
ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

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 08/2020: Realização do Projeto Despertar, cuja meta é expandir ações preventivas de violências e violações de direitos de 
criança entre 7 a 12 anos.
EXERCÍCIO: MAIO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020 30/12/2020 01/01/2021 a 31/12/2021 R$180,000.00

DEMONSTRATIVO 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$)

16/05/2021 R$15,000.00 07/05/2021 135.119.736 R$15,000.00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$12,064.82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$15,000.00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$39.51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$27,104.33

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$27,104.33
(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 maio/2021 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$5,210.33 R$0.00 R$5,210.33 R$5,210.33 R$0.00
Recursos Humanos (6) R$7,000.00 R$0.00 R$7,000.00 R$7,000.00 R$0.00
Transporte R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Material gráfico R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Camisetas R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Materiais de consumo para oficinas R$630.98 R$0.00 R$630.98 R$630.98 R$0.00

TOTAL R$12,841.31 R$0.00 R$12,841.31 R$12,841.31 R$0.00

(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 R$27,104.33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$12,841.31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$14,263.02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$14,263.02

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, 30 de junho de 2021.

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 DAS NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS

DATA DOCTO DOC. RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR TOTAL VALOR 
MUNICIPAL

06/05/2021 276679 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda Materiais de consumo para oficinas R$209.60 R$209.60

24/05/2021 278796 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda Materiais de consumo para oficinas R$301.68 R$301.68

24/05/2021 000.010.677 Agroplantas Flores Ltda. Materiais de consumo para oficinas R$119.70 R$119.70

28/05/2021 Holerite Eliane da Silva Pinto - Ref. Maio/2021 Assistente Administrativo R$2,240.57 R$2,095.00

28/05/2021 Holerite Eliana Alves de Oliveira - Ref. Maio/2021 Assistente Social R$1,566.02 R$1,129.03

28/05/2021 Holerite Lucília Joana Correa Ribeiro - Rescisão Ref. 
Maio/2021 Psicóloga R$2,853.66 R$1,160.00

28/05/2021 91 Rodrigo Ferreira de Moraes - Ref. Maio/2021 Mapeador do território R$1,000.00 R$1,000.00

28/05/2021 3 Maiara Cristina dos Santos Ambrósio - Ref. 
Maio/2021 Mapeadora do território R$1,000.00 R$1,000.00

28/05/2021 73 Narrinam Camargo Lima - Ref. Maio/2021 Coordenadora do projeto R$3,000.00 R$3,000.00

28/05/2021 47 Rafaela Sales Amaral - Ref. Maio/2021 Oficineira e Monitora (socioambiental 
e de brincar) R$2,000.00 R$2,000.00

31/05/2021 Guia de recolhimento INSS - Referente - Ref. Maio/2021 Encargos Sociais R$1,096.30 R$385.30

07/06/2021 Guia de recolhimento FGTS - Referente - Ref. Maio/2021 Encargos Sociais R$1,007.33 R$392.00

25/06/2021 Guia de recolhimento PIS - Referente - Ref. Maio/2021 Encargos Sociais R$96.05 R$49.00

TOTAL R$16,490.91 R$12,841.31

Numero de documentos relacionados: 13

Total de despesas comprovadas: R$16,490.91

Total de despesas comprovadas Municipal: R$12,841.31

Jundiaí, 30 de junho de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



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/CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
MUNICÍPIO:  Jundiaí/SP

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020: Realização do Projeto Despertar, cuja meta é expandir ações preventivas de violências e violações de direitos 
de criança entre 7 a 12 anos.

DATA Nº DOC. HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO R$
SALDO ANTERIOR R$11,822.02

04/05/2021 811.240.700.161.833 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$6.45 R$0.00 R$11,815.57
06/05/2021 566.244 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda - Materiais para oficinas R$209.60 R$0.00 R$11,605.97
07/05/2021 135.119.736 Crédito do Termo de Fomento nº 08/2020 - Referente Maio/2021 R$0.00 R$15,000.00 R$26,605.97
24/05/2021 440.938 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda - Materiais para oficinas R$301.68 R$0.00 R$26,304.29
24/05/2021 775.338 Agroplantas Flores Ltda - Materiais para oficinas R$119.70 R$0.00 R$26,184.59
28/05/2021 553.570.000.038.547 Eliana Alves de Oliveira - Referente Maio/2021 R$1,129.03 R$0.00 R$25,055.56
28/05/2021 553.570.000.038.547 PIS - Referente - Maio/2021 R$49.00 R$0.00 R$25,006.56
28/05/2021 553.570.000.038.547 FGTS - Referente - Maio/2021 R$392.00 R$0.00 R$24,614.56
28/05/2021 553.570.000.038.547 INSS - Referente - Maio/2021 R$385.30 R$0.00 R$24,229.26
28/05/2021 52.801 Narrinam Camargo Lima - Referente Maio/2021 R$3,000.00 R$0.00 R$21,229.26
28/05/2021 52.802 Eliane da Silva Pinto - Referente Maio/2021 R$2,095.00 R$0.00 R$19,134.26
28/05/2021 52.803 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente Maio/2021 R$1,000.00 R$0.00 R$18,134.26
28/05/2021 52.804 Maiara Cristina dos Santos Ambrósio - Referente Maio/2021 R$1,000.00 R$0.00 R$17,134.26
28/05/2021 52.805 Lucília Joana Correa Ribeiro - Referente Rescisão Maio/2021 R$1,160.00 R$0.00 R$15,974.26
28/05/2021 52.806 Rafaela Sales Amaral - Referente Maio/2021 R$2,000.00 R$0.00 R$13,974.26
28/05/2021 861.481.100.251.358 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$13,963.81
28/05/2021 861.481.100.251.359 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$13,953.36
28/05/2021 861.481.100.251.360 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$13,942.91
28/05/2021 861.481.100.251.361 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$13,932.46
28/05/2021 861.481.100.251.362 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$13,922.01
28/05/2021 861.481.100.251.363 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$13,911.56
31/05/2021 - Rendimentos de aplicação R$0.00 R$39.51 R$13,951.07
TOTAL R$12,910.46 R$15,039.51 R$13,951.07

Jundiaí, 30 de junho de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709223393841
17/06/2021 09:26:25

Cliente
Agência 3570-X
Conta 38262-0 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência MAIO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/04/2021 SALDO ANTERIOR 11.823,02 8.664,217013
04/05/2021 RESGATE 6,45 4,726251 1,364717919 8.659,490762

Aplicação 12/04/2021 6,45 4,726251
06/05/2021 RESGATE 209,60 0,03 0,03 153,613666 1,364852523 8.505,877096

Aplicação 12/04/2021 209,60 0,03 0,03 153,613666
07/05/2021 APLICAÇÃO 15.000,00 10.989,347617 1,364958187 19.495,224713
24/05/2021 RESGATE 421,38 0,17 308,527795 1,366327466 19.186,696918

Aplicação 12/04/2021 421,38 0,17 308,527795
28/05/2021 RESGATE 12.273,03 5,77 0,42 8.984,153638 1,366764249 10.202,543280

Aplicação 12/04/2021 11.198,29 5,55 8.197,349301
Aplicação 07/05/2021 1.074,74 0,22 0,42 786,804337

31/05/2021 COBRANÇA DE IR 3,14 2,297202 1,366880091 10.200,246078
Aplicação 07/05/2021 3,14 2,297202

31/05/2021 SALDO ATUAL 13.942,51 10.200,246078 10.200,246078

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.823,02
APLICAÇÕES (+) 15.000,00
RESGATES (-) 12.910,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 9,11
IOF (-) 0,45
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,95
SALDO ATUAL = 13.942,51

Valor da Cota
30/04/2021 1,364580705
31/05/2021 1,366880091

Rentabilidade
No mês 0,1685
No ano 0,4408
Últimos 12 meses 0,8469

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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 ASSOCIAÇÃO ALMATER 
 Fundada em 31 de março de 2012 

 CNPJ n. 15.670.588/0001-68 

 I. INTRODUÇÃO 

 O  Projeto  Despertar  é  fruto  de  uma  parceria  entre  Associação  Almater  e  o 

 Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente.  A  parceria  foi 

 celebrada  através  do  termo  de  fomento  08/2020,  iniciando  sua  execução  em 

 janeiro de 2021. 

 No  plano  de  trabalho  do  projeto,  as  ações  previstas  foram  distribuídas  em 

 duas  frentes:  gestão  do  projeto  e  cumprimento  dos  objetivos  .  No  que  se  refere 

 a  gestão  do  projeto,  temos  as  etapas  de  contratação  da  equipe,  aquisição  dos 

 materiais,  confecção  de  materiais,  contratação  das  oficinas,  prestação  de  contas, 

 relatórios  e  reuniões  de  equipe.  Já  que  no  tange  ao  cumprimento  dos  objetivos, 

 temos  o  acompanhamento  de  todos  os  objetivos  do  projeto,  bem  como  de  suas 

 etapas de execução. 

 Desta  forma,  o  relatório  mensal  de  atividades  apresentará  o  comparativo 

 entre  o  planejamento  do  período,  a  execução  das  ações  planejadas,  as 

 problemáticas  e  soluções,  além  de  um  balanço  dos  resultados  parcialmente 

 obtidos. 
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 ASSOCIAÇÃO ALMATER 
 Fundada em 31 de março de 2012 

 CNPJ n. 15.670.588/0001-68 

 II. AÇÕES PREVISTAS, INTERCORRÊNCIAS E SOLUÇÕES ENCONTRADAS 

 O  mês  de  maio  foi  o  quinto  mês  de  execução  do  projeto.  Sendo  assim,  no 

 que  tange  a  gestão  do  projeto,  a  equipe  deu  continuidade  às  etapas  previstas  no 

 cronograma  de  atividades  estabelecido:  reuniões  de  equipe  (para  estudo  de  casos, 

 reuniões  setoriais  e  reunião  geral),  construção  de  relatórios  e  indicadores  do 

 projeto e elaboração da prestação de contas. 

 Após  diversas  reuniões  de  planejamento  com  o  objetivo  de  aprimorar  as 

 ferramentas  disponíveis  para  gestão  do  projeto,  a  equipe  deliberou  para 

 implantação  de  cadernos/agendas  para  cada  uma  das  crianças  do  projeto.  Um 

 instrumento  para  comunicação  direta  com  as  mães  e  com  as  próprias  crianças, 

 onde  as  profissionais  pudessem  compilar  informações  sobre  horários  de 

 atendimentos  e  feedbacks  sobre  o  desenvolvimento  da  criança  no  projeto.  A 

 implantação  da  ferramenta  foi  um  esforço  comum  de  todos  os  profissionais.  Nos 

 atendimentos  psicopedagógicos  houve  uma  iniciativa  de  personalização  dos 

 cadernos  com  as  crianças  e  os  mesmos  foram  entregues  pela  profissional  da 

 oficina socioambiental e de brincar. 

 No  que  tange  ao  objetivo  1,  de  “  promover  ações  preventivas  de  violências 

 e  violações  de  direitos  das  crianças  atendidas  por  meio  de  atividades  culturais,  de 

 educação  ambiental  e  de  lazer  como  a  oficina  de  formação  de  mini  agentes 

 socioambientais  e  oficina  de  brincar  ”,  as  oficinas  continuaram  sendo 

 devidamente adaptadas e executadas. 

 Iniciamos  o  mês  com  a  implantação  dos  cadernos/agenda  das  crianças.  A 

 entrega  dos  mesmos  foi  feita  mão  a  mão  para  os  responsáveis,  no  aproveitamento 

 da  entrega  dos  alimentos  -  onde  é  possível  o  contato  direto  com  todas  as  famílias. 

 Esse  trabalho  foi  realizado  no  dia  03  de  maio  e  as  atividades  das  oficinas  sócio 
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 ambientais  e  de  brincar  já  iniciaram  -  com  a  organização  das  crianças  em 

 atendimento individual e entre os irmãos, de forma quinzenal, no dia 04. 

 Na  primeira  quinzena  de  execução  deste  plano,  realizamos  a  retomada  da 

 atividade  sobre  solos  (atividade  que  foi  entregue  no  mês  anterior  -  abril),  com  a 

 observação  e  leitura  da  atividade  junto  com  as  crianças  e  explicação  da  mesma.  A 

 retomada  teve  como  objetivo  demonstrar  que  todas  as  atividades  têm  sequência  e 

 fazem  sentido  no  conjunto  do  plano  de  percurso  de  1  ano  do  projeto.  Também 

 observamos o desenvolvimento da horta, na mesma intenção citada acima. 

 O  resultado  foi  positivo,  as  crianças  interagiram  e  demonstraram  plena 

 compreensão. 

 Nesta  mesma  quinzena  também  fizemos  uma  rodada  de  jogo  de  tabuleiro 

 com  as  crianças.  O  jogo  escolhido  foi  o  “Pizza  Maluca”,  que  é  um  jogo  interativo  e 

 com  proposta  de  diversão.  Todas  as  crianças  presentes  reagiram  muito 

 positivamente  ao  jogo,  se  soltando,  divertindo-se  e,  sobretudo,  construindo  maior 

 vínculo  com  as  oficinas  e  a  educadora.  Este  elo  é  importantíssimo  tanto  para  a 

 construção  da  proposta  das  oficinas  quanto  como  ferramenta  metodológica,  uma 

 vez  que  entendemos  que  o  processo  de  aprendizagem  e  o  alargamento  do 

 repertório  de  experiências  das  crianças  se  dão  por  meio  das  relações  que  são 

 estabelecidas por eles e com eles. 

 A  proposta  do  jogo  foi  contemplar  as  atividades  de  brincar,  que  em  grupo  já 

 seriam  modificadas  por  conta  da  necessidade  do  distanciamento  social.  No 

 entanto,  percebemos  que  através  dos  jogos  de  mesa  e  tabuleiro  é  possível  realizar 

 a  proposta.  Assim,  os  jogos  serão  inseridos  ao  longo  do  percurso  dentro  dos 

 espaços  das  oficinas  sócio  ambientais,  tendo  já  obtido  um  bom  resultado  com  o 

 uso dos mesmos. 
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 Na  segunda  quinzena  do  mês  iniciamos  as  atividades  realizando  a  criação 

 de  um  berçário  de  mudas.  Toda  a  conversa  tecida  foi  voltada  para  a  observação 

 das  sementes  que  podemos  ter  em  casa  e  a  consequente  possibilidade  de  criação 

 de espaços produtos a partir delas. 

 Realizamos  também  nesta  quinzena  a  primeira  colheita  das  hortaliças  e 

 temperos  plantados  em  março.  Foi  muito  satisfatório  e  recompensador  para  as 

 crianças  colher  o  que  foi  plantado  por  eles.  Percebemos  na  interação  e  no 

 envolvimento  deles  esse  resultado.  Tivemos  também  o  relato  das  mães  sobre  a 

 satisfação  das  crianças  que  levaram  as  verduras  e  temperos  para  casa.  E,  apesar 

 do  espaço  cultivado  ser  limitado  e  a  colheita  ter  sido  bastante  singela,  criamos 

 neste  espaço  um  laboratório  de  experiências  para  que  sejam  exemplo  e, 

 sobretudo,  que  seja  um  espaço  para  criação  de  novos  repertórios  e  possibilidades; 

 com  a  valorização  dos  saberes  já  existentes,  com  a  inserção  de  novos 

 conhecimentos,  com  a  criação  de  um  pequeno  espaço  produtivo  que  pode  gerar 

 reflexão  na  comunidade  que  frequenta  o  Centro  Comunitário  e,  como  um 

 laboratório de observação e construção do valor do cuidado e da responsabilidade. 

 Colhemos  rúcula,  couve,  salsinha  e  cebolinha.  Também  realizamos  o 

 manejo  dos  canteiros  e  o  plantio  de  novas  mudas  e  sementes.  Foi  plantado  rúcula, 

 beterraba,  espinafre  e  alho  poró.  Todas  as  crianças  responderam  muito  bem  a 

 proposta, se envolvendo, perguntando e interagindo. 

 No  quesito  quantitativo,  tivemos  na  primeira  quinzena  a  vinda  de  14 

 crianças  para  as  oficinas  e,  na  segunda  quinzena,  a  presença  de  22  crianças,  num 

 total de 36 crianças inscritas no projeto. 

 Na  primeira  quinzena  tivemos  a  dificuldade  de  ajuste  das  famílias  a  prática 

 de  observar  o  caderno/agenda  e  se  adequar  aos  dias  e  horários  combinados.  Além 
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 de  termos  conseguido  realizar  a  entrega  de  alguns  cadernos/agenda  ao  longo  da 

 quinzena pois não foi possível encontrar com todos os responsáveis no dia 03. 

 Já  na  segunda  quinzena  uma  parte  das  famílias  já  tiveram  melhor 

 compreensão  e  ajuste  da  rotina  com  os  dias  e  horários  das  oficinas.  Tivemos  o 

 aumento  na  frequência  de  8  crianças.  Sendo  que,  também,  dos  36  inscritos,  6 

 crianças  justificaram  a  ausência  por  questões  particulares  (familiar  doente, 

 necessidade de adequar horário, mudança no horário das aulas na escola, etc). 

 No  mês  de  maio  realizamos  uma  primeira  experiência  de  encontro  com  as 

 mães/famílias  do  projeto,  esta  ação  ocorreu  no  dia  26.  No  que  cabe  às  oficinas 

 sócio  ambientais  e  de  brincar  foi  explicado  para  as  famílias  presentes  o  objetivo 

 das  oficinas,  como  é  desenvolvido  o  trabalho  com  as  crianças  e  qual  é  a 

 importância  das  mesmas  para  as  crianças.  Este  encontro  teve  objetivo  de 

 sensibilizar  as  famílias  para  com  o  trabalho  proposto  pelo  projeto  (item  melhor 

 descrito nas considerações gerais do projeto). 

 Observando  o  plano  de  trabalho  original,  sem  o  contexto  da  pandemia,  e  o 

 que  foi  aplicado  neste  mês  e,  contudo,  considerando  o  trabalho  realizado  nos 

 meses  anteriores,  consideramos  que  em  linhas  gerais,  está  sendo  possível  a 

 aplicação  do  plano  com  as  adaptações  ao  contexto  da  pandemia  e  aos  protocolos 

 de segurança exigidos. 

 Os  temas  principais  estão  sendo  abordados  assim  como  os  objetivos  desta 

 aplicação  -  a  sensibilização  para  a  formação  de  mini  agentes  socioambientais,  bem 

 como  o  espaço  cultivado  para  o  brincar  -,  sendo  realizados  mesmo  dentro  do 

 contexto da pandemia. 

 No  que  tange  os  sentidos  mais  subjetivos  deste  trabalho,  que  são  parte 

 fundamental  para  o  processo  ao  qual  este  eixo  se  propõe,  temos  observado  uma 

 excelente  resposta  das  crianças.  Conforme  já  citado  acima,  em  todos  os  momentos 
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 e  propostas  de  atividades  inseridas,  há  bastante  conexão  com  o  tema,  expressão 

 de  sentimento  de  prazer  pelos  momentos  e  um  despertar  para  os  assuntos  e  temas 

 propostos.  Há  percepções  mais  sutis  que  também  vão  acontecendo  dentro  deste 

 processo,  como  a  soltura  e  engajamento  dos  mais  tímidos,  a  expressão  que  vai 

 ganhando  mais  espaço  para  se  desenvolver  pois  o  vínculo  de  confiança  está  sendo 

 formado,  o  interesse  pelos  assuntos  e  a  relação  dos  temas  propostos  com  o 

 cotidiano particular de cada criança. 

 Assim,  percebemos  que  no  mês  de  aplicação  das  propostas  para  este 

 eixo,  tivemos  uma  boa  resposta  e  obtenção  dos  resultados  qualitativos  esperados 

 para  este  eixo.  Esta  percepção  se  dá,  sobretudo,  considerando  todo  o  processo 

 construído  ao  longo  dos  meses  passados  que  foram  muito  desafiadores.  E,  a  partir 

 disso,  esperamos  que  esse  movimento  crescente  permaneça  pelos  meses  que  se 

 vêm a seguir. 

 Para  isso,  dentro  deste  eixo,  as  estratégias  tomadas  para  garantir  maior 

 engajamento  das  crianças  que  apresentam  faltas  e  descontinuidade  da  frequência 

 são;  contato  próximo  com  os  responsáveis  através  de  mensagens  pelo  whatsapp  e 

 ligação  telefônica  para  os  que  não  tem  disponibilidade  de  internet  (reforçando  os 

 dias  e  horários  das  oficinas),  reforço  da  atenção  para  as  crianças  usarem  os 

 cadernos/agenda  e,  de  modo  geral,  com  toda  a  equipe,  manter  as  reuniões  com  os 

 responsáveis  e  as  buscas  ativas  para  aqueles  que  têm  apresentado  faltas 

 constantes. 

 Abaixo  segue  um  quadro  com  o  plano  de  trabalho  do  mês  referido  e  suas 

 respectivas adaptações para o mês: 
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 Maio/2021 

 Semana 1 (03 à 07) 

 Brincadeiras  cooperativas. 
 Atividade  com  mapa  e 
 identificação  de  lugares, 
 memórias  e  saberes. 
 Finalização. 

 Jogo  da  pizza  maluca,  retomada  da  atividade  sobre 
 solos e observação da horta. 

 Semana 2 (10 à 14) 

 Chegada  com  dinâmica 
 sensorial.  Cuidado  com  a  horta. 
 Roda  de  conversa  sobre  o 
 bairro  (se  há  hortas,  árvores 
 frutíferas, quintais produtivos). 

 Jogo  da  pizza  maluca,  retomada  da  atividade  sobre 
 solos e observação da horta. 

 Semana 3 (17 à 21) 

 Dinâmica  corporal.  Trabalho 
 com  o  herbário.  brincadeiras 
 cooperativas. 

 Preparo  das  mudas  com  as  sementes,  colheita, 
 manejo da horta e novos plantios. 

 Semana 4 (24 à 28) 

 Dinâmica  corporal.  Atividade 
 com barro. Finalização. 

 Preparo  das  mudas  com  as  sementes,  colheita, 
 manejo da horta e novos plantios. 

 Concernente  ao  objetivo  2,  da  “oferta  de  atendimento  individualizado 

 para  crianças  como  demandas  psicossociais,  dificuldades  de  aprendizagem 

 ou  em  situação  de  risco  social  pela  equipe  multidisciplinar”  ,  é  preciso  tecer 

 observações  quanto  ao  atendimento  psicológico  e  atendimento  psicopedagógico 

 separadamente. 

 Sobre  o  atendimento  psicológico  ,  em  maio  tivemos  uma  interrupção  do 

 atendimento  em  decorrência  do  desligamento  da  psicóloga  do  projeto  por  motivos 

 pessoais  da  profissional.  Desta  forma,  os  atendimentos  psicológicos  foram 

 suspensos  até  a  contratação  e  integração  da  nova  profissional.  Durante  o  período, 
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 o  tempo  anteriormente  reservado  para  atendimento  na  agenda  das  famílias  não  foi 

 perdido.  A  equipe  aproveitou  os  horários  já  agendados  para  diálogos  com  as 

 famílias  através  da  profissional  de  psicopedagogia,  serviço  social  e  até  mesmo  do 

 Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos.  Foi  o  ajuste  possível  em 

 vista  do  desligamento  repentino.  Ao  longo  do  mês  também  foram  realizadas 

 entrevistas  com  profissionais  da  área,  a  fim  de  encontrar  outra  profissional  que 

 atendesse  aos  pré-requisitos  da  organização  e  da  demanda  do  projeto.  A  nova 

 contratação  foi  efetivada  em  junho,  conjuntamente  com  um  pedido  de 

 apostilamento  ao  plano  de  trabalho  pactuado  para  realizar  alguns  ajustes 

 necessários. 

 Quanto  ao  atendimento  psicopedagógico  ,  o  trabalho  no  mês  de  maio  foi 

 continuado,  sendo  agendadas  19  crianças  para  o  atendimento  semanal  de  maneira 

 individual,  entre  o  período  de  03/05  à  31/05.  Das  19  crianças  agendadas 

 regularmente,  15  compareceram  dentro  do  período  compreendido.  As  demais 

 apresentaram  faltas  e  seus  responsáveis  foram  acionados  para  diagnóstico  do 

 motivo da ausência. 

 Os  atendimentos  continuam  sendo  comunicados  às  famílias  através  de 

 ligações,  mensagens  via  Whatspp  e  um  caderno  individual  com  o  objetivo  de 

 comunicação entre as profissionais técnicas e as famílias dos assistidos. 

 Os  atendimentos  do  mês  foram  planejados  com  focos  individualizados  na 

 dificuldade  de  cada  assistido.  Foram  utilizados  jogos  como  “Lince  Alfabeto”,  “Caixa 

 de Letras”, revistas, folhas e demais materiais de aprendizagem. 

 Foi  observado  pela  profissional  uma  grande  dificuldade  dos  assistidos  no 

 reconhecimento  gráfico  e  sonoro  das  letras,  mesmo  aqueles  que  já  adquiriram  a 

 leitura  e  a  escrita,  as  atividades  continuaram  a  serem  planejadas  com  o  foco  da 
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 aquisição  completa  da  alfabetização  e  diminuição  das  dificuldades  mapeadas  pela 

 atividade de sondagem. 

 O  objetivo  3  diz  respeito  à  “garantia  do  atendimento  multidisciplinar  na 

 forma  estendida  para  as  famílias  das  crianças  atendidas  pelo  projeto, 

 destacando  os  núcleos  familiares  desestruturados  como  membros 

 encarcerados,  em  situação  de  rua  ou  drogadição,  a  fim  de  entender  uma 

 demanda  emergente  do  território”  ,  e  neste  sentido,  o  mês  de  maio  foi  bastante 

 exitoso. 

 Neste  mês  aconteceram  as  primeiras  audiências  das  mães  que  estão  sendo 

 orientadas  pela  equipe.  O  primeiro  caso  foi  de  um  atendimento  na  Defensoria 

 Pública  no  dia  04/05,  onde  a  mãe  passou  pela  triagem  para  entrar  com  uma  ação 

 de alimentos para a filha, que é atendida pela OSC no projeto. 

 Todo  o  processo  foi  online,  via  chat,  no  site  da  Defensoria  Pública.  Como  a 

 mãe  não  possuía  acesso  à  internet,  foi  cedido  espaço  no  Centro  Comunitário  e 

 disponibilizado  apoio  técnico  para  o  atendimento,  que  iniciou  às  09h30  e  se 

 estendeu até 16h30. 

 A  demora  no  atendimento  pela  Defensoria  Pública  e  a  forma  como  ele  é 

 disponibilizado  (plataforma,  comunicação,  lentidão)  são  pontos  muito  críticos 

 observados  pela  equipe.  Se  por  um  lado  existe  uma  garantia  constitucional  de 

 acesso  à  justiça,  por  outro  lado,  é  preciso  analisar  a  efetivação  desta  oferta.  Com  a 

 pandemia  da  COVID-19,  é  possível  observar  um  acesso  ainda  mais  restrito.  A 

 problemática  foi  alvo  de  reflexões  na  reunião  geral  de  equipe,  onde  houve 

 deliberação  no  sentido  de  que,  ao  longo  da  execução  do  projeto,  seriam 

 produzidos  relatórios  e  dados  detalhando  as  dificuldades  encontradas  nos 

 atendimentos.  O  objetivo  é  apresentar  esses  dados  após  o  término  do  projeto  para 
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 os  órgãos  competentes  para  pontuar  as  brechas  no  sistema  e  propor  alterações 

 que auxiliem na efetivação do acesso à justiça. 

 O  outro  atendimento  aconteceu  no  dia  20/05,  com  uma  audiência  de 

 conciliação  no  Centro  Judiciário  de  Solução  de  Conflitos  e  Cidadania  de  São  Paulo 

 -  CEJUSC,  que  é  uma  unidade  do  poder  judiciário  especializadas  em  atendimento 

 ao  público  para  solução  consensual  de  conflitos  sem  a  necessidade  de  ingresso  de 

 uma ação judicial (que tende a ser muito mais lenta e desgastante para as partes). 

 No  caso  em  tela  houve  um  acordo  sobre  o  pagamento  de  pensão  dos  filhos. 

 A  OSC  contribuiu  com  a  resolução  do  conflito  disponibilizando  salas  de 

 atendimento  e  orientações  para  ambas  as  partes  (a  mãe  que  pleiteava  os 

 alimentos para os filhos e o pai responsável pelo pagamento). 

 Além  disso,  neste  mês  o  serviço  também  foi  estendido  e  ofertado  à  todas  as 

 famílias  atendidas  pela  OSC  (pelo  Projeto  Despertar  e  também  pelo  Serviço  de 

 Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos).  Também  houve  um  encaminhamento 

 de  atendimento  na  Defensoria  Pública  no  dia  27/05,  onde  a  família  também  utilizou 

 as dependências da Associação para o atendimento online. 

 Quanto  ao  atendimento  geral,  em  maio  somaram-se  16  atendimentos,  sendo 

 que 10 estão em andamento e 6 já foram concluídos. 

 A  orientação  jurídica  tem  se  mostrado  muito  necessária  e  pertinente  ao 

 território  e  o  atendimento  conjunto  das  famílias  já  atendidas  pela  OSC  tem 

 possibilitado  uma  abertura  maior  para  compreender  a  complexidade  dos  casos 

 familiares,  e  consequentemente,  nos  reflexos  dessas  demandas  nas  crianças 

 atendidas. 
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 Quanto  ao  objetivo  4,  que  prevê  a  “criação  de  um  núcleo  de  memórias  e 

 identidade,  visando  construir  um  mapeamento  do  bairro  e  das  famílias  das 

 crianças  e  adolescentes  moradoras  do  território”  no  mês  de  maio,  conforme 

 informado  no  relatório  do  mês  de  abril,  a  equipe  de  mapeadores  se  dedicou 

 exclusivamente  ao  envio  dos  formulários  e  o  monitoramento  do  recebimento  das 

 respostas. 

 O  envio  dos  formulários  se  deu  através  do  WhatsApp,  com  o  intuito  de 

 atingir  as  pessoas  elencadas  como  público  alvo  nos  meses  anteriores.  Com  o 

 envio,  também  já  foi  possível  identificar  o  número  de  pessoas  que  precisam  de 

 uma  outra  alternativa  para  poderem  contribuir  com  o  mapeamento  -  pessoas  que 

 não  possuem  acesso  ou  familiaridade  com  a  internet  ou  que  não  possuem 

 celulares. 

 INFORMAÇÕES SOBRE O PÚBLICO ALVO DO MAPEAMENTO 

 Público alvo total:  233 pessoas  100% 

 Público alvo (online):  179 pessoas  77% 

 Público alvo (presencial):  54 pessoas  23% 

 Como  é  possível  observar,  houve  um  pequeno  aumento  no  público  alvo 

 classificado  para  a  construção  do  mapeamento,  mas  isso  não  interferirá  no 

 cronograma  para  entrega  dos  resultados.  O  aumento  se  deu  pelo  número  de 

 pessoas  domiciliadas  com  as  famílias  atendidas.  Além  disso,  a  equipe  julgou 

 pertinente  um  aumento  nesta  fase  inicial,  considerando  uma  possível  diminuição  na 

 fase de coleta das respostas. 
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 Desta  forma  é  possível  concluir  que  o  mapeamento  do  território  tem 

 cumprido  integralmente  seus  objetivos  e  a  cada  mês  a  equipe  aprimora  ainda  mais 

 suas ferramentas e  expertise  para a atuação. 

 Em  junho  está  prevista  uma  reunião  de  balanço  e  planejamento  do  segundo 

 semestre. 

 Por  fim,  o  objetivo  5  prevê  a  “ampliação  da  atuação  junto  a  rede, 

 especialmente  visando  o  desenvolvimento  de  políticas  públicas  e  não  apenas 

 projetos  pontuais,  através  de  uma  formação,  congregando  os  diferentes 

 órgãos  e  serviços  cujos  atendimentos  estão  relacionados  à  infância  e 

 adolescência  no  território”  .  Neste  objetivo,  continuamos  com  a  execução  do 

 cronograma  previsto,  e  desta  forma,  em  26/05  foi  realizado  o  primeiro  encontro  de 

 formação. 

 O  encontro  contou  com  ampla  participação  da  rede  socioassistencial, 

 registrando uma média de audiência de 29 pessoas durante toda a aula. 

 O  primeiro  encontro  teve  como  tema  as  noções  gerais  do  direito  e  os 

 princípios  constitucionais,  que  são  fundamentais  para  introdução  ao  estudo  de 

 qualquer  área  do  direito.  Apesar  da  densidade  do  tema,  a  avaliação  foi  muito 

 positiva  por  todos  os  participantes.  Ao  final  do  encontro,  houve  também  um  debate 

 muito  pertinente  entre  os  participantes,  trazendo  algumas  situações  mais  práticas 

 da  vida  cotidiana  em  que  são  possíveis  aplicar  os  aprendizados  dos  princípios 

 constitucionais e noções gerais do direito. 

 Antes  e  após  o  encontro  foram  disponibilizados  materiais  de  apoio  e 

 materiais  complementares  para  os  integrantes  do  grupo  que  desejassem 

 aprofundar seus conhecimentos. 
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 A  avaliação  feita  pela  equipe  é  que  a  formação  foi  muito  exitosa  e  que  o 

 grupo  de  participantes  está  bastante  engajado  e  disponível  para  receber  a 

 formação proposta. 

 Agenda dos próximos encontros: 

 23/06 - quarta-feira (2º encontro) 

 07/07 - quarta-feira (3º encontro) 

 28/07 - quarta-feira (4º encontro) 

 25/08 - quarta-feira (5º encontro) 

 Os  encontros  serão  sempre  realizados  pelo  Google  Meet,  das  19:00  às 

 21:00. 

 III. CONCLUSÃO 

 É  possível  concluir  que  o  mês  de  maio  foi  um  mês  muito  positivo  e  a  equipe 

 se  mantém  alinhada  com  o  plano  de  trabalho  proposto,  avançado 

 consideravelmente  no  cumprimento  dos  objetivos  pactuados  no  prazo  determinado 

 pelo cronograma de atividades apresentado. 

 ____________________________________________ 
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