@passedemagica.org.br 
RG: 7.594.679-8 SSP                                      CPF:  032.548.988-26                         
Cargo na Entidade: Diretora Presidente 
Data Início do Mandato: 04/09/2017                                       Data do Término do Mandato: 03/09/2021 
 

3. INSCRIÇÕES E CADASTRO DA ENTIDADE: 

INSCRIÇÃO / CADASTRO NÚMERO VALIDADE 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS ------------------ ------------------ 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  - CMDCA 048/2016 02/12/2018 

Conselho Municipal do Idoso ------------------ ------------------ 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS ------------------ ------------------ 

Outros: Qual? ------------------ ------------------ 

Utilidade Pública Municipal ------------------ ------------------ 

Utilidade Pública Estadual ------------------ ------------------ 

Utilidade Pública Federal ------------------ ------------------ 

SIL (ATUALIZAÇÃO EM ANDAMENTO) 725379.2016-60 05/07/2017 

 

 

4. FINALIDADE ESTATUTÁRIA: Breve histórico da Instituição /Unidade a natureza jurídica, fundação, 

missão, principais serviços prestados, abrangência de atendimento: bairro/cidade/região e modalidade (s) de 

atendimento que a instituição desenvolve conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 

O Instituto Passe de Mágica é uma organização não governamental idealizada pela medalhista olímpica pela 

seleção brasileira de basquete Paula Gonçalves, a Magic Paula. 
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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. 

 

Como consta em nosso Estatuto Social, em seu Artigo 2°, O INSTITUTO PASSE DE MÁGICA tem por 

finalidade promover a educação, a ética, a paz, a saúde, a preservação ambiental, os direitos humanos, a 

democracia, a assistência e desenvolvimento social, a iniciação e a gestão da prática desportiva, bem como 

outros valores universais, podendo fazê-lo por meio das seguintes atividades: 

i) envolver-se com a rede pública de ensino, com o objetivo de promover atividades culturais, educacionais, 

recreativas, sociais, esportivas e de formação humana e aprimorar a atuação dos educandos no âmbito 

acadêmico, cultural, social e desportivo; 

ii) disponibilizar, aos integrantes da rede pública de ensino, atividades visando o aperfeiçoamento 

profissional e o desenvolvimento cidadão, intelectual, social e desportivo dos educandos de uma forma geral; 

iii) incentivar e integrar, por meio da prática desportiva, cursos, palestras, eventos e outros meios que julgar 

adequados, uma maior dedicação aos estudos entre crianças e educandos em situação de vulnerabilidade 

social; 

iv) identificar, selecionar e atender, de forma continuada, permanente e planejada, crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social, para participar de iniciação de atividades desportivas supervisionadas; 

 

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, 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 
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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 influenciar 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: 

 

 Piracicaba 

 
Núcleo Tiro de Guerra 

Rua Anhanguera, 362, Morumbi, Piracicaba/SP, CEP 13420-350 

 

Núcleo Vila Sonia 
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Ginásio "Roberto Filetti" - Av. Euclides de Figueiredo, s/n - Vila Sônia - Piracicaba/SP CEP 13408-021 

 

 Diadema 

 

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 

 

 São Paulo 

 

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 

 

05. OBJETIVOS: 
05.1 Objetivo Geral: de maior amplitude, só será alcançado pela somatória das várias ações e atividades. 

Deve ser claro e consistente, expressando o impacto mais geral do projeto. 
 

Contribuir para o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes que residem em comunidades em 

situação de vulnerabilidade social nos municípios de Piracicaba, Diadema e São Paulo, visando despertar 

competências pessoais, relacionais, produtivas e cognitivas por meio do esporte, fortalecendo vínculos 

familiares e articulação com a rede de proteção integral. 

 

 
05.2 Objetivos Específicos: são desdobramentos do objetivo geral, expressando o que se pretende alcançar 

com o projeto, através dele determinam-se os recursos, as atividades e os resultados esperados. 
 

1. Promover iniciação sócio esportiva junto a crianças e adolescentes com foco no desenvolvimento 

humano e no desenvolvimento de competências pessoais, relacionais, produtivas e cognitivas; 

 

2. Fortalecer os vínculos familiares e comunitários com foco no processo educativo e nos desafios do 

cotidiano; 

 

3. Articular e potencializar a rede de proteção integral local; 

 

4. Fortalecer e fomentar o protagonismo juvenil. 
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6. ORIGENS DOS RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS:  

Origem do Recurso Fonte Valor 

 

 

MUNICIPAL 

 

 

Assistência Social --------------------------- 

Educação --------------------------- 

Saúde --------------------------- 

FUMDECA --------------------------- 

Outros (Citar) --------------------------- 

 

 

ESTADUAL 

 

Assistência Social --------------------------- 

Educação --------------------------- 

Saúde --------------------------- 

Outros (Citar) --------------------------- 

 

 

FEDERAL 

 

Assistência Social --------------------------- 

Educação --------------------------- 

Saúde --------------------------- 

Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Núcleos 

Piracicaba) 

R$ 216.410,32 

Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Núcleos 

Grande SP) 

R$ 373.791,09 

Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Projeto F5) R$ 403.194,23 

PRÓPRIOS Laureus Foundation R$ 162.690,00 

Nike (Núcleo Lapa) R$ 377.500,00 

Global Giving R$ 2.942,66 

TOTAL R$ 1.536.528,30 

 

 

07. INFRAESTRUTURA: 

 
O Instituto Passe de Mágica possui sede em Piracicaba e escritório em São Paulo:  

 

Sede em Piracicaba: 

Avenida Independência, 2548, sala 25, CEP 13.416-240, Piracicaba/SP. 

 

Escritório em São Paulo (parceria com Instituto Barrichello): 

Av. das Nações Unidas, 18.801, sala1217, CEP 04795-100, São Paulo/SP. 
 

Porém os atendimentos aos beneficiários são realizados em 7 outros locais por intermédio de parcerias:  

 

Núcleo Tiro de Guerra 

Rua Anhanguera, 362, Morumbi, Piracicaba/SP, CEP 13420-350. 

 

Núcleo Vila Sonia 
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Ginásio "Roberto Filetti" - Av. Euclides de Figueiredo, s/n, Vila Sônia, Piracicaba/SP, CEP 13408-021. 

 

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 05069-010. 

 
 

08. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, E BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS, INFORMANDO RESPECTIVAMENTE: 
 

Nome/ serviços, programas, projetos, e benefícios socioassistenciais: Passe de Mágica – Educação pelo 

Esporte (Núcleos Piracicaba e Grande São Paulo) 
Endereço - Rua, nº, bairro, cep: Av. Independência, 2548, sala 25, Bairro dos Alemães, CEP 13416-240 

Cidade/ UF: Piracicaba/SP 

Telefone: (19) 3377-5911                                       Fax: (19) 3377-5911                                        
E-mail: william@passedemagica.org.br,instituto@passedemagica.org.br; 

paulaasbahr@passedemagica.org.br;  

Responsável: William Fernando Boudakian de Oliveira 

 

Tipo de Proteção: Proteção Social Básica 

 

Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
 

CRAS e/ou CREAS de referência: CRAS Piracicamirim e CRAS Vila Sônia 

 

Público Alvo: 

 

Direto: Crianças entre 6 e 11 anos e adolescentes entre 12 e 17 anos 

Indiretos: Familiares e amigos das crianças 

 

Número de atendidos: Atualmente atende 900 crianças em três cidades (Piracicaba, Diadema e São Paulo)  
 

Recursos financeiros utilizados: R$ 967701,41 
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Recursos humanos envolvidos: 

CARGO QUANTIDADE 

Educador 7 

Auxiliar de educador 7 

Supervisor 2 

Assistente Social 1 

Equipe Administrativa 2 

Gerencia 2 

Conselho Diretor 3 

Conselho Fiscal 3 

Subtotal 27 

 

 

Abrangência territorial: 
O Passe de Mágica possui projetos em Piracicaba no bairro Vila Sônia e Morumbi. Em Diadema no bairro 

Portinari e Jardim Canhema e em São Paulo, no bairro Grajaú, Vila da Paz e Lapa 

 

O Instituto possui uma metodologia com base nos 4 pilares da Educação. No processo 

metodológico são construídas as expectativas de desenvolvimento ligadas ao aspecto pessoal, 

relacional, produtivo (técnico, tático e motor) e cognitivo de acordo com cada faixa etária. 

A partir deste foco de observação definido, criamos instrumentos para o monitoramento e avaliação. 

Aplicamos os instrumentos no início do projeto, após três a quatro meses e ao final do projeto. Este 

processo é construído junto com as crianças e adolescentes e a partir dos 12 anos há um processo de 

auto avaliação formal também feito pelo participante do Projeto. 

Ao fazermos as avaliações individuais compilamos os dados por núcleo e constituímos gráficos que 

apontam o desenvolvimento pessoal e do grupo. É produzida uma análise e relatório semestral sobre 

os resultados alcançados junto ao público alvo. 

As famílias também participam de processo de avaliação específico para esse público que é 

realizado durante nossos encontros com responsáveis, neste instrumento eles avaliam o Projeto de 

forma geral e principalmente se há percepção da evolução física e comportamental nas crianças e 

jovens atendidos. Um instrumento muito parecido com este também é utilizado para que os 

adolescentes a partir de 12 anos avaliem o projeto segundo suas percepções, o que nos permite 

comparar a percepção de responsáveis ao dos educandos e a partir disso intensificar e/ou adequar 

nossa proposta de trabalho. 

 

Por fim, os educadores são constantemente incentivados a refletir sobre sua prática e junto com a 

supervisão técnica encontrar meios para potencializar sua didática em consonância com a 

metodologia. Para isso avaliam cada aula conforme fatos significativos e objetivo e semestralmente 

preenchem instrumento que os fazem refletir acerca das suas competências enquanto educador. 

 

 


