
 

 
ASSOCIAÇÃO   ALMATER  

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

 
 

Jundiaí,   07   de   agosto   de   2019.  
 
 

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

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

1   -   Protocolo   e   notas   explicativas   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:   JUNHO/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$)

10/06/2019 R$12,425.89 19/06/2019 553570000037993 R$12,425.89

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$18,542.65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$12,425.89

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$47.75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$31,016.29

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$31,016.29

(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 junho/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$5,216.82 R$441.82 R$4,775.00 R$5,216.82 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$9,584.06 R$569.06 R$9,015.00 R$9,584.06 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 31,016.29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 9,584.06 
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 21,432.23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 21,432.23

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

Jundiaí, 31 de julho 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
25/06/2019 NF 262 Santos e Santos consultores em qualidades LTDA Supervisão em psicopedagogia R$500.00 R$500.00
25/06/2019 NF 23 Juliana Cardoso De Marchi Oficineira Escola de Pais R$300.00 R$300.00
26/06/2019 NF 162 Angela Maria Monteiro Oficina arteterapia R$640.00 R$640.00
26/06/2019 NF 29 Narrinam Camargo Lima Serviços administrativos R$2,800.00 R$2,800.00
28/06/2019 Holerite Priscila Cristina e Silva Psicóloga R$2,276.40 R$2,087.00
28/06/2019 Holerite Maria Marta Ferreira Psicopedagoga R$2,940.90 R$2,688.00
05/07/2019 Boleto 306 Escritório Comercial Macieira SS LTDA Despesas com contabilidade R$250.00 R$127.24
07/07/2019 Guia de Recolhimento FGTS referente 06/2019 Encargos Sociais R$752.53 R$368.00
19/07/2019 Guia de Recolhimento IRRF referente 06/2019 Encargos Sociais R$69.29 R$27.82
25/07/2019 Guia de Recolhimento PIS referente 06/2019 Encargos Sociais R$94.07 R$46.00

TOTAL R$10,623.19 R$9,584.06

Numero de documentos relacionados: 10
Total de despesas comprovadas: R$10,623.19
Total de despesas comprovadas Municipal: R$9,584.06

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 julho 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$18,154.95

06/06/2019 553570000038547 DARF IRRF - Referente maio/2019 R$27.82 R$0.00 R$18,127.13
06/06/2019 553570000038547 DARF PIS - Referente maio/2019 R$46.00 R$0.00 R$18,081.13
06/06/2019 553570000038547 Escritório Comercial Macieira SS LTDA referente maio/2019 R$127.24 R$0.00 R$17,953.89
06/06/2019 553570000038547 Guia FGTS - Referente maio/2019 R$368.00 R$0.00 R$17,585.89
19/06/2019 553570000037993 Crédito da Prefeitura de Jundiaí via Termo de Colaboração 26/2018 R$0.00 R$12,425.89 R$30,011.78
26/06/2019 550340000115650 Juliana De Marchi - Referente junho/2019 R$300.00 R$0.00 R$29,711.78
26/06/2019 62,601 Narrinam Camargo Lima - Referente junho/2019 R$2,800.00 R$0.00 R$26,911.78
26/06/2019 62,602 Santos e Santos Consultores em qualidade - Referente junho/2019 R$500.00 R$0.00 R$26,411.78
26/06/2019 62,603 Priscila Cristina e Silva - Referente junho/2019 R$2,087.00 R$0.00 R$24,324.78
26/06/2019 62,604 Maria Marta Ferreira - Referente junho/2019 R$2,688.00 R$0.00 R$21,636.78
26/06/2019 831,771,200,519,246 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.18 R$0.00 R$21,626.60
26/06/2019 831,771,200,519,247 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.18 R$0.00 R$21,616.42
26/06/2019 831,771,200,519,248 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.18 R$0.00 R$21,606.24
26/06/2019 831,771,200,519,249 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.18 R$0.00 R$21,596.06
28/06/2019 62,801 Angela Maria Monteiro - Referente junho/2019 R$640.00 R$0.00 R$20,956.06
28/06/2019 811791200804327 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.18 R$0.00 R$20,945.88
30/06/2019 - Rendimento de aplicação R$0.00 R$47.75 R$20,993.63

TOTAL R$9,634.96 R$12,473.64 R$20,993.63

Jundiaí,  31 de julho de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

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



 

G33310084215277620
10/12/2019 08:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 3570-X
Conta corrente 38262-0   ASSOCIACAO ALMATER
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 3.160,99 C
06/06/2019 3570 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.570.000.038.547 27,82 D

06/06 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
06/06/2019 3570 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.570.000.038.547 46,00 D

06/06 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
06/06/2019 3570 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.570.000.038.547 127,24 D

06/06 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
06/06/2019 3570 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.570.000.038.547 368,00 D 2.591,93 C

06/06 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
19/06/2019 3570 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.570.000.037.993 12.425,89 C 15.017,82 C

19/06 3570 37993-X ASSOCIACAO ALM
26/06/2019 3570 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.340.000.115.650 300,00 D

26/06 0340 115650-0 WILLIAM DE MAR
26/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.601 2.800,00 D

237 0150 027095192000113 NARRINAM CAMA
26/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.602 500,00 D

341 0019 000394294000183 SANTOS E SANT
26/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.603 2.087,00 D

237 2830 29170177830 PRISCILA CRISTINA
26/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.604 2.688,00 D

033 0636 02468044835 MARIA MARTA FERRE
26/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.519.246 10,18 D

Cobrança referente 26/06/2019
26/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.519.247 10,18 D

Cobrança referente 26/06/2019
26/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.519.248 10,18 D

Cobrança referente 26/06/2019
26/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.519.249 10,18 D 6.602,10 C

Cobrança referente 26/06/2019
28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.801 640,00 D

104 3197 019155792000100 ANGELA MARIA
28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.804.327 10,18 D 5.951,92 C

Cobrança referente 28/06/2019
30/06/2019 0000 00000 999 S A L D O 5.951,92 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

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

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

G33310084215277613
10/12/2019 08:49:35

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

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

31/05/2019 SALDO ANTERIOR 14.968,62 712,708334
28/06/2019 SALDO ATUAL 15.016,37 712,708334 712,708334

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.968,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,75
SALDO ATUAL = 15.016,37

Valor da Cota
31/05/2019 21,002445443
28/06/2019 21,069443250

Rentabilidade
No mês 0,3190
No ano 2,0878
Últimos 12 meses 4,2628

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



 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
RELATÓRIO   DE   ATIVIDADES  

REFERENTE   AO   MÊS   DE   JUNHO/2019  

 

Em  junho  realizamos  os  atendimentos  com  as  crianças  no  que  se  referem             

às  intervenções  nas  áreas  de  Arteterapia,  Psicologia  e  Psicopedagogia.  Encontros           

com  os  pais  e  responsáveis  na  escola  de  pais.  Visita  ao  equipamento  da  ATEAL,               

no  sentido  de  averiguarmos  as  situações  das  crianças  com  distúrbios  de  fala,             

participação  na  reunião  descentralizada  do  CMDCA,  bem  como  em  reunião  de            

rede   e   capacitação   com   o   formador   Fabiano   sobre   Comunicação   não   violenta.   

Duas  triagens  foram  realizadas  (anamneses  e  aplicação  de  testes),  cujas           

crianças  foram  incluídas  nos  atendimentos:  Lana  cristina  de  Freitas  e  Yann  Neves             

Coelho.  

No  dia  06/06/2019,  estivemos  no  equipamento  da  ATEAL  para          

averiguarmos  as  situações  de  algumas  crianças  do  projeto  com  problemas  na  fala,             

se  estas  mesmas  crianças  passaram  pela  entidade,  se  realizaram          

acompanhamentos.  As  crianças  mencionadas,  são:  Jamylly  A.  Passos,  Eloá          

Ferreira   dos   Santos,   Gabriel   Fernandes   da   Silva   e   Kauê   Otávio   Ramos.  

Fomos  recebidas  pela  coordenadora  administrativa  Isis  e  Solange  -          

Assistente  Social,  as  mesmas  verificaram  que,  exceto  a  criança  Jamylly  A.  Passos             

-  que  não  passou  pela  entidade,  as  demais  crianças  seus  atendimentos  foram             

cancelados  por  terem  excedido  o  limite  máximo  de  faltas  permitidas,  ou  sejam,             

duas  faltas.  Nos  orientou  também  que,  caso  os  pais  necessitem  de  explicação  ou              

orientação,  os  mesmos  deveriam  se  dirigir  ao  local  e  solicitar  relatórios;  o  prazo  é               

de   trinta   dias   para   a   entrega   do   documento.  
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ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
A  profissional  nos  orientou  que  para  novos  procedimentos  os  pais  devem            

passar  na  UBS  e  solicitar  encaminhamento.  Frisou  ainda  que  as  crianças  voltam             

para   a   fila   de   espera.A   saber   do   tempo,   informa   por   volta   de   um   ano.  

Na  tarde  do  dia  07/06/2019  levamos  as  crianças  do  Projeto  Crescer  e             

Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  para  assistirem  um           

espetáculo   no   Circo   Tihany   Spectacular.  

Em  13/06/2019  –  Supervisão  com  a  Psicopedagoga  –  Especialista:  nos  foi            

apresentado  o  teste  ABC,  teste  de  prontidão  para  a  alfabetização,  onde  se             

averigua:  a  coordenação  visual  –motora,  memória  visual,  coordenação  auditiva          

motora,  memória  auditiva,  índice  de  fatigabilidade,  índice  de  atenção  dirigida,           

índice  de  vocabulário  e  compreensão  geral,  quesitos  estes  que,  segundo  o            

instrumento,  importantes  conceitos  a  serem  desenvolvidos  para  poderem  se          

alfabetizar.  

Em  13/06/2019,  orientação  à  Sra.  Solange,  mãe  de  Jamylly  A.  Passos,            

quanto  ao  encaminhamento  à  Ateal  -  avaliação  e  conduta  em  Fonoterapia.  A  mãe              

compareceu  conforme  solicitado  e  fora  orientada  a  passar  com  a  pediatra  na  UBS              

e   solicitar   o   encaminhamento;   diante   deste,   levar   na   ATEAL.  

Nesta  mesma  data  foi  verificado  na  ATEAL,na  pessoa  da  Solange,  nosso            

canal  de  comunicação,  sobre  a  questão  de  Kauê  Otávio  Ramos,  situação            

esboçada   abaixo,   conforme   email   enviado   no   dia:  

“Conforme  nossa  conversa  por  telefone,  segue  a  situação  da          

criança  KAUÊ  OTÁVIO  RAMOS:  em  conversa  com  a  mãe  após  o            

último  encontro  datado  do  dia  06/06/19  aí  na  entidade,  quando  a            

Isis  verificou  com  a  coordenadora  sobre  o  caso  em  específico  em            

que  a  família  "abandonou"  os  atendimentos,  a  responsável         

informou  que  a  Ateal  entrou  em  contato  com  ela  sobre  a  consulta,             

no  entanto  Kauê  estava  doente  no  dia  do  atendimento  e  informaram            
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que  a  criança  teria  seus  atendimentos  suspendidos.  A  mãe  na           

ocasião  pediu  se  a  mesma  poderia  estar  indo  ao  local  e  remarcar  a              

consulta,   e   informaram   que   estaria   entrando   em   contato.  

Como  isso  não  ocorreu  em  tempo,  a  mãe  foi  até  à  entidade  e              

informaram  que  teria  que  iniciar  todo  o  procedimento  novamente,          

ou  seja,  solicitar  encaminhamento  na  unidade  de  saúde.  Assim  a           

mãe   o   fez.  

Em  anexo  envio  o  encaminhamento  que  a  mãe  me  enviou.           

Verificando  o  encaminhamento,  este  está  datado  de  05/09/2017,  o          

mesmo  é  válido  ainda  ou  a  mãe  terá  que  solicitar  outro?  Tem  outro              

agravante  ainda,  a  mãe  está  grávida  de  gêmeas  e  está  internada            

no  momento  e  ficará  até  completar  32  a  34  semanas  de  gestação,             

uma  das  bebês  não  está  se  desenvolvendo,  podendo  até  a  vir  em             

óbito.  A  Mãe  está  sendo  monitorada  até  completar  o  tempo  como            

dito  anteriormente.  Quem  está  trazendo  Kauê  aos  atendimentos  no          

projeto   aqui   é   a   tia,   irmã   da   mãe.  

 Nós  da  equipe  notamos  a  necessidade  urgente  ao  atendimento,           

falar  para  essa  criança  é  algo  sofrível,  há  um  cansaço  presente  no             

ato  de  falar,  e  dificuldades  em  pronúncias  de  alguns  sons  e            

palavras.”  

 

Continua   adiante   o   retorno   da   profissional,   em   14/06/2019:  

  “ No   caso   de   paciente,   no   sistema   não   consta   como   falta   justificada.  

 A  guia  enviada  anexo,  não  vale  mais,  pois  tem  validade  de  01  ano,               

solicitar  nova  guia  na  UBS,  depois  da  guia  em  mãos  comparecer  na             

recepção  da  ATEAL  para  agendar  a  triagem  e  dar  início  ao            

processo   de   avaliação.  
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Sobre  a  questão  da  "tia"  acompanhar  a  criança  no  lugar  da  mãe,             

vamos   precisar   de   uma   autorização   assinada   pela   mãe.  

Se  precisar  de  maiores  informações  quanto  ao  prontuário  do          

paciente,  por  gentileza,  solicitar  para  o  responsável  legal         

comparecer   na   Instituição   fazer   o   pedido.”  

 

No  mês  de  junho,  também  entramos  em  contato  com  a  Unidade  de  Gestão              

de  Educação,  referente  a  demandas  de  transporte  de  algumas  crianças  atendidas            

para   conseguir   acessar   os   atendimentos   no   Centro   Comunitário.   As   famílias,   são:  

Evelin  Rayslane  Ap.  F.  Vergílio  -  7  anos;  responsável:  Graciele           

Fernandes  dos  Santos  -  Endereço:  Av.  Giustiniano  Borin,  800  -           

Bloco   I   -   Apto.   01   -   Caxambu   -   Jundiaí   -   SP.  

Criança:  Júlia  Gabrielli  da  Silva  Souza  -  6  anos;  responsável:           

Luciana  Aparecida  Teodoro  da  Silva  -  Endereço:  Av.  Giustiniano          

Borin,   900   -   Apto.   A3   -   Caxambu   -   Jundiaí-SP.  

 

Obtivemos  resposta  da  Unidade  de  Gestão  de  Educação  na  pessoa  do  Sr.             

Wellington  Jonny  Silva  Santos,  informando  que  o  passe  (crédito  eletrônico),  é            

fornecido  apenas  para  instituições  conveniadas,  mas  que  deveríamos  entrar  em           

contato  com  a  Unidade  de  Gestão  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social  para             

ver   a   possibilidade   do   passe   livre.   

Em  17/06/2019,  a  equipe  participou  da  reunião  de  rede,  assuntos           

abordados  foram:  dengue,  EJA,  festa  junina  e  a  reunião  descentralizada  com  data             

marcada   para   o   dia   28/06   na   EE   Maria   José   Maia   de   Toledo.  
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Em  18/06/2019,  reunião  com  os  pais  das  crianças  no  projeto.  Neste            

encontro  frisamos  a  importância  dos  mesmos  nos  encontros  que  acontecem  uma            

vez  por  mês  na  Escola  de  Pais,  cuja  participação  é  indispensável,  uma  vez  que  são                

abordados  temas  importantíssimos  na  educação  das  crianças.  E  a  escola  de  pais             

está  atrelado  aos  atendimentos,  pois  há  um  feedback  entre  as  situações            

apresentadas  pelas  crianças  nos  atendimentos  e  a  forma  como  os  pais  lidam  em              

casa,  há  muita  fragilidade  na  educação  das  crianças  e  esses  encontros  vêm  a              

contribuir   para   orientá-los.  

 

 

Em  18/06/2019,  em  orientação  à  Sra.  Salete,  mãe  de  Felipe  Santos            

Queiróz,  sobre  os  encaminhamentos/avaliação  psicodiagnóstica,  a  responsável        

ficou  de  trazer  os  relatórios  da  ATEAL  sobre  os  acompanhamentos,  cópia  do             

exame  Processamento  auditivo  solicitado  pela  especialidade  em        

otorrinolaringologia  e  relatório  da  NAA,  este  último  está  em  processo  de            

finalização.  
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Em  18/06/2019,  em  orientação  à  Sra.  Eliane,  mãe  de  Gabriel  Fernandes  da             

Silva,  sobre  os  encaminhamentos  e  acompanhamentos  em  especialistas.         

Este  caso  será  discutido  no  DEIN  -  Departamento  de  Inclusão  da  Unidade  de              

Gestão  de  Educação,  quando  da  visita  que  será  agendada  em  agosto,  por  ocasião              

do   recesso   escolar.  

Em  25/06/2019,  agendamento  junto  ao  depto  DEIN,  Maristela  nos  orientou           

a  agendar  após  a  data  do  dia  24/07,  quando  do  retorno  do  recesso  escolar.  Na                

ocasião   mostrou-se   interessada   em   conhecer   o   projeto.  

 

ATENDIMENTO   PSICOPEDAGÓGICO   

 

Em  Psicopedagogia,  para  as  crianças  de  6/7  anos  –  grupo  I,  fora  atribuído              

o  jogo  Ludo,  jogo  loto  leitura  e  atividades  de  escrita  considerando  a  fase  de  escrita                

de  cada  criança.  Em  situação  de  jogo,  Brenna  e  Flávia  tentam  “burlar”,  no  sentido               

de  levarem  vantagem.  Jamilly  é  a  mais  desenvolta  e  ágil.  Quanto  ao  sistema  de               

escrita,  Flávia  encontra-se  como  SSV/SCV  (silábico  sem/com  valor)  e  Jamylly           

como   SCV   –   silábica   com   valor.  

Júlia  teve  várias  faltas  e  conversando  com  a  responsável,  a  mesma            

informa  que  tem  problemas  com  o  filho  maior,  o  mesmo  apresenta  questões             

psiquiátricas   impedindo   -   a    de   trazer   a   criança   aos   atendimentos.  

Outra  questão  levantada  pela  mãe  de  Jamily,  refere-se  à  distância  entre            

sua  residência  e  o  local  de  atendimento,  cuja  intervenção  fora  feita  junto  à              

Secretaria  de  Educação  para  viabilizar  os  passes,  contudo,  neste  mês  veio  o             

retorno  do  setor  informando  que  a  Educação  só  fornece  passe  (crédito  eletrônico)             

para  instituições  conveniadas  e  que  os  responsáveis  deveriam  se  encaminhar  para            

 

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  
 

 
Unidade  de  gestão  de  Desenvolvimento  Social,  para  ver  a  possibilidade  de  passe             

livre   (e-mail   datado   do   dia   18-06,   na   pessoa   do   Sr.   Wellington).  

No  grupo  II  –  alunos  compreendidos  entre  as  idades  de  7/8  anos.             

Procuramos  trabalhar  a  leitura  oral,  disponibilizando  textos  com  a  escrita  em  letras             

bastão  maiúsculas,  uma  vez  que  estão  em  processo  de  aquisição  alfabética,            

facilitando   assim   o   acompanhamento   da   leitura.  

Evellyn,  Gabriel  Leme  e  Gabriel  Fernandes,  dominam  a  leitura  diante  das            

palavras  simples,  ou  seja,  sem  encontros  consonantais,  dígrafos,  letras          

intercaladas  e  intermediárias.  O  grupo  consegue  localizar  informações  explícitas  no           

texto,  Miguel  Ricardo  Silveira  de  Lima  é  uma  criança  que,  todavia,  exige  mais              

intervenção   neste   quesito.  

Gabriel  Fernandes  da  Silva  tem  mais  assertividade  nos  exercícios  com           

recursos  visuais.  É  um  aluno  que  merece  um  olhar  mais  aproximado,  apresenta             

alguns  comportamentos  diferenciados.  Avaliando  seu  histórico,  o  mesmo  já  passou           

por  alguns  encaminhamentos,  inclusive  por  uma  avaliação  psicodiagnóstico,         

contudo,  sem  indícios  conclusivos  de  alguma  anormalidade.  Kauê  Otávio  Ramos  é            

uma  criança  que  se  esquiva  de  qualquer  atividade  prática  no  que  tange  à  leitura  e                

escrita.  Normalmente  prefere  às  conversas  e  constantemente  entra  em  choque           

com  os  demais  do  grupo.  É  bastante  falante,  mas  percebe-se  a  dificuldade  ao  ato               

de  falar.  Já  foi  encaminhado  para  Fonoterapia  porém,  está  sem  atendimento.            

Quanto  a  este  caso  ainda,  em  visita  na  ATEAL,  em  vistas  aos  alunos              

encaminhados  e  sem  atendimentos,  nos  informaram  que  os  atendimentos  foram           

cancelados   por   faltas.  

Com  a  mãe  desta  criança,  pude  intervir  e  orientar  o  retorno  ao             

acompanhamento  nesta  especificidade,  bem  como  orientá-la  em  passar         

novamente  com  a  médica  da  UBS  e  solicitar  novo  encaminhamento,  pois  o  último              

fora  feito  há  um  ano  atrás,  conforme  posicionamento  da  responsável.  Estas            
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orientações  foram  realizadas  com  a  mãe,  no  entanto  foi  na  pessoa  da  tia  materna               

as  providências,  uma  vez  que  a  mãe  esteve  impossibilitada,  primeiramente  por            

conta   da   gestação   em   risco   e   após,   pelo   parto   prematuro   das   filhas.  

Com  o  encaminhamento  em  mãos,  novo  processo  de  triagem  deverá  ser            

iniciado   no   respectivo   equipamento   aguardando,   então,   em   fila   de   espera.  

Com  o  aluno  em  específico  ainda,  por  conta  dos  comportamentos           

presenciados  pela  criança,  decidimos  em  equipe  o  atendimento  individual  em           

Psicologia   para   melhor   acompanhamento   nas   questões   afetivos-emocionais.  

Eloá  Ferreira  dos  Santos  é  uma  aluna  em  processo  da  aquisição  da  base              

alfabética,  com  dificuldades  em  manter-se  em  foco,  comumente  encontra-se          

agitada,  é  penoso  para  ela  em  concluir  uma  atividade.  Percebem-na  ansiosa,            

bastante  falante  e  distúrbio  na  fala:  repetições  ou  dificuldades  na  articulação  e             

propagação  verbal  de  sílabas  ou  palavras.  Foi  encaminhada  para  Fonoterapia,           

porém  não  está  em  acompanhamento.  Conforme  informações  colhidas  na  ATEAL,           

os  atendimentos  foram  cancelados  por  falta.  Tal  orientação  é  de  que  a  família  deve               

dar  início  novamente  ao  processo,  ou  seja,  pegar  encaminhamento  na  UBS  e             

triagem   e   aguardar   em   fila   de   espera.  

Os  alunos:  Miguel  Ricardo  Silveira  de  Lima  e  Gabriel  Fernandes  da  Silva,             

pelos  comportamentos  observados  e  apresentados,  estas  crianças  merecem  uma          

investigação  por  menor,  pelos  quais  encaminharei  para  atendimento  individual          

junto   à    psicopedagoga   especialista   do   projeto,   ações   estas   previstas   no   projeto.  

Grupo  III  –  compreende  as  crianças  entre  as  idades  de  09  a  10  anos:               

trabalhamos  com  as  fichas  de  leitura  e  interpretação  de  textos,  tal  estratégia             

viabiliza  as  crianças  trabalharem  integralmente  a  proposta  desenvolvida  no  dia,           

condição  benéfica  para  eles,  predispondo  o  sentimento  de  conclusão,  de           

capacidade  e  consequentemente  melhorar  a  autoestima.  Primeiramente        
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desenvolvendo  a  leitura  oral,  respeitando  o  momento  de  cada  um  e  intervindo             

quando  necessário.  Desenvolvemos  a  linguagem  oral,  respeitando  os  momentos          

de  fala,  dando  ênfase  a  escuta  (tarefa  um  tanto  árdua,  por  se  tratar  de  um  grupo                 

muito   agitado).   Após,   selecionaram   e   inferiram   informações   a   partir   do   texto.  

Grupo  IV  –  compreende  as  crianças  entre  as  idades  de  09  a  10  anos:               

Fizemos  a  leitura  do  livro:  “Doce  Amor”,  cujo  instrumento  predispõe  o  aluno  Pedro              

Henrique  Cincílio  Silva  trazer  questões  afetivos  –  emocionais.  Trabalhamos  a           

produção  espontânea,  mas,  exceto  a  aluna  Samira,  não  há  participação  efetiva  dos             

demais,  todavia  há  resistência  por  parte  de  alguns  alunos  frente  às  atividades  de              

escrita,  tal  comportamento  é  mais  acentuado  quanto  às  crianças  Pedro  Henrique            

Cincílio   Silva   e   Danilo   Fernando   da   Conceição.  

Nos  momentos  de  leitura  comumente  há  várias  paradas,  prejudicando  o           

entendimento  de  texto.  É  preciso  constantemente  chamá-los  para  o  ato  de            

aprender,  a  necessidade  da  escuta  para  poder  compreender  as  comandas  e            

realizar   o   proposto.   Como    grupo   anterior,   este   também   as   crianças   são   agitadas.  

Pensando  numa  qualidade  de  trabalho  e  desenvoltura  das  crianças,  há           

necessidade   de   algumas   estratégias:  

1.  Pedro  Henrique  Cincilio  Silva  –  será  atendido  individualmente,         

desta  forma  poderemos  nos  aproximar  mais  das  suas  questões          

pedagógicas   e   afetivas-emocionais.  

2.  Danilo  Fernando  da  Conceição  –  ser  encaminhamento  para  a          

atendimento  individual  com  a  Psicopedagoga  especialista  para        

diagnóstico   e   atendimento   individual,   garantido   no   projeto.  
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3.  Daniel  Enzo  Luiz,  é  uma  criança  que  se  destaca  no  que  se  refere              

a  habilidades  cognitivas,  porém,  vem  apresentando  condutas        

regressivas   de   comportamento.  

4.  Danielly  S.  M.  dos  Santos,  é  uma  criança  que  tem  faltado,  há             

necessidade   de   um   contato   com   a   família   para   averiguar.  

Em  10/06/2019  –  Fizemos  um  levantamento  das  hipóteses  de  escrita  das            

crianças,  para  melhor  acompanhar  o  desenvolvimento  delas.  A  tabela  segue  anexa            

ao   relatório   para   uma   consulta   pormenorizada.   

Algumas  crianças  não  foram  possíveis  a  identificação,  à  medida  do           

acompanhamentos   os   dados   serão   alimentados.  

Em  12/06/2019:  Desenvolvimento  da  proposta  de  trabalho  sobre  o  trabalho           

infantil,  conforme  orientação  do  CMDCA  –  Conselho  Municipal  dos  direitos  da            

Criança   e   do   Adolescentes.  

 

ATENDIMENTO   PSICOLÓGICO   

 

Em  Psicologia,  continuam  os  atendimentos  individuais  das  três  crianças:          

Fabricio  Oliveira  Matos,  Lucas  Gonçalves  Guilhermino  e  Rafael  Roque  Basiliano,           

porém,  Rafael  apresenta  agitação  exacerbada  nos  grupos  em  Psicopedagogia  e           

Arteterapia,  em  equipe  tomamos  como  conduta  encaminhá-lo  para  avaliação  no           

CAPSij.   O   responsável   se   comprometeu   a   levar   a   criança.  

Para  esse  mês  o  tema  abordado  nos  grupos  foi sentimento .  Os  recursos             

utilizados  foram:  emojis,  conversa  sobre  sentimentos,  atividades  para  desenhar  e           

colorir,   reflexões,   filme   Divertida   Mente,   atividades   sobre   o   filme,   etc.  
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A  responsável  pela  criança  Flávia  Alessandra  J.  Pereira,  informou  que  a            

filha  não  poderia  vir  para  os  atendimentos  por  quatro  terças-feiras  pois  a  mãe  teria               

atendimentos  no  CAPS  AD  e  não  teria  quem  a  levasse  ao  projeto.  A  mãe  informa                

também  que  a  filha  tem  se  queixado  de  ir  para  a  escola.  Como  no  grupo  a  criança                  

apresenta  algumas  questões  psicológicas  que  precisam  ser  trabalhadas         

individualmente,  foi  combinado  com  a  mãe  de  atendê-la  individualmente  às           

sextas-feiras   após   o   grupo.  

No  mês  de  junho  também  realizamos  uma  anamnese,  aplicamos  dois           

testes   TDE   e   incluímos   essas   duas   crianças   nos   atendimentos.  

 

OFICINAS   DE   ARTETERAPIA   

 

Em  Arteterapia,  o  fluxo  de  crianças  em  todas  as  turmas  ficou  reduzida             

devido  provavelmente  ao  recesso  escolar  e  por  esse  motivo  as  atividades            

desenvolvidas  nesse  período  foram  bastante  tranquilas.  A  redução  do  grupo           

mostrou  também  que  o  trabalho  com  menor  número  de  crianças  facilitaria            

consideravelmente  o  olhar  individualizado,  favorecendo  assim  nosso  processo  de          

mapeamento   do   grupo   e   suas   necessidades   mais   eminentes.   
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ESCOLA   DE   PAIS   

 

Na  Escola  de  Pais,  realizada  no  dia  26/06/19,  contamos  com  a  presença             

de  20  pais.  O  tema  desenvolvido  foi  "Laços  afetivos  -  Consequências  da  carência              

afetiva".  O  encontro  foi  muito  rico  e  produtivo,  os  pais  se  sentiram  à  vontade  em                

partilhar  situações  de  seu  cotidiano,  resgatar  lembranças  de  infância,  tirar  dúvidas,            

além  de  perceberam  a  importância  de  fortalecer  laços  afetivos  entre  pais  e  filhos,  e               

quanto  a  falta  deste  vínculo  afeta  no  desenvolvimento  da  criança.  Ao  final             

partilhamos  dicas  de  como  fortalecer  este  vínculo  afetivo  em  família,  lembrando            

sempre   que   o   modelo   principal   para   os   filhos,   são   os   pais.  

Tivemos  a  inserção  ao  quadro  de  colaboradores  uma  assistente  social  que            

estará  nos  auxiliando  e  apoiando  em  questões  relevantes  em  relação  a            

comunicação  com  as  famílias  das  crianças  assistidas,  bem  como  na  mediação            

junto  aos  equipamentos,  e  neste  mês  em  específico  colaborou  na  oficina  em             

Arteterapia.  Analisou  alguns  prontuários  e  realizou  pontuações  referente  às          

crianças   em   situações   preocupantes.  

Finalizando,  o  mês  de  junho  foi  um  mês  decisivo  quanto  às  intervenções             

pontuais,  no  que  condiz  às  orientações  aos  pais  à  saber  dos  encaminhamentos             

externos  (especialistas  e  especialidades),  internos  (na  participação  efetiva  nos          

encontros  de  orientação);  internos  quanto  a  equipe:  atendimentos  individuais  para           

alunos  específicos  que  merecem  um  olhar  mais  aproximado  das  dificuldades  tantas            

pedagógicas  quanto  afetivos-emocionais,  grupais  para  aquelas  crianças  que  assim          

conseguem  se  desenvolver  nesta  modalidade.  Todavia,  acreditamos  que  o  trabalho           

em  grupo  é  rico,  no  entanto,  diante  de  alguns  casos,  foi  necessário  o  atendimento               

individual  pois  os  mesmos  não  estavam  conseguindo  se  desenvolver  com           

desenvoltura  e  por  conseguinte  não  atingir  o  esperado  do  trabalho.Contamos  agora            
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também  com  a  assistente  social,  que  muito  nos  ajudará  na  comunicação  com  a              

família,   na   busca   ativa,   na   comunicação   junto   aos   equipamentos.  

 

Jundiaí,   31   de   julho   de   2019.   

 

__________________________________  

Maria   Marta   Ferreira  

Coordenadora   -   Psicopedagoga   
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