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  A Passatempo Educativo é uma organização não 
governamental, sem fins lucrativos, que desenvolve 
projetos nas áreas educacional, cultural, preservação do 
meio ambiente, ações para o desenvolvimento do 
turismo sustentável. 
Atuando há 21 anos para desenvolvimento de jovens, 
crianças e comunidades, nossos projetos têm como 
objetivos dar continuidade no processo 
ensino-aprendizagem através de situações práticas com 
atividades nas escolas, empresas, estudos do meio, 
visitas monitoradas, oficinas, workshops, palestras, jogos 
e gincanas dirigidos.

PASSATEMPO EDUCATIVO



Cenário 2021
Em 2021 finalmente tivemos o início da vacinação contra o 
COVID-19, começando pelos grupos de risco e professores, mas 
ainda tendo que continuar o Ensino Remoto.

A volta para a escola foi lenta e tomando todos os cuidados.

Para nós não foi diferente, tivemos novamente que adaptar nossos 
projetos para que possamos retornar de forma segura para as 
crianças!



  Com as escolas fechadas e o ensino remoto 
padronizado como “novo normal”, os 
professores precisaram se adaptar às múltiplas 
telas e tecnologias, descobrindo novas técnicas, 
materiais e abordagens com os alunos. 

  O Reforço Interativo foi criado março de 2020, 
uma iniciativa online que utiliza o material 
pedagógico das aulas para criar métodos lúdicos 
de aprendizagem.

O projeto recebeu a premiação pela Embaixada 
da Austrália no Brasil como o melhor projeto na 
categoria “Resposta aos impactos da COVID-19 
entre os mais vulneráveis no Brasil”. 

Reforço Interativo



Alguns Conteúdos Abordados

3º 
ANO

4º
ANO

2º
ANO Parlendas, Espaços Urbanos, Cantigas, Unidade e Dezena, Economia de Água

5º
ANO

Gêneros Textuais, a Chegada dos Portugueses, Tipos de Poluição, Números 
Decimais, Animais Vertebrados e Invertebrados, Dígrafos, Encontros 
Vocálicos e Consonantais

Sistema Solar, Ortografia, Terremotos e Placas Tectônicas, Sistema Decimal, Estados 
Físicos da Água, Sinônimos e Antônimos, Prevenção de Acidentes Domésticos

Educação Financeira, Saneamento Básico, Origens da Identidade Brasileira, 
Mapa do Brasil (Estados e Capitais), Capital do Brasil, Cidadania e 
Constituição, Ordem e Classe dos Números

tODOS A Importância das Abelhas, Crise Hídrica e Elétrica, Operações 
Matemáticas, Habilidades Cognitivas e Socioemocionais

#
#
#
#
#


exemplos de artes-convites enviados para os alunos participarem das aulas online:



exemplos de artes-convites enviados para os alunos participarem das aulas online:



exemplos de artes-convites enviados para os alunos participarem das aulas online:



Escolas em Óbidos - PA, recebem 
equipamentos multimídia para 

auxiliar nas aulas online

Reforço interativo é 
destaque no jornal 

SENTINELA NEWS em 
Óbidos - PA

PORTAL OBIDENSE

SENTINELA NEWS
 Afiliada da TV Band

Escolas foram equipadas com salas multimídias 
para o projeto em sala de aula!

http://www.youtube.com/watch?v=P6iATywmDHs
http://www.youtube.com/watch?v=LqC9DQODpn0


REPERCUSSÃO!

Aluna Anne participante 
do Reforço Interativo é 
vencedora do concurso 
de poesias no município 

de Óbidos (PA)

Concurso de Poesias



NÚMERO DE ATENDIMENTOS
15.947 alunos - 22 escolas

Cotia - 12 escolas
Campos do Jordão - 3 escolas

Mococa - 1 escola

Bahia - 1 escola
Óbidos - 3 escolas
Brasília - 1 escola

São Paulo - 1 escola

8162 alunos recorrentes



Escolas Participantes: 
EM Inglês de Souza (Óbidos - PA)
EM Irmã Firmina (Óbidos - PA)
EM Guilherme Lopes de Barros (Óbidos - PA)
EM Monsenhor José Vita (Campos do Jordão – SP)
EM Elizabeth Janacksek (Campos do Jordão – SP)
EM Mafalda Cintra ( Campos do Jordão – SP)
EMEB Vera Sandoval  (Mococa – SP)
EE Francisco Faria (São Paulo-SP)
EM Profa. Ana Maria Pereira (Cotia-SP)
EM Jardim das Graças (Cotia – SP)
EM Ildefonço Emiliano Brito (Cotia-SP)
EM Recanto Vista Alegre (Cotia-SP)
EM José Grotoli (Cotia-SP)
EM Francisco Camilo (Cotia-SP)
EM Recanto Suave (Cotia-SP)
EM Isabel Leite (Cotia-SP)
EM José da Costa (Cotia-SP)
EM Edith Santos Silva (Cotia-SP)
EM Vicente Maciel (Cotia-SP)
EM Sidronia Nunes (Cotia-SP)
CEF02 – (Cidade Estrutural – DF)
EM Geraldo Lima (Conde – BA)



Com a repercussão dos nossos 
Projetos pelo país,  em 2021, além das 
cidades de São Paulo, Cotia(SP), 
Campos do Jordão (SP), Mococa(SP), 
marcamos presença nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Cidade Estrutural(DF), Conde(BA) e 
Óbidos(PA) são as novas integrantes.

MAPA DE ESCOLAS



De extrema importância para o desenvolvimento do ser 
humano, a leitura incita o senso crítico, contribui para a 
criatividade, melhora escrita e vocabulário. Um dos 
nossos projetos traz o incentivo para que a leitura se 
torne um hábito prazeroso.

Em 2021 o projeto foi adaptado para o formato on-line 
em parceria com o aplicativo Bamboleio.

 As Oficinas lúdicas são baseadas no livros desta 
Biblioteca Digital, que possuem diversos títulos com  
temas transversais como diversidade cultural, meio 
ambiente, artes e miscigenação.

Projeto Livros em Ação 



Projeto Livros Em Ação 



A Passatempo Educativo foi uma das 
financiadoras do Livro Cachinhos Crespos, 
escrito por Dionny Mattos e ilustrado por 
Renata Aguiar a obra trata do respeito à 
diversidade. O grande foco desse livro é a 
representatividade, onde todas as crianças, 
jovens e adultos podem e vão se identificar, 
sem regras, sem gêneros, apenas uma 
grande aventura de uma criança curiosa. 
Os ursos foram substituídos por onças e as 
tigelas de mingau por açaí.

Em comemoração ao 
lançamento, fizemos uma live 
especial com a participação de 
25 alunos das escolas 
participantes do Reforço 
Interativo.
Elas foram os repórteres do 
bate papo com a ilustradora 
Renata e escritor Diony.

Cachinhos Crespos



Lives
Tivemos várias Lives transmitidas pelo 
Instagram com diversas temáticas e muitos 
convidados.

Toda semana buscamos falar sobre diferentes 
temas, nossos voluntários entrevistaram o 
convidado e garantiram muita interação entre 
o público.

Alguns temas foram:
Dia do poeta
Carreira de um MC
Crônicas ferroviárias paulistas
Importância do esporte
Amazônia: Riqueza natural
entre outros, como os que estão nos convites.





Um curso de qualificação profissional 
voltado para estudantes e professores 
da área da educação focado nas 
metodologias ativas e gameficação.

Formando e capacitando professores 
para enfrentar os impactos da 
pandemia na educação, através do 
desenvolvimento de novas 
habilidades, possibilitando o 
crescimento profissional e adequação 
às novas oportunidades  de trabalho e 
emprego.

Recreatur em Rede



Recreatur em Rede - Parcerias com 
Universidades Públicas

Programa realizado em parceria com 
Universidades Públicas:

Universidade Federal de Goiás
Universidade Federal de Viçosa(MG) 

Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal do Tocantins

Universidade Federal do Espirito Santo
Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal de Feira de 

Santana (BA)
Universidade de São Paulo(USP)

Os estudantes de pedagogia são o futuro 
da educação em nosso país.

Um curso extensivo para esses futuros 
profissionais.



Algumas atividades produzidas durante o curso



Edu-Canto
A música como ferramenta na educação de 
milhares de alunos de escolas públicas 
espalhadas pelo Brasil que vivem a 
realidade do ensino à distância.



Torradinhas
Uso do aplicativo para vídeos rápidos para explicação de conteúdos escolares e 
desafios educativos.



https://docs.google.com/file/d/142xLJVJLDpyS8XUQlKiRhK7SbhiP4leP/preview
https://docs.google.com/file/d/1a8SKHfLHn7RfUwEfBQ4uBe5gEl8WginE/preview


A Passatempo Educativo assinou um compromisso 
com o nosso planeta e agora faz parte do Pacto 
Global da AGENDA 2030. 

Nós elaboramos nossos projetos com base nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Jogo 2030

O Jogo “2030” criado pela equipe de projetos da 
Passatempo Educativo estimula a cooperação e 
trabalho em equipe, além de explorar as habilidades 
de comunicação, criatividade, tomada de decisões, 
empatia.

O sentimento de pertencer é altamente motivacional, 
engajador e reflexivo.



As Olimpíadas Sustentáveis contou com a participação de 
escolas, OSC´s e empresas.
Foram 16 dias de atividades, quizz e desafios pelo Instagram 
integrando os ODS numa linguagem mais acessível.

Os vencedores receberam 
prêmios sustentáveis da 
Fundação Toyota, estojos 
feitos de resíduos de cinto 
de segurança e copos 
produzidos de material 
reciclado.

Olimpíadas Sustentáveis



Na Semana do Folclore, as crianças 
foram as protagonistas.

Foram escolhidos alunos destaques de 
todas as escolas parceiras de 
diferentes partes do Brasil para 
contarem lendas regionais.

Tivemos lendas sobre os 3 Pinheiros 
de Campos do Jordão, lenda de 
Antônio Conselheiro da Bahia e 
lendas mais conhecidas contadas 
pelas crianças de Cotia.

Os alunos, também, foram 
convidados para a live semanal. 

Folclore



Austrália
Imagine um jogo de tabuleiro característico com a fauna endêmica da Austrália.

Esse foi o ponto de partida para o jogo online para alunos do Projeto Reforço 
Interativo que contou sobre a diversidade da fauna, cultura, esportes, aborígenes e 
curiosidades deste nosso país irmão.



Em comemoração ao ano que 
antecede o bicentenário da 
independência do Brasil, realizamos 
um Escape Room em parceria com a 
equipe do educativo do Museu do 
Ipiranga.

A atividade foi uma oportunidade 
para relembrarmos do acervo deste 
importante local histórico da cidade 
de São Paulo que está fechado desde 
2013 e será reinaugurado em 2022.

As crianças que participam do projeto 
nunca tinham ouvido falar do Museu.

Museu do Ipiranga



Comemorado na EM 
Recanto Vista Alegre em 
Cotia com a Oficina da 
boneca africana 
Abayomi.

Aprender a cultura afro e 
confeccionar seu próprio 
presente.

Dia das Crianças



Participamos da rodada de palestras à convite da 
Secretaria dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher 
do município de Cotia. 
O evento realizado na Câmara Municipal contou com 
organizações e personalidades que são destaque no 
movimento afro. A Passatempo Educativo falou dos seus 
projetos de diversidade cultural que são desenvolvidos nas 
escolas.

Dia da Consciência Negra



A Climate Science é uma organização com sede 
na Inglaterra, tem colaboração de pesquisadores 
das Universidades de Oxford e Cambridge. A CS 
tem a missão de democratizar o acesso a 
conteúdos relacionados às mudanças climáticas.

A Passatempo Educativo firmou uma parceria 
com a Climate Science, passaremos a usar todos 
os materiais educativos, como livros paradidáticos, 
jogos e cursos para professores em nossos 
projetos, além dos dados e estudos científicos.

Climate Science



Atividades presenciais em parceria com a 
Climate Science

Depois de 20 meses, retornamos com as programações inloco. Escolhemos a 
temática da “Agenda 2030 para crianças”, através de um show de mágicas 
relacionados à conservação da água, destinação de resíduos perigosos, 3R´s, etc...



Atividade Especial - Sentimentos
Para esse momento de voltar à escola, rever os colegas e professores, preparamos uma 
atividade em parceria com o curso de Psicologia da Uninove.

Foram sessões online onde psicólogas puderam falar e principalmente, ouvir os 
sentimentos dos alunos nessa “volta às aulas” e a rotina, que muitas vezes geram não só 
alegria pela retorno, mas também, ansiedade, medos, angústias.



No mês de julho, às escolas tiveram 
recesso de 3 semanas, realizamos uma 
Colônia de Férias com a temática de 
atividades que estimulam as 
competências cognitivas e 
socioemocionais.

Projeto De Férias 2021



Contribuir para a formação integral dos alunos é uma missão que devemos buscar cumprir 
diariamente, mas para que esse objetivo seja alcançado, é preciso ir além das competências 
cognitivas.  
A Base Nacional Comum Curricular sintetiza dez competências gerais para desenvolver com 
os alunos ao longo da Educação Básica, e entre elas estão as competências socioemocionais.

As competências socioemocionais também são fortes aliadas na hora de pensar sobre 
adaptação no  ensino híbrido e remoto e como lidar com seus desafios.  

Habilidades cognitivas e socioemocionais



Jovens de Cotia foram contemplados com ingressos cortesia para os belíssimos Musical 
“Charlie e a Fábrica de Chocolates” que esteve em cartaz no Teatro Renault e o Musical 

“Sílvio Santos, vem aí!”

Projeto Cultura para a Comunidade



Certificada com o ICFO, um selo internacional de  
Boas Práticas em Transparência e Gestão para 
organizações do 3º setor.

Foram analisados e auditados os seguintes pilares da 
nossa OSC: Jurídico, Financeiro, Gestão e 
Governança, Potencial de Impacto, Transparência e 
Comunicação.

Atingindo a nota 95,30% em nossa avaliação. No 
Brasil, apenas 150 organizações são certificadas pelo 
Comitê ICFO.

Selo ICFO
Reconhecimento



A Passatempo Educativo foi selecionada 
como uma das 10 melhores ONGs do 
Brasil na categoria de pequeno porte do 
Prêmio Melhores ONGs – Edição 2021.

No país existem 781 mil ONGs segundo o 
IPEA, estar entre as 10 melhores é 
motivo de muita alegria!

Prêmio Melhores ONGs



Finalista do Prêmio Voluntariado 
Transformador organizado pela 
Atados (maior plataforma de 
voluntários), Fundamig e Minas 
Voluntários.

Este prêmio é uma iniciativa que visa 
valorizar e reconhecer projetos e 
pessoas que atuem com voluntariado 
em todo Brasil.

Prêmio Voluntariado 
Transformador



Semifinalistas do Prêmio Empreendedor Social do 
Ano em Resposta à COVID-19.

Concorrendo com o Projeto Reforço Interativo & 
Recreatur em Rede nossos projetos ficaram entre 
os melhores do país dentre 317 iniciativas.
O principal prêmio de empreendedorismo 
socioambiental da América Latina com mais de 
4000 inscritos de 2005 a 2020. A edição deste ano é 
vitrine para iniciativas de enfrentamento da 
desigualdade e que minimizam os efeitos da 
Covid-19 especialmente entre as populações mais 
vulneráveis, ao trazer soluções inovadoras em áreas 
estratégicas como saúde, educação e mobilidade. 
Uma premiação que olha para a diversidade de 
gênero e raça, diferentes territórios, colaboração, 
inovação e capacidade de transformar a crise em 
oportunidade de gerar impacto social.

Prêmio Folha



Agradecimentos aos patrocinadores



Nossas redes sociais

Passatempo Educativo

@passatempoeducativo

@passatempoeducativo

Passatempo Educativo


