
 

 
ASSOCIAÇÃO   ALMATER  

Fundada   em   31   de   março   de   2012  
CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  

 
 

Jundiaí,   13   de   novembro   de   2019.  
 
 

À   Unidade   de   Gestão   de   Assistência   e   Desenvolvimento   Social   -   UGADS   
 
Ref…   Termo   de   Fomento   nº   07/2018    -   Projeto   Crescer   
 

● Mês   de   referência:    Setembro/2019  
 
Relação   de   documentos/Check   List:  
 

1   -   Protocolo   do   mês    (1   cópia) ;   

2-   Anexo   14   -   Área   Municipal   -   Demonstrativo   integral   das   receitas   e   despesas  
(1   cópia) ;  

 

3-   Anexo   II   -   Relação   das   Notas   Fiscais   do   mês   de   referência    (1   cópia) ;   

4-   Anexo   III   -   Conciliação   Bancária    (1   cópia) ;   

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

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

7-   Holerites    (original   e   1   cópia) ;   

8   -   Demonstrativo   de   cálculo   da   folha   de   pagamento    (1   cópia) ;   

9-   Notas   Fiscais   dos   prestadores   de   serviço    (2   cópias) ;   

11-   Guias   de   recolhimento   e   comprovantes   de   pagamento    (2   cópias) ;   

12-   Relatório   de   atividades     (1   cópia) ;   

13.   Listas   de   presenças    (1   cópia) .   

 
Recebido   em:   
 
Por:   

 
 
 
 
 

 

 

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

 

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  Prefeitura Municipal de Jundiaí
ORGANIZAÇÃO:  ASSOCIAÇÃO ALMATER
CNPJ: 15.670.588/0001-68
ENDEREÇO E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  EDMILSON IMPERATO
CPF: 112.160.108-11
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018 PROJETO CRESCER: Desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na promoção, proteção e 
defesa dos direitos das crianças e adolescentes, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990.
EXERCÍCIO:   SETEMBRO/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018 28/12/2018 01/01/2019 à 31/12/2019 R$150,000.00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O 
REPASSE (2)

VALORES 
PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 
DOCUMENTO DE 

CRÉDITO
VALORES REPASSADOS (R$)

10/09/2019 R$12,425.89 09/09/2019 4752519 R$12,425.99

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$27,250.66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$12,425.99

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$99.17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$39,775.82

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$39,775.82

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação Almater vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no 
exercício setembro/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE 
DA DESPESA (8)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO 

(R$) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 
E PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            (H)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS 
DESPESAS PAGAS 
NESTE EXERCÍCIO 

(R$) (J=H+I)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 
PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 

Recursos Humanos (5) R$5,215.82 R$441.82 R$4,774.00 R$5,215.82 R$441.82
Recursos Humanos (6) R$4,240.00 R$0.00 R$4,240.00 R$4,240.00 R$0.00
Despesas com contabilidade R$127.24 R$127.24 R$0.00 R$127.24 R$127.24

TOTAL R$9,583.06 R$569.06 R$9,014.00 R$9,583.06 R$569.06

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por 
exemplo, aquisição de bens permanentes.



(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de 
receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 39,775.82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 9,583.06 
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 30,192.76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 30,192.76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata 
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 31 de outubro de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



ASSOCIAÇÃO ALMATER 
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO II
     RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS

DATA 
DOCTO DOC. RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR 

TOTAL
VALOR 

MUNICIPAL
27/09/2019 NF 28 Juliana Cardoso De Marchi Oficineira Escola de Pais R$300.00 R$300.00
27/09/2019 NF 171 Angela Maria Monteiro Oficina arteterapia R$640.00 R$640.00
27/09/2019 NF 272 Santos e Santos consultores em qualidades LTDA Supervisão em psicopedagogia R$500.00 R$500.00
27/09/2019 NF 35 Narrinam Camargo Lima Serviços administrativos R$2,800.00 R$2,800.00
27/09/2019 Holerite Priscila Cristina e Silva Psicóloga R$2,276.40 R$2,087.00
27/09/2019 Holerite Maria Marta Ferreira Psicopedagoga R$2,940.36 R$2,687.00
07/10/2019 Boleto nº 689 Escritório Comercial Macieira SS LTDA Despesas com contabilidade R$250.00 R$127.24
07/10/2019 Guia de Recolhimento FGTS referente 09/2019 Encargos Sociais R$888.80 R$368.00
18/10/2019 Guia de Recolhimento IRRF referente 09/2019 Encargos Sociais R$85.27 R$27.82
25/10/2019 Guia de Recolhimento PIS referente 09/2019 Encargos Sociais R$111.10 R$46.00

TOTAL R$10,791.93 R$9,583.06

Numero de documentos relacionados: 10
Total de despesas comprovadas: R$10,791.93
Total de despesas comprovadas Municipal: R$9,583.06

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Projeto Crescer, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprava a exata 
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho. 

Jundiaí, 31 de outubro de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Rua Zuferey 47, Jardim Pitangueiras, CEP 13.202-420, Jundiaí
email:  institucional@associacaoalmater.com.br



ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ALMATER
ENDEREÇO E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
MUNICIPIO:  Jundiaí/SP
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018 PROJETO CRESCER: Desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na promoção, 
proteção e defesa dos direitos das crianças  e adolescentes, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990.

DATA Nº DOC. HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO R$
SALDO ANTERIOR R$26,707.56

03/09/2019 822460700129870 Tarifa bancária R$6.45 R$0.00 R$26,701.11
04/09/2019 613570000038547 Guia FGTS - Referente agosto/2019 R$368.00 R$0.00 R$26,333.11
04/09/2019 613570000038547 DARF IRRF - Referente agosto/2019 R$27.82 R$0.00 R$26,305.29
04/09/2019 613570000038547 DARF PIS - Referente agosto/2019 R$46.00 R$0.00 R$26,259.29
04/09/2019 613570000038547 Escritório Comercial Macieira SS LTDA referente agosto/2019 R$127.24 R$0.00 R$26,132.05
09/09/2019 7796565 Transferência do Repasse - Referente setembro/2019 R$0.00 R$12,425.99 R$38,558.04
27/09/2019 610340000115650 Juliana De Marchi - Referente setembro/2019 R$300.00 R$0.00 R$38,258.04
27/09/2019 92701 Narrinam Camargo Lima - Referente setembro/2019 R$2,800.00 R$0.00 R$35,458.04
27/09/2019 92702 Maria Marta Ferreira - Referente setembro/2019 R$2,687.00 R$0.00 R$32,771.04
27/09/2019 92703 Priscila Cristina e Silva - Referente setembro/2019 R$2,087.00 R$0.00 R$30,684.04
27/09/2019 822701200337036 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$30,673.59
27/09/2019 822701200337037 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$30,663.14
27/09/2019 822701200337038 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$30,652.69
30/09/2019 93001 Santos e Santos Consultores em qualidade - Referente setembro/2019 R$500.00 R$0.00 R$30,152.69
30/09/2019 93002 Angela Maria Monteiro - Referente setembro/2019 R$640.00 R$0.00 R$29,512.69
30/09/2019 832731300048193 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$29,502.24
30/09/2019 832731300048194 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$29,491.79
30/09/2019 - Rendimento de aplicação R$0.00 R$99.17 R$29,590.96

TOTAL R$9,641.76 R$12,525.16 R$29,590.96

Jundiaí,  31 de outubro de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Rua Zuferey 47, Jardim Pitangueiras, CEP 13.202-420, Jundiaí
email:  institucional@associacaoalmater.com.br





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081356762844023
08/11/2019 14:14:52

Cliente
Agência 3570-X
Conta 38262-0 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

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

30/08/2019 SALDO ANTERIOR 26.650,28 1.255,927067
03/09/2019 RESGATE 6,45 0,01 0,304345 21,225905027 1.255,622722

Aplicação 16/04/2019 6,45 0,01 0,304345
04/09/2019 RESGATE 569,06 0,56 26,832190 21,228978710 1.228,790532

Aplicação 16/04/2019 11,79 0,02 0,556411
Aplicação 25/07/2019 557,27 0,54 26,275779

11/09/2019 APLICAÇÃO 12.425,00 584,854636 21,244595177 1.813,645168
27/09/2019 RESGATE 7.904,36 10,52 371,939168 21,280038983 1.441,706000

Aplicação 25/07/2019 4.769,66 7,27 224,479168
Aplicação 14/08/2019 3.134,70 3,25 147,460000

30/09/2019 RESGATE 1.160,90 1,23 54,604277 21,282765127 1.387,101723
Aplicação 14/08/2019 1.160,90 1,23 54,604277

30/09/2019 SALDO ATUAL 29.521,36 1.387,101723 1.387,101723

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 26.650,28
APLICAÇÕES (+) 12.425,00
RESGATES (-) 9.640,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 99,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 12,32
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 86,85
SALDO ATUAL = 29.521,36

Valor da Cota
30/08/2019 21,219608886
30/09/2019 21,282765127

Rentabilidade
No mês 0,2976
No ano 3,1215
Últimos 12 meses 4,1996

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   DE   SETEMBRO/2019  

 

Em  setembro  os  atendimentos  e  intervenções  nas  áreas  da  psicologia,           

psicopedagogia  e  arteterapia  se  sucederam  ao  longo  do  mês,  dentro  de  uma  nova              

dinâmica  de  atendimento  (apresentado  em  relatório  anterior)  e  atividades          

oferecidas,  conforme  especificidade  em  cada  área  de  atendimento,  objetivando          

sempre  uma  proposta  de  trabalho  que  vá  ao  encontro  das  necessidades  de  cada              

criança,  no  que  tange  às  questões  de  aprendizagem  e  comportamentos  esperados,            

tendo  como  forma  de  princípio  as  questões  apresentadas  quando  de  entrada  no             

projeto.  

Neste  mês  em  específico  pudemos  nos  deparar  com  os  frutos  de  todo  um              

trabalho   construído   e   desenvolvido   aos   longos   destes   meses.  

Recebemos  os  relatórios  dos  professores  da  unidade  escolar  e  na  quase            

totalidade  deles,  os  profissionais  relataram  na  melhora  das  crianças,  tanto  quanto            

do   desenvolvimento   na   aprendizagem   em   si,   como   em   comportamento   também.  

Concluímos  também  que  a  estratégia  de  atendimentos  (individuais,         

grupais,  tempo),  decididos  por  nós  em  equipe  surtiu  os  efeitos  esperados.  Atender             

as  crianças  em  um  número  menor  nos  grupos,  predispôs  de  fato  um  ambiente  de               

tranquilidade,  podendo  assim  dar  mais  a  atenção  às  crianças  e  atendimento  com             

mais  eficiência  nas  necessidade  de  cada  uma,  seja  no  que  tange  à  aprendizagem              

de   fato,   como   nos   comportamentos   e   atitudes.  

A  capoeira,  estratégia  de  intervenção  pensada,  foi  outra  ação  que  se            

desenvolveu  com  assertividade,  despertando  nas  crianças  as  habilidades  motoras,          

de   atenção,   de   concentração,   mobilizando   de   fato   as   questões   de   comportamento.   

 

Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.  
E-mail:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br    Telefone:   (11)   99674-7252  
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Em  contrapartida  a  um  trabalho  solidificado,  as  reuniões  de  equipe  e            

administrativas  aconteceram,  as  parcerias  com  a  unidade  escolar,  com  os           

equipamentos   e   as   visitas   domiciliares   fluíram   no   decorrer   do   mês   também.  

As  formações  foram  eixos  muito  importantes,  denotando  todo  o          

comprometimento  da  equipe  escolar:  professores  e  gestores,  a  parceria  é  vista            

com   muita   assertividade.  

Como  colocado  anteriormente,  sobre  os  “frutos  colhidos”,  tivemos  neste          

mês  o  retorno  das  professoras  quanto  às  práticas  exitosas  em  sala  de  aula  em               

decorrente   da   formação   ocorrida.  

 

Pudemos  nos  debruçar  também  nos  encaminhamentos  e  ações  a  respeito           

da  Escola  de  Pais,  de  como  tem  sido  os  encontros  e  discutimos  estratégias  para               

maior   adesão   dos   pais   nos   encontros.   Alguns   encaminhamentos:  

1. A  visita  domiciliar  se  faz  necessário  em  relação  aos  casos  preocupantes,            

cujos   pais   não   compareceram   aos   encontros.  

2. Nos  encontros,  decidimos  realizar  um  sorteio  de  um  brinde          

participativo.Neste  quesito,  os  jogos  foi  uma  estratégia  pois  assim  aproxima           
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ainda  mais  os  pais  juntamente  aos  seus  filhos.  Uma  maneira  de  inseri-los  no              

contexto   de   aproximação   de   vínculos,   de   afetividade   e   aprendizagem.  

3. Feedback   geral   do   que   aconteceu   e   acontece   no   projeto.  

4. Participação  -  convite,  de  alguns  especialistas  da  saúde,  da  assistência           

jurídica  e  assistencial,  com  a  finalidade  de  orientar  e  esclarecer  dúvidas  que             

norteiam   questões   do   dia   a   dia.   

5. Contatar  voluntários  para  que  os  mesmos  possam  subsidiar  as  crianças           

pelas  quais  os  pais  acabam  trazendo,  desta  forma  os  mesmos  possam            

participar   das   reuniões   com   tranquilidade  

6. Pesquisar   o   tema   a   ser   discutido   conforme   o   interesse   da   maioria.  

Com  este  conjunto  de  estratégias,  pretende-se  aproximar  mais  os  pais  das            

crianças  atendidas  pelo  projeto  e  pela  organização  no  território,  fomentando  uma            

cultura   de   participação.   

 

AÇÕES   COMUNITÁRIAS  

Realizamos  uma  busca  ativa  junto  às  residências  das  crianças,  cujos  pais            

não  compareceram  às  reuniões  de  entrada  ao  projeto,  oportunizando  assim  o            

acesso  ao  projeto.  As  crianças/  famílias  visitas  foram:  Douglas  Guilherme  Santos            

da   Silva,   Pietro   Caio   de   Oliveira   e   Yngrid   Karollayne   Moreno   Silva.  

Quanto  à  primeira  criança,  vimos  que  moram  em  situação  bem  vulnerável,            

a  casa  quase  sem  ventilação,  as  crianças  aos  cuidados  da  irmã  mais  velha  para               

que  a  mãe  possa  trabalhar,  o  que  trás  luz  a  uma  realidade  já  conhecida  no                

território,  a  responsabilização  de  crianças  maiores  por  seus  irmãos  menores  e  o             

impacto   da   responsabilização   precoce.  

Em  relação  à  segunda  criança,  pudemos  estar  no  condomínio  dos           

apartamentos,  outra  realidade  de  moradia  de  alguns  moradores  da  comunidade.           
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Conhecemos  toda  a  estrutura  do  lugar  e  nos  aproximar  da  realidade  desses             

moradores.   Constatamos   o   quão   longe   fica   do   espaço   onde   acontece   o   projeto.  

Quanto  à  terceira  criança,  Yngrid,  a  mãe  nos  informou  de  que  a  criança              

está  em  acompanhamento  na  APAE  há  mais  de  4  anos,  tem  diagnóstico  de              

“autismo  leve”  e  participa  2  vezes  por  semana  do  AEE  (  Atendimento  Educacional              

Especializado),   desta   forma   a   criança   já   está   sendo   assistida.  

Realizamos  também  uma  visita  domiciliar  junto  à  criança  Lana  Cristina  de            

Freitas  que  vinha  faltando  aos  grupos,  cuja  mãe  havia  informado  de  que  a  filha               

não  queria  mais  participar  do  projeto  pois  chegava  cansada  da  escola  e  sua              

residência  longe  do  projeto.  Conversando  com  a  criança,  propomos  a  mudança  de             

horário/grupo  para  mais  tarde  (último  horário),  criando  condições  para  que  a            

mesma   pudesse   descansar   antes   de   ir   ao   projeto.  

Estivemos  no  equipamento  DEIN  -  Departamento  de  Educação  Inclusiva,          

onde  conhecemos  a  estrutura  de  funcionamento  e  as  frentes  de  trabalho  como             

colocado  pela  coordenadora:  são  28  salas  de  recurso  espalhadas  pela  rede  de             

ensino,  parceria  com  entidades  e  profissionais  de  apoio.  São  4  coordenadoras  que             

articulam  as  109  unidades  escolares,  desde  a  creche  até  o  5º  ano,  além  de  orientar                

também  as  escolas  quantos  aos  alunos  de  inclusão  e  psiquiátricos,  neste  último,             

orientam   os   procedimentos   de   encaminhamento.  

As  crianças  da  EMEB  Deodato  Janski,  foco  de  nossa  visita,  dentro  da             

perspectiva  de  inclusão,  são  atendidas  na  EMEB  Maria  Aparecida  de  Souza            

Ramos  -  Jd.  Tarumã,  no  entanto,  como  os  pais  não  costumam  levar  as  crianças  na                

sala  de  recursos,  as  professoras  do  AEE  vão  até  a  escola  de  origem  para  dar  os                 

atendimentos,   no   caso,   as   escolas   descentralizadas.  

As  crianças  da  EMEB  Deodato  que  recebem  os  atendimentos  na  sala  de             

recursos,  são  as  crianças  que  possuem  laudo  de  deficiência.  As  crianças  são             

 

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  
 

 
atendidas  2  vezes  por  semana  e  avaliadas  a  cada  6  meses.  Das  crianças  com               

laudo  e  que  frequentam  o  AEE  e  o  projeto,  temos  a  criança  Samira  Vitória  da  Silva                 

em   comum.  

Quanto  ao  aluno  Gabriel  Fernandes  da  Silva,  cuja  criança  está  em            

avaliação  com  a  psicopedagoga  especialista  e  pela  qual  foi  caso  de  discussão  em              

equipe,  nos  orientou  que  junto  a  escola,  construir  um  encaminhamento  para  o             

Departamento,  no  sentido  da  criança  passar  com  neurologista/avaliação         

diagnóstica   -   este   caso   não   foi   encaminhado   para   o   DEIN.  

Finalizando  o  encontro,  a  equipe  nos  orientou  de  que  os  encaminhamentos            

para  o  departamento  são  realizados  unicamente  pelas  escolas  e  os  equipamentos            

que   contam   com   especialidade   da   neurologia   são:   NAA,   APAE   e   CRJ.  

 

REUNIÕES   MULTIDISCIPLINARES  

Neste  mês  procuramos  nos  centrar  na  busca  ativa  em  relação  às  crianças,             

cujo  pais  ou  responsáveis  não  compareceram  às  reuniões  de  entrada  ao  projeto.             

Analisamos  os  questionários  das  crianças  maiores,  compreendidas  entre  as  idades           

de  10  a  11  anos,  que  frequentam  os  quartos  e  quintos  anos  respectivamente,para              

serem   chamadas.  

Nesta  análise  consideramos  as  queixas  apresentadas  pelos  professores,         

perfis  ao  projeto,  bem  como  em  relação  às  crianças  que  já  estão  sendo  assistidas               

em  outros  equipamentos.  Nesta  última,  entendemos  que  as  questões  de           

dificuldades   estão   sendo   sanadas   e   não   precisam   estar   participando   do   projeto.  
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Neste  mês  também,  com  o  retorno  das  professoras  nos  envios  dos            

relatórios  acima  dos  resultados  quanto  à  aprendizagem  e  comportamento,          

pudemos  elencar  os  casos  mais  preocupantes  e  direcionarmos  os          

encaminhamentos  internos  (estratégias  de  intervenção)  e  externas        

(encaminhamentos   às   especialistas/especialidades).  

 

ATENDIMENTO   PSICOPEDAGÓGICO   

Grupo  I  (  crianças  de  7/8anos): Késia,  Ana  e  Gabriel  Leme  estão             

alfabéticos,  dentro  deste  contexto  iniciaremos  a  sistematização  das  letras  cursivas,           

todavia  o  hábito  da  leitura  e  produção  são  necessários  para  que  se  desenvolvam              

na  sua  totalidade.  Kauê  está  com  silábico/alfabético,  a  intervenção  é  dentro  do             

contexto  da  alfabetização:  atividades  sistematizadas  para  que  se  desenvolva  na           

leitura  e  escrita.  Na  leitura  e  escrita,  Eloá  já  sinalizou  estar  alfabética,  como              

relatado  em  relatório  anterior  e  tal  observação  fora  pontuada  pela  professora  em             

relatório,  porém  existem  questões  que  precisam  ser  averiguadas  no  que  tange  ao             

processamento  auditivo  e  fala,  além  do  comportamento.  Muitas  vezes  ela  tem  se             

mostrado  “resistente”  na  realização  das  atividades  propostas,  dissimulando         

comportamentos  de  “não  saber”  para  poder  ter  a  atenção  somente  para  si.  Quanto              
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à  esta  criança  ainda,  foi  conversado  com  a  mãe  no  atendimento  individual,  pois              

assim  teríamos  uma  boa  evolução  da  criança  na  aprendizagem,  tal  forma  de             

atendimento   iniciará   em   outubro.  

A  mãe  de  kauê  informou  que  iniciou  a  avaliação  na  ATEAL,  pois  da              

primeira  avaliação,  os  dados  mostraram  como  limítrofe  e  não  caracterizava  como            

público  para  ser  atendido  no  referido  equipamento.  Orientaram  a  mãe  que  ligariam             

para  informar  a  conclusão  da  avaliação.  Na  primeira  consulta  a  fonoaudióloga            

informou   a   mãe   que   ele   precisaria   de   atendimento.  

Grupo  II  (crianças  de  8/9  anos): fora  realizado  uma  sondagem  na  leitura             

e  escrita  de  Arthur,  Felipe,  Anderson  e  Adryel,  ambos  estão  alfabéticos  com             

questões  de  ortografia  a  serem  sanadas  por  ainda  não  dominarem  as  sílabas             

complexas:  dígrafos,  encontros  consonantais;  letras  intercaladas  e  letras  cursivas.          

Neste  mês  fora  iniciado  intervenções  quanto  às  questões  pontudas,  como           

atividades  de  sistematização.  Jogos  foram  oferecidos  uma  vez  que  o  grupo  mostra             

o  desejo  de  assim  realizarem,  e  é  uma  forma  dos  mesmos  fortalecerem  os  vínculos               

afetivos   e   construção   de   estratégias,   de   raciocínio   e   antecipação.  

A  mãe  de  Felipe  trouxe  o  retorno  da  avaliação  do  NAA  -  da  equipe               

multidisciplinar,  cujo  dados  informam  que  o  caso  é  inelegível  aos  atendimentos  e             

encaminharam   para   a   ATEAL.  

Felipe  iniciou  a  avaliação  no  NAA  em  27/03/2019,  passou  pela  equipe            

multidisciplinar:  Serviço  Social,  Psicologia,  Psicopedagogia,  Fonoaudiologia  e        

Neuropediatria.  Nas  áreas  submetidas  às  avaliações,  constataram-se        

necessidades  a  serem  trabalhadas  em  Psicologia,  Fonoaudiologia  e         

Psicopedagogia  e  no  fechamento  (conclusão)  encaminharam  para  a  ATEAL  com           

diagnóstico  de  Transtorno  de  fala  e  transtorno  de  fala  associado  a  Distúrbio  do              

Processamento   Auditivo   Central   -   conclusão   em   maio/2019.  
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Grupo  III  (crianças  de  9/10  anos): Fora  realizado  sondagem  na  leitura  e             

escrita  de  Samira,  Hiago,  Danielly,  Adriely  e  Lana.  Adriely  e  Lana,  leram  com              

fluência,  dominam  palavras  com  dígrafos  e  com  encontros  consonantais,  mas           

apresentaram  erros  de  ortografia  na  escrita.  Samira,  Hiago  e  Danielly  tiveram            

dificuldades  em  leitura  e  escrita  diante  de  palavras  com  sílabas  complexas.  Diante             

do  contexto,  fora  iniciado  intervenções  na  escrita  com  atividades  de  sistematização            

para  sanar  as  dificuldades  apresentadas  de  ortografia  e  letra  cursiva  para  Samira  e              

Hiago.  

Danielly  frequentou  apenas  uma  dia  neste  mês,  entramos  em  contato  com            

os  pais  por  conta  das  faltas  e  questões  comportamentais  mas  sem  êxito,  há              

desinteresse   por   parte   da   família.  

Grupo  IV: Com  Daniel  fora  realizado  sondagens  na  leitura  e  escrita,  bem             

como  em  Matemática  também,  todavia  ele  responde  melhor  nesta  área  de            

conhecimento,  ficando  apenas  defasagens  no  que  tange  à  leitura  e  escrita.  Daniel             

nega  a  questões  inerentes  à  língua  portuguesa.  Tem  dificuldades  em  leitura  e             

escrita  diante  de  palavras  com  encontros  consonantais,  dígrafos  e  sua  leitura  é             

decifratória.  Na  produção  demonstrou  insegurança  e  com  muitas  dificuldades,          

demonstrando  “rechaço”.  Yann  no  contexto  de  aprendizagem  continua  da  mesma           

forma  pontuada  em  relatório  anterior,  dando  preferência  a  jogos  e  é  por  este              

caminho  a  conduta  de  intervenção  com  ele.  Dhallyla  não  compareceu  a  nenhum             

encontro  e  a  mãe  nos  informou  que  está  passando  por  sérios  problemas  na  família               

mas   que   a   filha   vai   dar   continuidade   ao   projeto.  

Fizemos  a  visita  domiciliar  junto  à  família  de  Lana,  conforme  colocado  nos             

registro  anterior,  e  a  mesma  se  prontificou  a  dar  continuidade  e  mudamos  ela  para               

o   grupo   III   do   horário   das   16:00   às   16:30   horas.  

Grupo  V  -  (crianças  de  11/12  anos): Fora  realizada  sondagens  na            

matemática  com  Tauan  e  Diego,  e  os  mesmos  apresentaram  muitas  dificuldades            
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na  realização  de  operações  de  adições  e  subtrações  simples  na  casa  das  dezenas              

e  dificuldades  também  em  resolução  de  situações  problemas.  Em  leitura  e  escrita,             

Diego  é  quem  teve  mais  dificuldade:  leitura  pausada,  sua  escrita  é  alfabética  mas              

tem   dificuldades   quanto   ao   uso   de   palavras   com   dígrafos,   encontros   consonantais.   

 

Atendimentos   Individuais:  

Lucas  Gonçalves  Guilhermino:  Não  compareceu  a  nenhum  atendimento,         

cuja  questão  fora  relatada  no  relatório  anterior.  A  família  não  tem  o  controle  da               

situação.  

Rafael  Roque  Basiliano:  Encontra-se  alfabético  para  a  leitura  e  escrita.           

Demos  início  à  atividades  de  sistematização  quanto  a  assimilação  das  letras            

intercaladas:  AN  -  EN  -  IN  -  ON  -  UN.  Em  situações  de  jogos  Rafael  se  mostra                  

assertivo,   e   em   cálculo   mental   também.  

Pedro  Henrique  C.  Silva:  Fora  realizada  sondagem  na  leitura  e  escrita  e             

Matemática.  Em  leitura,  realizou-a  de  forma  pausada  diante  de  palavras  escritas            

em  bastão  maiúscula.  Quanto  à  escrita  de  mão  (cursiva),  realizou  dizendo  preferir,             

no  entanto  foi  impossível  de  entender.  Fora  orientado  a  escrita  em  letra  bastão              

maiúscula,  desta  forma  fora  plausível  de  entendimento.  Em  Matemática,  denota           

dificuldade  em  resolver  situações  problemas  que  envolvem  a  subtração.  Fora           

oferecido  dois  dias  de  atendimento  para  Pedro,  caso  discutido  em  reunião,  porém  o              

mesmo  vem  comparecendo  somente  a  um  dia.  Tanto  a  mãe  como  a  criança  fora               

orientado  em  relação  a  necessidade  de  mais  um  atendimento  e  quanto  às  faltas,              

porém   o   mesmo   continua   faltando   às   sextas-feiras.  
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ATENDIMENTO   PSICOLOGIA  

Para  esse  mês  o  tema  abordado  no  grupo  de  psicologia  foi  “o  bairro  onde               

vivem  e  suas  famílias”,  cujo  objetivo  é  promover  o  reconhecimento  dos  membros             

da  família  e  a  comunidade  onde  vive,  fortalecendo  os  vínculos  familiares  e             

comunitários.   

No  primeiro  encontro  do  mês,  no  período  da  manhã  e  da  tarde,  foi  pedido               

que  fizessem  um  desenho  do  bairro  onde  vivem,  com  a  finalidade  de  obter  um               

conhecimento  prévio  da  percepção  que  eles  têm  do  bairro.  Os  desenhos  foram             

bastante  variados,  alguns  mais  fidedignos  à  realidade  e  outros  menos.           

Conversamos  sobre  os  desenhos.  No  período  da  tarde  uma  das  crianças  esteve             

bastante   agitada.  

Nos  segundo  encontro  foi  trabalhado  “O  que  tem  no  bairro  onde  moro”.  As              

crianças  iam  falando  tudo  o  que  o  bairro  possui,  com  o  auxílio  da  psicóloga  as                

crianças  escreviam  em  pedaços  de  cartolina  o  que  elas  tinham  de  conhecimento             

sobre  os  equipamentos,  comércios,  lazer,  etc.  Em  seguida  colaram  todos  os            

pedaços  em  uma  cartolina.  Houve  participação  de  todas  as  crianças.  Algumas            

crianças   não   tinham   conhecimento   de   certos   comércios,   equipamentos,   etc.   

No  terceiro  encontro  do  mês  foi  utilizado  o  livro  “O  Bairro  do  Marcelo”  .  A                

psicóloga  leu  o  livro  para  as  crianças  e  elas  deveriam  indicar  as  diferenças  e               

semelhanças  entre  os  bairros.  A  psicóloga  fazia  perguntas  que  faziam  as  crianças             

refletirem  quanto  ao  bairro  onde  moram.  Todos  participavam,  identificavam  as           

semelhanças   e   diferenças   e   o   que   poderia   ser   melhorado   em   seu   bairro.   

No  encontro  seguinte  foi  realizada  a  atividade:  O  que  faz  parte  do  meu              

bairro.  As  crianças  deveriam  assinalar  entre  vários  desenhos  aqueles  que           

pertenciam   ao   seu   bairro.   Em   seguida   pintaram   os   desenhos   e   conversaram.   
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No  quinto  encontro  iniciamos  o  tema  “Família”.  Nesse  dia  foi  pedido  para             

as  crianças  desenharem  suas  famílias.  Não  houve  dificuldade  com  relação  a  essa             

tarefa,  as  crianças  iam  falando  sobre  os  membros  da  família  conforme  os             

desenhavam.  Todos  fizeram  sem  intercorrência,  conversavam  entre  sim  e  com  com            

a   psicóloga.  

No  sexto  encontro  foi  trabalhado  “O  que  você  faz  para  ajudar  a  sua  mãe?”               

As  crianças  deveriam  assinalar  dentre  vários  desenhos  quais  elas  realizavam  para            

ajudar  sua  mãe  e  em  seguida  pintar.  Antes  de  iniciar,  uma  das  crianças  queixou-se               

que   a   mãe   não   tem   tempo   para   ela.   Foi   conversado   a   respeito   disso.  

No  sétimo  encontro  foi  realizada  a  atividade:  “  Desenhe  um  dos  momentos             

em  que  você  se  sente  mais  feliz  junto  da  sua  família”  A  mesma  criança  que  se                 

queixou  que  a  mãe  não  tinha  tempo  para  ela,  demonstrou  sentir-se  abandonada             

pela  família  e  disse  que  a  família  não  fazia  nada  junto  com  ela.  Foi  conversado                

com   ela   a   respeito   disso   também.  

No  último  encontro  do  mês  foi  lido  o  “Livro  da  Família”.  As  crianças              

refletiram  sobre  as  diferentes  famílias,  que  todas  as  famílias  são  especiais.            

Refletiram  sobre  suas  famílias  e  fizeram  um  desenho  demonstrando  o  que  sua             

família   tem   de   especial.   Todos   participaram.  

Acredita-se  que  fora  alcançado  o  objetivo  dos  grupos  de  psicologia.  As            

crianças  puderam  pensar  no  meio  onde  vivem  (Família  e  Bairro).  Passaram  a  ter              

conhecimento   de   si   mesmos   interagindo   com   a   família   e   comunidade.  

Com  relação  aos  atendimentos  individuais  algumas  crianças  têm         

apresentado  bastante  falta,  principalmente  as  que  vêm  no  período  da  tarde.  Ao             

tentar  entrar  em  contato  telefônico  com  as  mães  dessas  crianças  encontramos            

muita  dificuldade:  ou  elas  não  atendem  a  ligação,  ou  não  responde  mensagem  via              

Whatsapp.  Iremos  realizar  visita  domiciliar.  Uma  dessas  crianças,  quando          
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comparece,  vem  apresentando  dificuldade  em  vincular-se  com  as  profissionais  do           

projeto.  O  pai  de  uma  delas,  justificou  dizendo  que  o  havia  levado  para  acolhimento               

no  CAPSij  conforme  nosso  encaminhamento  por  ser  uma  criança  extremamente           

agitada,  porém  não  encontrou  o  equipamento.  Na  semana  seguinte  ele  retornou  ao             

equipamento  e  realizou  o  atendimento.  Uma  das  crianças  atendidas  no  período  da             

manhã   estava   de   atestado   por   15   dias   devido   à   cirurgia   de   retirada   do   apêndice.  

Foi  realizado  um  atendimento  pontual  de  uma  criança  assistida  pelo           

projeto,  que  está  sofrendo  bullying  na  escola.  Na  mesma  semana  foi  conversado             

com  sua  mãe  também  por  esse  motivo.  A  mãe  informou  que  havia  conversado  com               

a  professora  e  já  estava  tudo  resolvido.  O  filho  não  havia  mais  trazido  queixas  de                

bullying.  

A  psicopedagoga  e  psicóloga  realizaram  visita  domiciliar  a  uma  criança  que            

vinha  faltando  aos  grupos  e  a  mãe  havia  informado  que  a  filha  não  queria  mais                

participar  do  projeto  pois  chegava  cansada  da  escola  e  sua  residência  longe  do              

projeto.  Conversado  com  a  criança  e  combinado  que  a  mudaríamos  de  grupo             

colocando-a  no  último  horário,  para  que  pudesse  descansar  quando  chegasse  da            

escola.  Quando  iniciou  no  novo  grupo  a  criança  chegou  mais  cedo  para  conversar              

com  a  psicóloga  em  particular  sobre  a  queixa  da  mãe  de  que  a  criança               

demonstrava   estar   muito   estressada.  

Foi  realizada  a  anamnese  de  uma  mãe  para  inserção  do  filho  ao  projeto,              

porém  a  criança  não  compareceu  para  avaliação  na  data  marcada.  Entramos  em             

contato   com   a   mãe   por   mais   duas   vezes,   sem   êxito.   
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ESCOLA   DE   PAIS  

No  encontro  deste  mês  o  tema  abordado  fora  "Mídias  Sociais",  o  tema  foi              

escolhido  diante  da  demanda  que  os  pais  vêm  partilhando  nos  encontros,  quanto             

ao  acesso  de  seus  filhos  em  redes  sociais,  vídeo-games,  entre  outros  eletrônicos.             

Refletiu-se  sobre  como  a  vida  digital  e  acesso  frequente  ao  site  de  mídias  sociais,               

exerce  uma  poderosa  influência  sobre  nossa  saúde  mental.  Além  disso,  citou-se            

alguns  perigos  como,  exposição,  consumismo,  ostentação  e  sinais  de  " FOMO"  -            

Fear  of  missing  out,  'Medo  de  ficar  por  fora  nas  redes  sociais'.  Identificou-se              

sintomas  do  FOMO,  como,  ansiedade,  depressão,  má  qualidade  do  sono,           

insatisfação  com  o  próprio  corpo.  Os  pais  se  surpreenderam  com  tais  informações,             

inclusive  se  identificaram  com  alguns  sintomas  e  uso  abusivo  dos  eletrônicos,  não             

só  dos  filhos,  mas  também  deles  próprios.  Finalizou-se  com  dicas  para  superar  o              

FOMO  e  ressaltou-se  da  importância  de  limitar  o  acesso  à  vida  digital,             

principalmente   dos   filhos.  
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ATENDIMENTO   ARTETERAPIA  

 

Como  no  mês  anterior  fora  trabalhado  a  valorização  das  competências  e            

auto-estima  desenvolvendo  a  função  sensação  com  trabalhos  manuais  específicos          

a  essa  finalidade,  no  mês  de  setembro  demos  continuidade  ao  desenvolvimento            

dessa  mesma  função  propondo  atividades  para  reforçar  o  trabalho  até  então            

desenvolvido  acreditando  que  com  essa  prática  estaríamos  propiciando  às  crianças           

uma   maior   expressão   na   liberdade   de   criação   e   transformação.  

Reforçando  no  grupo  as  questões  de  que  podemos  “transformar”  todas  as            

questões  dolorosas  em  nossas  vidas  em  experiências  positivas,  temas  de           

conversas  anteriores,  trouxemos  o  trabalho  com  mosaico  em  CDs  antigos  e            

pastilhas  cerâmicas  que  trazem  o  conceito  de  juntar  os  “caquinhos”  quebrados  sem             

utilidade  aparente  e  os  CDs  que  provavelmente  iriam  ser  descartados  no  lixo  em              

lindas   peças   artísticas   com   diversas   utilidades.   

Nesse  processo  de  confecção  dos  trabalhos  pudemos  estar  trocando          

experiências  de  situações  difíceis  que  passamos  e  o  quanto  elas  foram            

necessárias  para  a  construção  de  nossa  identidade.  No  entanto,  percebo  que            

necessitamos  de  um  olhar  mais  individualizado,  nossas  reflexões  têm  sido  bastante            

intensas  mas  também  tumultuadas  porque  todos  querem  se  expressar  e  não            

conseguimos   dar   a   atenção   necessária   a   todos.  

Os  grupos  ainda  em  número  grande  de  crianças  tem  dificultado  nosso            

trabalho  em  razão  da  grande  demanda  de  problemas  afetivos  e  emocionais  que  a              

maioria  delas  nos  trazem  prejudicando  em  partes  o  resultado  final  de  nosso             

trabalho,  por  essa  razão  levei  essa  situação  atual  para  nossa  coordenadora  e             

estamos  estudando  estratégias  para  solucionar  esse  problema.  A  hipótese  de           

diminuirmos  o  tempo  de  atendimento  para  formar  um  novo  grupo  e  dividir  as              
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crianças  está  sendo  estudado  e  provavelmente  para  o  próximo  mês  teremos            

alguma   alteração   na   dinâmica   de   nossos   atendimentos.  
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CAPOEIRA   

O  presente  relatório  traz  uma  avaliação  do  primeiro  mês  de  aulas  regulares             

de  capoeira  para  as  crianças  assistidas  pelo  projeto.  De  acordo  com  a  proposta  da               

professora,  o  primeiro  mês  serviu  como  “experimentação”  das  muitas  dinâmicas           

possíveis  para  o  ensino  da  capoeira,  as  crianças  demonstraram  maior  interesse            

por  atividades  que  envolvam  outros  elementos  do  mundo  infantil  como  pandeiro,            

bambolê,   bola   e   brincadeiras   infantis.  

Técnicas  utilizadas:  Brincadeiras  lúdicas  adaptadas  para  a  capoeira  com  a           

utilização  de  objetos  do  mundo  infantil  como  bambolê,  bola,  pandeiro.  Por  meio  das              

brincadeiras  infantis,  como  corre  cotia,  estátua,  corrida  de  bambolê,  circuitos  com            

bambolês  e  cones  etc,  as  crianças  aprendem  os  movimentos  da  capoeira  e             

musicalização.  

A  cada  aula  a  professora  trazia  brincadeiras  e  elementos  novos,  para            

permitir  às  crianças  várias  opções  de  aprendizagem  e  a  possibilidade  de  escolha.             

Tal  dinâmica  surtiu  efeito  e  a  professora  conseguiu  traçar  uma  dinâmica  mais             

efetiva   para   as   aulas.   Como   segue   abaixo:  

a) A  necessidade  de  fazer  dinâmicas  que  envolvam  todas  as  crianças           

ao   mesmo   tempo,   para   evitar   a   dispersão;  

b) As  brincadeiras  de  “competição”  chamam  a  atenção  das  crianças          

assistidas   e   eles   se   envolvem   mais   nas   aulas;  

c) Dinâmicas  com  bola  tem  surtido  muito  efeito  e  são  as  que  eles  mais              

gostam;  

d) Ótima  aceitação  com  relação  à  musicalização  e  instrumentalização         

da  capoeira,  quase  todas  as  brincadeiras  envolvem  o  pandeiro  e           

músicas   de   capoeira   específicas   infantis;  

 

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  
 

 
e) Em  todas  as  aulas  são  utilizadas  músicas  de  capoeira  infantil  seja  no             

aparelho  de  som  ou  cantada  pela  professora  com  o  pandeiro,  música            

que   remetem   às   brincadeiras   e   a   história   da   capoeira.  

Outra  preocupação  da  professora  foi  passar  às  crianças  um  pouco  da            

história  da  capoeira.  Em  cada  aula  é  inserida  e  explicada  uma  palavra  de              

comando,  todas  que  remetem  a  história  da  capoeira  e  a  história  da  escravidão  -               

época  que  surgiu  a  capoeira  por  negros  escravizados.  Como  por  exemplo:  Zumbi,             

Quilombo,  etc.  Os  nomes  das  equipes  também  são  pensados  com  esse  foco:             

Navio  Negreiro,  Senzala,  Capitão  do  Mato.  Ao  final  de  cada  aula,  a  professora              

contava  sobre  alguma  coisa  relacionada  à  capoeira:  como  a  origem  da  capoeira,             

histórico   do   seu   grupo   e   do   seu   Mestre,   Mestre   Pássaro.  

 

Outra  preocupação  recorrente,  é  fazer  da  capoeira  uma  ferramenta  de           

socialização  das  crianças.  Nas  aulas  as  crianças  são  incentivadas  a  praticar  o             

companheirismo,  respeito,  cooperação,  afeto  e  disciplina.  Como  é  atualmente  a           

única  atividade  em  que  todo  o  grupo  está  reunido,  o  desafio  no  começo  foi               

trabalhar  a  questão  da  socialização  entre  eles  e  acabar  com  as  brigas  e              

discussões.  Para  tanto,  a  professora  trabalhou  a  questão  da  compreensão  e            

respeito  ao  amigo  e  a  importância  de  pedir  desculpas.  Isso  se  tornou  um  hábito               
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entre  eles,  a  professora  falou  uma  única  vez  sobre  isso,  agora  eles  mesmo  que               

tomam   a   iniciativa   e   pedem   desculpas   e   retornam   às   atividades.  

Outro  ponto  positivo  do  grupo  é  a  questão  do  respeito  às  regras  impostas              

nas  aulas,  como  não  sair  do  espaço  destinado  às  aulas,  pedir  para  beber  água,               

não  mexer  nos  livros,  não  mexer  nos  materiais  e  não  brigar.  A  cada  aula  a                

professora  tem  notado  mais  compreensão  e  respeito  às  regras,  inclusive  um            

lembra   o   outro   das   regras.  

Devido  a  grande  energia  dos  alunos,  a  professora  sentia  dificuldades  em            

conversar  com  eles,  então  desenvolveu  algumas  técnicas  como,  por  exemplo:           

conversar  com  eles  no  momento  da  brincadeira  de  “estátua”,realizar  a  dinâmica            

que  consiste  em  tocar  uma  música  com  pandeiro  e  eles  correrem  pela  sala,  ao  seu                

comando  eles  sentam  e  executam  o  que  fala  na  música:  “Todo  mundo  sentado,              

pernas  cruzadas,  boca  fechada,  muito  obrigada,  de  nada”.  Eles  fizeram  à  dinâmica             

e   o   resultado   foi   muito   exitoso.  

As  crianças  Danilo  e  Yann  são  os  únicos  que  não  interagem  com  os              

demais  e  sempre  ficam  mais  isolados,  e  muitas  vezes  não  fazem  as  atividades,              

porém  faltaram  em  algumas  aulas.  A  professora  estudará  mais  dinâmicas  e  táticas             

para   integrá-los   ao   grupo   no   próximo   mês.  

Sempre  ao  final  de  cada  aula,  quando  acontece  algum  problema  ou            

conflito,  a  professora  conversava  com  os  envolvidos  individualmente,  e  ponderava           

a  importância  da  colaboração  para  as  aulas  fluírem  melhor.  Tal  tática  surtiu  um              

efeito   muito   positivo.  

Nesse  primeiro  mês  de  atividade  foi  possível  notar  uma  grande  evolução            

das  crianças  assistidas,  maior  companheirismo,  amizade  e  respeito  entre  eles.  Ao            
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serem  questionados  sobre  as  aulas,  eles  sempre  comentam  que  gostam  bastante            

e   sempre   trazem   ideias   de   novas   brincadeiras   à   professora.  

 

 

PSICOPEDAGOGA   -   ESPECIALISTA  

No  mês  de  setembro,  além  do  acompanhamento  dos  estudos  de  caso  dos             

alunos,  em  geral,  demos  andamento  às  avaliações  psicopedagógicas  dos  alunos           

Danilo  Fernando  da  Conceição  e  de  Miguel  Ricardo  Santos  de  Lima.  Gabriel             

Fernandes   da   Silva   não   compareceu   a   nenhuma   sessão.   

Concluímos  a  avaliação  do  Danilo  (relatório  já  encaminhado)  e  sugerimos  que            

seja   encaminhado    para   atendimento   psicológico   individual.   

Quanto  ao  assistido  Miguel,  pelos  testes  aplicados  no  aluno  até  o  momento,             

pode-se  observar  que  ele  apresenta  um  déficit  quanto  à  memorização  visual,  e  tem              

muita  dificuldade  para  manter  a  atenção  concentrada  pelo  tempo  necessário  para            

memorizar  o  conteúdo  ensinado.  Embora  tenha  estrabismo,  o  aluno  algumas  vezes            

compareceu  ao  atendimento  sem  óculos.  Conversei  com  a  mãe  para  conscientizá-la  da             

importância  do  uso  dos  óculos  e  da  importância  do  acompanhamento  dela  quanto  aos              

deveres  de  escola  do  Miguel.  A  mãe  reclama  muito  que  o  filho  não  aprende  nada,  que                 
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nem  sabe  escrever  o  próprio  nome  direito,  e  que  os  cadernos  do  filho  são  muito                

desorganizados,  enfatizando  que  as  professoras  não  o  ajudam  nisso.  Eu  a  orientei             

para  ajudar  o  Miguel  nos  deveres  de  casa,  e  que  isso  também  é  responsabilidade  dos                

pais.   

Durante  os  atendimentos,  além  dos  testes,  foram  realizadas  várias  atividades           

de  re-alfabetização  e  de  estimulação  neurocognitiva  com  Miguel.  Estão  sendo  usados            

jogos   que   estimulam   a   atenção,   a   memória   e   a   concentração.  

A  avaliação  psicopedagógica  do  Miguel  deverá  ser  finalizada  em  outubro.  É            

importante  observar  que  para  fechar  um  diagnóstico,  a  criança  precisa  ser  avaliada             

também  por  um  neuropediatra,  um  psicólogo,  um  oftalmo  e  um  otorrino,  o  que  está               

sendo   articulado   pelas   demais   profissionais   do   projeto.   

 

 

 
SERVIÇO   SOCIAL  

Com  o  objetivo  de  incluir  novas  crianças,  cujas  metas  mencionadas  em            

relatório  anterior,  em  relação  à  busca  ativa  destas  crianças,  neste  mês  a  Assistente              

Social:  
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a) Realizou  as  visitas  domiciliares  com  as  famílias  das  crianças:  Douglas           

Guilherme   Santos   da   Silva   e   Pietro   Caio   de   Oliveira;  

b) Agendamento  com  as  famílias  das  crianças  para  a  realização  das           

anamneses  com  as  técnicas  do  projeto:  Pietro  Caio  de  Oliveira,  Douglas            

Guilherme   Santos   Batista   da   Silva,   Yngrid   Karollayne   Morena   Silva;  

c) Contato  com  a  mãe  de  Rhuan  Victor  Silva  Prazeres,  a  responsável  não  se              

interessou   pelo   atendimento   da   criança   pelo   projeto;  

d) Intervenção  junto  ao  CRAS  -  Jd.  São  Camilo,  sobre  o  Bolsa  Família  e  o  CAD                

do  Sr.  José,  pai  de  Rafael:  verificaram  e  informaram  que  o  mesmo  tinha              

direito  e  que  era  preciso  reativar,  porque  estava  no  nome  da  ex-esposa.  O              

pai  fora  orientado  a  procurar  o  equipamento  munido  dos  documentos  de            

todos   da   família;  

e) Agendamento  junto  a  Sra.  Edilma,  mãe  da  Danielly,  cuja  criança  teve  a             

intervenção  do  Conselho  Tutelar,  para  orientação  no  quesito  comportamento          

e  atitudes,  a  mãe  informou  que  a  criança  estava  sendo  atendida  pela             

psicóloga   do   convênio   Paulo   Sacramento;  

f) Orientação  -  entrega  do  relatório,  junto  a  Sra.  Regina  ,  mãe  de  Eloá  Ferreira               

dos   Santos,   quanto   ao   encaminhamento   a   ATEAL;  

g) Orientação  junto  à  Sra.  Andreia,  mãe  do  Lucas,  sobre  as  faltas  ao  projeto.              

Na  ocasião  a  responsável  informou  que  tinha  um  relatório  da  criança  onde  já              

se   tinha   um   diagnóstico.  

Todas  estas  ações  têm  proporcionado  um  suporte  para  as  demais           

profissionais   do   projeto   como   uma   forma   de   contrapartida   da   organização.   
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FORMAÇÃO   DOS   PROFESSORES  

 

Em  setembro,  por  solicitação  das  gestoras  da  unidade  escolar  EMEB           

Deodato  Janski,  tivemos  três  formações,  cujos  temas  abordados  foram:  “Leitura  e            

Compreensão”:  uma  para  os  professores  da  manhã  (1º  ao  4º  anos),  e  outra  para  os                

professores  da  tarde  (5º  ao  9º  anos).  “Método  fonético”,  foi  um  tema  que  a  equipe                

sentiu  a  necessidade,  pois  as  questões  da  alfabetização  são  preocupantes  e            

frágeis  na  unidade,  e  nesta  última,  embora  há  necessidade  de  todos  os             

professores  perpassarem  pela  formação,  foi  possível  abranger  os  professores  de           

1º,   2º   3º   anos.  

 

 

 

Em  leitura  e  compreensão,  segundo  as  coordenadoras,  é  um  ponto           

nevrálgico  da  escola  também.  O  tema  é  uma  continuidade  de  formações  anteriores             

e   nesta   o    título   do   curso   foi   Leitura,   Cognição   e   Emoção.  

 

Nesse  curso,  além  de  estratégias  de  leitura,  foi  apresentado  aos           

professores  alguns  assuntos  importantes  abordados  no  Congresso  Luso-Brasileiro         

de  Dislexia,  Cognição  e  Emoção,  promovido  pela  Associação  Brasileira  de  Dislexia            

–  ABD,  no  qual  a  profissional  esteve  dias  antes,  de  20  a  22  de  setembro  de  2009.                  
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Um  dos  principais  assuntos  abordados  foi  a  importância  da  emoção  na            

aprendizagem,  e  como  o  afeto  entre  professor  e  aluno  pode  ajudar  no  processo              

de  aprendizagem,  principalmente  dos  alunos  com  mais  dificuldades  ou  distúrbios,  e            

que   às   vezes   tornam-se   invisíveis   aos   olhos   do   professor.   

 

Reforçamos  a  importância  dos  mapas  mentais  e  conceituais,  que  interligam           

os  conhecimentos,  auxiliando  muito  na  leitura,  na  memorização  e,  portanto,  na            

aprendizagem  em  geral.  Percebemos  que  nesse  curso  de  formação  do  Deodato,            

houve  um  maior  envolvimento  dos  professores,  que  participaram  bastante  fazendo           

perguntas  e  relatando  casos  (experiências)  de  sala  de  aula  em  que  aplicaram  os              

novos   conceitos   adquiridos,   e    nos   quais   obtiveram   melhores     resultados.  
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   ATENDIMENTO   ALFABETIZAÇÃO  

Em  Setembro  deixamos  de  contar  com  a  voluntária  especialista  em           

alfabetização.  Por  se  tratar  das  crianças  compreendidas  nas  idades  de  6  anos,  e              

em  discussão  em  equipe,  decidiu-se  pela  permanência  delas  nos  atendimentos  em            

arteterapia   e   psicologia.  

 

Estas  foram  as  percepções  do  trabalho  desenvolvido  pelas  profissionais          

referentes   ao   mês   de   setembro   de   2019.   

 

 

 

Jundiaí,   30   de   Outubro   de   2019.   

 

 

 

__________________________________  

Maria   Marta   Ferreira  

Coordenadora   -   Psicopedagoga  
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