
 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 
 
 

Ofício   nº   08/2020  

A/C    Titular   da   Secretaria   de   Desenvolvimento   Social   

Ref.    Processo   1159/2019   -   Projeto   Ecoar   -   Prestação   de   Contas   

 

Jundiaí,   27   de   fevereiro   de   2020.   

 

A  Associação  Almater  vem  através  deste  ofício  protocolar  prestação  de           

contas  referente  ao  Termo  de  Fomento  nº  1159/2018  -  Projeto  Ecoar,  competente             

ao   mês   de   janeiro/2020,   encaminhando   todos   os   documentos   abaixo   relacionados:  

 
 

1   -    Ofício   endereçado   ao   Titular   da   SEDS    (1   cópia) ;   

2   -    Demonstrativo   Mensal   das   Despesas    (1   cópia) ;   

3   -    Notas   fiscais   referentes   ao   mês   de   competência    (originais   e   cópias) ;    

4   -     Extrato   bancário   do   mês   de   referência    (1   cópia) ;   

5   -     Extrato   bancário   do   fundo   de   investimento   do   mês   de   referência    (1   cópia) ;   

6   -     Relatório   de   atividades     (1   cópia) ;   

 
 

Agradecemos  desde  já  pela  atenção  desprendida  e  nos  mantemos  à           

disposição.   

 
Atenciosamente,   

 
_________________________________  

EDMILSON   IMPERATO  
Presidente   da   Associação   Almater  

Gestão   triênio   2018/2020  
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DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Janeiro/2020  
Processo: Processo nº 1159/2018
Órgão concessor: Secretaria de Desenvolimento Social (SEDS)
OSC: Associação Almater
Processo: 12 meses
Vigência da parceria: junho/2019 à maio/2020
Data de recebimento do recurso: 1º parcela recebida em 03/06/2019
Valor recebido no trimestre: R$155,636.65
Saldo trimestre anterior: R$0.00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução do referido convênio.

Data do documento Especificação do documento Natureza da despesa Valor
Saldo exercício anterior -R$17,236.54

19/01/2020 NF 37 - Eliane Belmonte Lucenti Recursos Humanos R$4,750.00
28/01/2020 NF 38 - Rafaela Sales Amaral Recursos Humanos R$5,041.67
28/01/2020 NF 8 - Carmem Lúcia da Silva Recursos Humanos R$2,100.00
29/01/2020 NF 32 - Rafael Luis Zago de Oliveira Recursos Humanos R$5,041.67
29/01/2020 NF 43 - Narrinam Camargo Lima Recursos Humanos R$2,100.00

Total............................................................................................................................................................................................................ R$19,033.34

Número de documentos relacionados:
Total das despesas comprovadas: R$19,033.34
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R$3.77
Saldo para o próximo trimestre: -R$36,266.11

Justifico na qualidade de responsável pela Associação Almater que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os 
fins indicados. 

Jundiaí, 28 de fevereiro de 2020.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Triênio 2018/2020



 

G33428134271333310
28/02/2020 13:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 3570-X
Conta corrente 37992-1   ASSOCIACAO ALMATER
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/01/2020 3570 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.570.000.038.547 1.850,00 C

21/01 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
21/01/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.101 4.750,00 D

077 0001 012115476000157 ELIANE BELMON
21/01/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 820.211.200.458.706 10,45 D

Cobrança referente 21/01/2020
21/01/2020 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 2.910,45 C 0,00 C
29/01/2020 3570 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.570.000.038.547 14.300,00 C

29/01 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
29/01/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 2.100,00 D

237 0150 027095192000113 NARRINAM CAMA
29/01/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 820.291.200.297.861 10,45 D 12.189,55 C

Cobrança referente 29/01/2020
30/01/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 13.001 5.041,67 D

341 4837 32205124889 RAFAELA SALES AMA
30/01/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 13.002 5.041,67 D

237 0559 32429933810 RAFAEL LUIS ZAGO
30/01/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 13.003 2.100,00 D

237 0150 15457910822 CARMEM LUCIA DA S
30/01/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 890.301.100.347.386 10,45 D

Cobrança referente 30/01/2020
30/01/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 890.301.100.347.387 10,45 D

Cobrança referente 30/01/2020
30/01/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 890.301.100.347.388 10,45 D

Cobrança referente 30/01/2020
30/01/2020 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 25,14 C 0,00 C
31/01/2020 0000 13113 261 Tar Ourocard Empresarial 810.311.200.626.450 0,72 D

Cobrança referente 31/01/2020
31/01/2020 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 0,72 C
31/01/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD138444 NARRINAM CAMARGO LIMA.
 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33428134271333312
28/02/2020 13:52:08

Cliente
Agência 3570-X
Conta 37992-1 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência JANEIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2019 SALDO ANTERIOR 2.935,23 136,924177
21/01/2020 RESGATE 2.910,45 2,67 135,719412 21,464283990 1,204765

Aplicação 13/09/2019 2.910,45 2,67 135,719412
30/01/2020 RESGATE 25,14 0,02 1,171476 21,477176635 0,033289

Aplicação 13/09/2019 25,14 0,02 1,171476
31/01/2020 RESGATE 0,72 0,033289 21,479097334

Aplicação 13/09/2019 0,72 0,033289
31/01/2020 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.935,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.936,31
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 2,69
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,08
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota
31/12/2019 21,436914426
31/01/2020 21,479097334

Rentabilidade
No mês 0,1967
No ano 0,1967
Últimos 12 meses 3,6894

Transação efetuada com sucesso por: JD138444 NARRINAM CAMARGO LIMA.
 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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RELATÓRIO   DE   ATIVIDADES  

  REFERENTE   AO   MÊS   JANEIRO   DE   2020  

   EIXO   1   -   AGROECOLOGIA   E   SUSTENTABILIDADE  

(Percepção   dos   profissionais   -   Rafaela   Sales   e   Rafael   Zago)  

 

O  objetivo  deste  relatório  é  apresentar  detalhadamente  as  atividades          

realizadas  pelo  eixo  1,  do  Projeto  Ecoar  (Termo  de  Fomento  nº  1159/2018),  dentro              

do   mês   de   janeiro   de   2020.   

 

Iniciamos  as  atividades  do  eixo  1  com  uma  reunião,  no  dia  08  de  janeiro,               

junto  ao  CRAS  (Centro  de  Referência  de  Assistência  Social)  do  Bairro  Jardim             

Santa  Gertrudes,  onde  atuamos  na  Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad.           

Estabelecemos  uma  ótima  parceira  com  esse  equipamento  do  território  ao  longo  do             

trabalho  realizado  semestre  passado  por  este  eixo  e,  esta  reunião  teve  como             

objetivo  fomentar  o  início  de  um  processo  de  construção  de  uma  horta  comunitária              

no   mesmo   espaço   onde   se   encontra   o   equipamento.   

 

O  público  beneficiário  e  participante  desta  reunião  foram  moradores  do           

território  e  pessoas  que  recebem  o  benefício  da  cesta  verde  -  projeto  desenvolvido              

pela Unidade  de  Gestão  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social  (UGADS),  de            

Jundiaí,  com  apoio  da  Fundação  Municipal  de  Ação  Social  (Fumas).  Neste  projeto             

as  famílias  cadastradas  recebem  uma  cesta  de  alimentos  frescos,  proveniente  do            

banco  de  alimentos  da  cidade,  em  troca  resíduos  recicláveis.  Os  beneficiários            

também  participam  de  uma  reunião  onde  aprendem  sobre  segurança  alimentar  e            

também   como   preparar   os   alimentos.   

 

Essa  parceria  veio  de  uma  ação  unificada  para  beneficiar  a  comunidade  e             

atender  as  necessidades  específicas  do  trabalho  desenvolvido  por  este  eixo  e  pela             
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ação   do    Centro   de   Referência   de   Assistência   Social   (CRAS)   do   território.   

 

Da  parte  do  equipamento,  o  grupo  de  beneficiários  da  cesta  verde  irá  se              

reduzir,  assim,  o  equipamento  terá  10  famílias  que  serão  descobertas  do  benefício             

e,  caso  haja  sucesso  no  prosseguimento  da  horta,  estas  famílias  poderão  se             

beneficiar  com  os  alimentos  ali  produzidos.  E,  no  que  tange  os  compromissos             

deste  eixo  de  atuação,  temos  estabelecido  o  trabalho  de  ponte  entre  os             

adolescentes  beneficiários  pelo  projeto  e  o  território  e  comunidade  em  questão,            

onde  assumimos  desenvolver  o  protagonismo  juvenil  e  ações  de  cidadania  com  os             

mesmos.  Assim,  a  ideia  de  darmos,  através  desse  eixo,  um  auxílio  técnico  e  de               

gestão  para  a  criação  de  uma  horta  comunitária,  vem  a  somar  com  os  nossos               

objetivos.   

 

Temos  a  previsão  de  realizar  um  mutirão  de  agrofloresta  neste  território  para             

o  dia  08  de  fevereiro.  Nesta  data  ainda  não  teríamos  o  contato  direto  com  os                

adolescentes  participantes  do  projeto  pois,  a  nossa  entrada  na  escola  se  dará  na              

semana  de  10  a  14  de  fevereiro,  conforme  estabelecido  com  os  gestores  e              

coordenadores   pedagógicos.   

 

Assim  no  dia  08  de  fevereiro,  decidimos  realizar  o  mutirão  nesta  mesma             

data,  com  a  comunidade  do  território.  Mesmo  sem  o  contato  direto  com  os              

adolescentes,  realizaremos  o  chamado  e  o  convite  à  todos  via  aplicativo  do  celular.              

E,  sobretudo,  a  ação  será  exemplo  e  área  de  experimento  e  estudo  da  agrofloresta               

para   os   adolescentes   durante   o   nosso   percurso   neste   semestre.   

 

Conforme  se  deve  perceber,  as  ações  em  torno  desta  reunião  realizada  no             

dia  08  de  fevereiro  tiveram  a  necessidade  de  intensa  articulação  junto  ao             

equipamento  parceiro,  antes  e  depois  da  data,  através  de  conversas  pessoais,  via             

 

Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.  
E-mail:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br    Telefone:   (11)   99674-7252  

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
telefone  e  mensagem  por  aplicativo  de  celular.  Essa  foi  uma  importante  ação             

desenvolvida   neste   mês   e   que   irá   reverberar   nos   meses   seguintes.   

 

No  dia  21  de  fevereiro,  participamos  da  reunião  da  rede  de  equipamentos  e              

da  comunidade  do  território  do  Jardim  Santa  Gertrudes.  A  pauta  da  reunião  foi              

voltada  para  definir  um  instrumento  de  avaliação  dos  equipamentos  e  das  áreas  de              

responsabilidade  do  município  no  território  e,  apresentação  dos  integrantes  e           

respectivos   projetos.   

 

A  nossa  participação  na  reunião  se  fez  importante  pois  conseguimos           

divulgar  as  ações  do  projeto  dentro  do  território  e  receber  informações  sobre  o              

mesmo,  bem  como  dos  programas  ali  desenvolvidos  para,  posteriormente,  levar           

conteúdos  e  informações  aos  adolescentes  beneficiários  do  projeto,  agindo  assim,           

como  uma  rede  e  implicando  nos  adolescentes  o  sentido  de  pertencimento  à             

mesma.   

 

Visitamos  as  áreas  de  plantio  das  duas  escolas  e  do  território  do  Bairro              

Agapeama.  A  intenção  da  visita  foi  monitorar  o  plantio,  verificar  se  houve  sucesso  e               

se  havia  necessidade  de  intervenção  e,  posteriormente,  enviamos  fotos  para  os            

grupos   dos   adolescentes   beneficiários   do   projeto   através   do   aplicativo   Whats   App.   

 

Verificamos  o  sucesso  do  plantio  em  ambas  as  áreas.  Enviamos  para  os             

grupos  a  devolutiva  de  como  está  caminhando  a  ação  a  fim  de  movimentar  nossa               

comunicação  com  os  adolescentes  e  também,  mostrar  o  sucesso  da  nossa  ação,             

gerando  incentivo  e  valorização  do  protagonismo.  A  resposta  dos  adolescentes           

confirmou   a   nossa   intenção.  

 

Tivemos  a  saída  da  auxiliar  que  compunha  o  quadro  de  prestadores  de             
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serviço  deste  eixo.  O  motivo  da  saída  foi  a  escolha  e  necessidade  da  auxiliar  em                

focar  o  tempo  disponível  para  os  estudos.  A  jovem  em  questão,  foi  uma  das               

beneficiárias  do  Projeto  Ecoar  na  sua  edição  realizada  entre  2016  e  2017  aqui  na               

cidade  de  Jundiaí.  Consideramos  importante  ressaltar  esse  ponto  pois,  esta  jovem            

se  destacou  no  grupo  e  mostrou  profunda  familiaridade  com  os  assuntos            

abordados  pelo  projeto.  Mantivemos  contato  com  a  mesma  e,  assim  que  surgiu  a              

oportunidade  de  uma  vaga  para  trabalhar  como  colaboradora  do  projeto,  vimos  que             

seria  algo  importante  para  o  projeto  e  para  a  jovem  que  aceitou  e  se  enquadrou  na                 

vaga.   

 

Com  essa  questão  buscamos  outros  adolescentes  para  suprir  a          

necessidade  da  vaga  em  aberto.  Consideramos  que  seria  um  motivo  de  incentivo             

empregar  um  dos  adolescentes  que  também  tivesse  passado  pela  experiência  do            

Projeto  Ecoar  em  outras  edições  e  também,  consideramos  a  possibilidade  de            

oferecer  a  vaga  para  os  adolescentes  que  fizeram  parte  do  projeto  no  primeiro              

semestre   desta   edição,   ou   seja,   em   2019.   

 

Realizamos  pesquisa  e  seleção  e  verificamos  a  disponibilidade  de  uma  das            

adolescentes  suprir  a  vaga  em  aberto.  Avaliamos,  primeiramente,  que  a           

adolescente  já  havia  concluído  o  Ensino  Médio,  não  se  enquadrava  mais  no  perfil              

como  beneficiária  do  projeto  -  pois  uma  premissa  da  escola  é  que  o  projeto  fosse                

oferecido  para  os  estudantes  da  escola  -,  e  estava  na  busca  pelo  seu  primeiro               

emprego.   

 

 Com  a  definição  da  auxiliar  tivemos  dias  destinados  ao  treinamento  da             

mesma;  definindo  as  tarefas,  explicando  as  funções  e  sua  necessidade  dentro  do             

projeto,   ajustando   a   rotina   e   sanando   as   dúvidas.   
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Ao  final  do  mês  tivemos  uma  longa  reunião  com  toda  a  equipe.  Dentro  desta               

revisamos  o  calendário  de  ações,  definimos  as  principais  estratégias  para  o            

sucesso  e  cumprimento  dos  objetivos  do  projeto  e  ajustamos  os  compromissos            

com   toda   a   equipe.   

 

Além  da  reunião,  houveram  muitos  ajustes  e  conversas  via  aplicativo  e            

encontros  pontuais  entre  parte  dos  colaboradores,  também  para  definições  e           

planejamento   das   atividades.   

 

Tivemos,  sobretudo,  todo  o  trabalho  de  preparação  do  semestre,  retomando           

o  contato  com  as  escolas  de  atuação  do  projeto,  o  diálogo  com  a  rede  dos  dois                 

territórios  de  atuação  -  conforme  já  descrito  -,  preparamos  os  materiais  e             

realizamos   pesquisas   sobre   os   assuntos   trabalhados   dentro   deste   eixo.   

 

Segue  abaixo  uma  seleção  de  fotos  demonstrando  como  foi  o  trabalho  este             

mês.   

 

Reunião   de   Equipe   
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Reunião   de   Rede   do   Jardim   Santa   Gertrudes   

 

Reunião  com  o  Grupo  de  Segurança  Alimentar  -  Fomento  da  criação  da             

Horta   Comunitária   
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Monitoramento   das   áreas   de   plantio.   

Escola   Estadual   Adib   Miguel   Haddad.   

 

Escola   Estadual   Benedita   Arruda.  
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   EIXO   2   -   EDUCAÇÃO   EM   DIREITOS  

(Percepção   dos   profissionais   -   Carmem   Lúcia   da   Silva   e   Patricia   Malite)  

 

No  mês  de  janeiro,  inicialmente,  foi  atualizado  o  conteúdo  das  aulas  de             

Educação  em  Direitos,  com  a  preparação  das  aulas  e  das  dinâmicas,  bem  como              

dos  vídeos  a  serem  aplicados  em  2020.  Foi  preparada,  inclusive,  uma  aula  de              

revisão  de  conteúdo,  visto  que  sendo  início  de  ano  letivo  certamente  teremos             

alunos   novos   no   Projeto.  

Conforme  avaliação  aplicada,  e  solicitação  dos  jovens  no  mês  de           

novembro,  estamos  adaptando  algumas  atividades  para  que  parte  das  aulas  ocorra            

na  quadra  de  esporte  da  escola.  Desse  modo,  tornamos  as  aulas  ainda  mais              

interativas  e  dinâmicas,  pois,  muito  embora  a  aula  ministrada  seja  de  educação  em              

direitos,  que  acaba  tendo  um  conteúdo  mais  denso  e  que  exige  maior  atenção  e               

seriedade  por  parte  dos  jovens,  é  possível  suavizar  essa  aula  na  busca  de  mais               

dinâmicas   integradas   aos   temas   tratados.   

Ainda,  houve  a  reunião  de  equipe  no  dia  29/01/2019  para  tratar  de             

assuntos  diversos:  planejamento  e  revisão  das  ações  de  2020,  retomada  contato  e             

inscrições  nas  escolas,  verificada  as  agendas  das  aulas,  não  obstante,  as            

necessidades  e  sugestões  de  cada  Eixo  para  intensificar  o  trabalho  de  articulação             

e   participação   dos   jovens   e   da   comunidade.  

Carmem  levantou  uma  questão:  sobre  a  possibilidade  de  mudança  de           

horário  de  início  das  aulas  do  projeto,  uma  vez  que,  segundo  os  jovens  que               

participaram  das  aulas  no  semestre  anterior,  o  começo  das  aulas  às  14h  dificultava              

a  ida  para  as  suas  residências  para  o  almoço  e  o  retorno  na  escola  dentro  do                 

horário   estabelecido.  
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Ademais,  houve  o  relato  de  uma  mãe  no  sentido  de  que  a  filha  gostava               

muito  de  participar  do  projeto  mas  que,  às  vezes,  não  tinha  tempo  hábil  para               

almoçar  e  retornar  no  horário,  e  por  conseguinte,  acabou  ficando  sem  o  almoço,  e               

por  alguns  dias  levou  um  suco  ou  uma  fruta  para  o  lanche,  somente  para  não                

perder  a  aula  do  projeto.  Fato  que  também  ocorreu  com  outros  alunos,  uma  vez               

que,  quando  as  profissionais  chegavam  para  a  aula  às  13h:30min,  já  havia  jovens              

esperando,   principalmente   na   escola   Benedita   Arruda.  

Assim,  ficou  ajustado  que  a  Rafaela  e  o  Rafael,  conversariam  com  a             

coordenação  das  escolas  para  verificarem  a  possibilidade  de  mudança  de  horário            

das  aulas  do  projeto,  sendo  a  proposta  de  começar  às  14h:30min.  e  terminariam  às               

17h30mim.  

Posteriormente,  foi  discutido  se  o  convite  à  participação  do  projeto  se  daria             

às  outras  turmas  (8°  e  9°ano),  tendo  em  vista  que  havia  vagas.  Algumas              

desistências  se  deveu  à  necessidade  de  se  buscar  um  primeiro  emprego,  em  vista              

da   alta   vulnerabilidade   das   regiões,   principalmente   da   escola   ADIB.  

Houve  participação  das  educadoras  Rafaela  (eixo  1)  e  Patrícia  (eixo  2)  na             

reunião  de  rede  território,  que  ocorreu  dia  21/01/2020,  o  que  foi  algo  muito              

produtivo.  Rafaela  do  Eixo  1  trouxe  a  devolutiva  desta  reunião,  consignando  que             

vários  participantes  demonstraram  interesse  em  participar  das  ações  do  Eixo,  dos            

mutirões,  e  inclusive  iniciar  uma  horta  comunitária  no  bairro.  Ainda,  informamos            

que  iremos  fazer  a  visita  dos  jovens  ao  Prefeito  e  sugerimos  aos  atores  da  Rede                

uma  pesquisa  com  seus  usuários  do  território  sobre  problemas  e  políticas  públicas             

que  eles  queriam  ver  implantadas  ali.  Nos  colocamos  à  disposição  para  levar  as              

demandas   ao   Prefeito,   juntamente   com   aquelas   que   nossos   jovens   irão   pesquisar.   
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Reunião   de   Rede   no   CRAS   
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EIXO   3   -   JOGOS   COOPERATIVOS  

(Percepção   da   profissional   Eliane   Belmonte   Lucenti)  

Este  mês  nos  dedicamos  a  alinhar  e  estruturar  todas  as  ações  para  garantir              

o  efetivo  cumprimento  do  projeto.  Executamos  uma  longa  reunião  com  toda  a             

equipe  do  Ecoar  a  fim  de  definirmos  estratégias  para  alcançar  os  objetivos  do              

projeto   e   equalizar   os   compromissos   com   toda   a   equipe.   

 

Partindo  da  vivência  na  escola  nos  debruçamos  no  a primoramento  e           

lapidação  do  jogo  Gentil-Ação  tornando-o  mais  propositivo  e  adaptável  a  diversas            

realidades.  H ouveram  várias  outras  reuniões,  tanto  presenciais  quanto  remotas,          

com  fornecedores  e  encontros  pontuais  entre  parte  dos  colaboradores  para           

alinhamento  e  ajustes  das  próximas  ações  dentro  do  eixo  e  planejamento  das             

atividades,  onde  alguns  dos  temas  discutidos  foram:  desenvolvimento  da  logo,           

identidade  visual,  formatação,  materiais  empregados  na  construção,  apreciação  do          

material  para  escolha,  além  das  revisões  dos  escritos  e  construção  do  manual,  já              

nos  preparando  para  a  última  etapa  que  será  a  formação  de  5  professores  para               

mediarem   o   jogo   que   será   disponibilizado   para   escola   ao   fim   de   nossa   atuação.  

 

R etomamos  o  contato  com  a  escola  em  que  atuamos,  para  iniciarmos  os             

combinados  deste  ano,  ajustar  calendário  e  coletar  informações  sobre  a  condição            

de  divisão  de  salas  das  crianças  que  participaram  do  projeto  no  ano  anterior  e               

quais  os  docentes  que  agora  os  acompanharão.  Vamos  dar  sequência,  em  sua             

maioria,  com  os  mesmos  assistidos  do  ano  passado  seguindo  a  progressão  dos             

mesmos,  assim  as  salas  agora  serão:  4ºD,  4ºG,  5ºD,  5ºG.  Dentro  destes  acertos              

contemplamos  pendências  como  a  questão  da  exibição  do  filme  de  Tereza  de             

Calcutá  que  já  tem  agendamento  em  fevereiro  para  as  salas  que  recebem  o              

projeto.  

 

 

Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.  
E-mail:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br    Telefone:   (11)   99674-7252  

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
Já  articulamos  junto  a  escola  nossa  participação  na  primeira  reunião  de            

pais,  que  acontecerá  em  fevereiro,  para  estreitarmos  os  laços  e  abrir  caminho  ao              

diálogo  bem  como  prepará-los  para  as  primeiras  ações  das  crianças,  pois  o             

próximo   desafio   que   os   aguardam   é   a   construção   da   cidade   da   paz   na   família.  

 

Assim  terminamos  este  mês  de  muita  organização,  realinhamento  e  trabalho           

interno,   nos   preparando   para   estarmos   com   as   crianças   em   breve.  

 

Desta  forma,  estas  foram  as  percepções  dos  profissionais  do  Projeto  Ecoar            

inerentes   à   execução   do   mês   de   janeiro/2020.   

 

Jundiaí,   28   de   fevereiro   de   2020.   

 

________________________________________  
EDMILSON   IMPERATO  

Presidente   da   Associação   Almater   
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