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Mensagem do Instituto Superação

Em 2022 o Instituto Superação completa 6 anos de atuação e essa
história de sucesso traz diversos encontros e trocas, com escolas da rede
pública de ensino, professores, alunos e parceiros. Nossa evolução foi
conjunta, e hoje o Instituto Superação está presente em 9 municípios dos
estados de São Paulo e Minas Gerais.
Em um ano tão especial, e convictos de que a Educação e o Esporte juntos
são uma ferramenta importante para o desenvolvimento de valores e
competências socioemocionais, começamos o semestre com uma meta
ambiciosa, ampliar o nosso atendimento em 133% e iniciar uma nova
modalidade, o handebol.

Em 2021, nossa capacidade era de atender 1.200 alunos-atletas de 30
escolas públicas parceiras. Em 2022, serão 2.960 alunos-atletas
atendidos em 70 escolas e mais 7 equipes competitivas.
Para cumprir esse objetivo, nossa equipe cresceu, novos profissionais
estão colaborando com a nossa expansão e gestão, e estamos levando o
Método DNA Superação cada vez mais longe.
Neste primeiro semestre já fechamos parcerias com 52
escolas, realizamos 4 Encontros de Formação de Treinadores e 46
Super Festivais, com a participação de 1.068 alunos e alunas-atletas.
A busca para potencializar nosso impacto e comunicar nossas ações não
para, escolhemos evoluir juntos, e estamos felizes de mostrar que esse
resultado já pode ser visto no primeiro relatório do ano.
Boa leitura!
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Início do Handebol

Desde 2020, sistematização do Método DNA Superação para modalidade handebol e agora começamos.
Ao todo serão 20 escolas com treinos de handebol em 2022.

Igualdade de gênero

Temos como meta mobilizar 50% de alunas-atletas para as turmas do Pilar Desenvolvimento, atualmente em
nossas turmas 42% dos nossos alunos são meninas.

Passaporte Superação

Um recurso pedagógico em que cada aluno registra suas metas pessoais, cria um plano de ação para essas
metas, registra os resultados das avaliações esportivas, socioemocionais e escolares, e a participação nas
atividades e eventos do Instituto.

Super Festivais

Até o final de agosto realizaremos 46 Super Festivais, eventos internos que são organizados pelos nossos
alunos-atletas e seus treinadores(as). Além de participar das atividades esportivas os alunos também exercem
funções típicas como o árbitro a parte jornalista do evento.

Pilar
Desenvolvimento
Começamos o ano com uma nova
modalidade, o handebol.
Fechamos o semestre com atuação em
52 escolas da rede pública de ensino e
com a realização dos Super Festivais
nas escolas parceiras de SP e MG, até
agosto serão 46 eventos realizados. Em
junho 1.068 alunos e alunas-atletas
participaram dos Super Festivais.
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Resultados do

Pilar Desenvolvimento

74%

52

Presente em

Confidentia

9 municípios

dos estados de SP e MG.

Escolas

De crescimento no número
de escolas parceiras

771

79%

Média de
presença semestral

Alunos-atletas

46

Super festivais
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Pré-temporada do Pilar Competitivo
A pré-temporada começou em fevereiro, com um acampamento de treinos. 44 alunos-atletas, do sub12 ao
sub16, aproveitaram toda infraestrutura do NR Acampamentos que se assemelha a uma vila esportiva.

Campeonato Paulista
Desde o início de março o Pilar Competitivo as equipes do Sub12 ao Sub16 estão na disputa do
Campeonato Paulista Masculino de Basquete 2022, ao todo já foram realizados 62 jogos sendo 26
vitórias.
Encontros Multidisciplinares
Uma vez ao mês nossos alunos-atletas das categorias Sub14, Sub15 e Sub16 participam de encontros com
uma psicóloga e uma nutricionista esportiva que são voluntárias do Instituto.

Pilar
Competitivo
As atividades das nossas equipes
competitivas tiveram início em
fevereiro.
Em março os alunos-atletas das
categorias sub13 ao sub16 começaram
a participar do Campeonato Paulista
que segue no segundo semestre.
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Resultados do

131

Alunos-atletas

Pilar Competitivo

no primeiro semestre de 2022

355
Treinos

9

Número de alunos
indicados para outros clubes

62

Jogos no
Campeonato Paulista
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Formação
dos treinadores
Iniciamos 2022 com 4 turmas do curso de
formação no Método DNA Superação.
Nível 1, com conteúdos de introdução ao
método (uma turma de basquete e uma de
handebol), turma, outra de Nível 2,
conteúdos de aperfeiçoamento e o Nível
3+ que é o nível de atualização.
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4 encontros
presenciais

52 aulas
EAD

75%

média de
presença nas
formações

70,36%

Confidentia

retenção média
do conteúdo sobre
a metodologia

NPS – Net Promoter Score, é um índice que
indica o protagonismo e positividade do
Instituto Superação em relação a formação de
treinadores, bem com a probabilidade dos
treinadores e treinadoras indicarem o Instituto
Superação a outras pessoas.
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Destaque
do semestre
Escolhemos como destaque do
semestre a implementação da
plataforma Salesforce que foi
customizada pela empresa
Everymind especificamente
para as demandas do Instituto
Superação.

Essa implementação representa um divisor de águas no nosso processo monitoramento e
avaliação, e tem colaborado de forma significativa com o levantamento dos nossos dados e
contribuindo para nossa transparência e governança.
Por meio da plataforma os treinadores e treinadoras realizam o cadastro dos seus alunos, das
turmas, fazem chamadas, realizam as avaliações socioemocionais, esportivas e também

acadêmicas. Com todos esses dados, nós conseguimos fazer o levantamento dos nossos
indicadores e demostrar o impacto que nosso trabalho vem realizando na vida das crianças e
adolescentes atendidos.
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O número de escolas atendidas

cresceu 74%
em relação a 2021.
+74%

Expansão das
atividades no
primeiro semestre

Atendemos em 2021, 30 escolas
da rede pública de ensino.
Em 2022, fechamos o primeiro
semestre com 52 escolas parceiras
e nossa meta é atender 70 escolas.
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RECEITAS
Total (jan. a jun.)
1 - Lei de Incentivo ao Esporte

R$ 735.153,61

2 - Doações - Pessoa Jurídica

R$78.339,89

3 - Doações - Pessoa Física

R$239.347,63

4 - Campanhas de Crowdfunding

-

5 - Venda de Camisetas, Squeezes e/ou Pulseiras

-

6 - Receitas Financeiras
TOTAL
DESPESAS POR MACRO-RUBRICA
1 - Recursos Humanos (CLT)

Demonstrativo
financeiro

R$ 5.067,50
R$ 1.057.908,63

Total (jan. a jun.)
R$ 153.379,04

2 - Recursos Humanos (PJ)

R$ 480.875,34

3 - Consultorias Diversas (PJ)

R$ 163.594,52

4 - Benefícios

R$ 12.967,71

5 - Despesas Administrativas

R$ 42.635,92

6 - Despesas Financeiras

R$ 2.029,30

7 - Eventos
8 - Formação de Treinadores

R$ 21. 810,49

9 - Comunicação

R$ 5.107,80

10 - Materiais Esportivos e Pedagógicos

R$67.468,00

11 - Pilar Competitivo
TOTAL

R$152.174,14
R$1.102.042,26
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Superação na mídia:
As principais matérias com o Instituto Superação

Portal IG

Portal IG

Para ver todas as
matérias acesse:
institutosuperacao.org

Viva Minas
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Parceiros Financiadores
verba direta

Parceiros Financiadores
lei de incentivo ao esporte
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Parceiros Técnicos

Parceiros Apoiadores
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OBRIGADO!
WWW.INSTITUTOSUPERACAO.ORG
R. Joaquim Floriano, 533 – 15° andar – Itaim Bibi, São Paulo – SP | contato@institutosuperacao.org

