
 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 
 
 

Ofício   nº   18-2019.  

A/C    Titular   da   Secretaria   de   Desenvolvimento   Social   

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

 

Jundiaí,   09   de   outubro   de   2019.   

 

A  Associação  Almater  vem  através  deste  ofício  protocolar  prestação  de           

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

ao   mês   de   junho/2019,   encaminhando   todos   os   documentos   abaixo   relacionados:  

 
 

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

2   -    Demonstrativo   Mensal   das   Despesas    (1   cópia) ;   

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

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

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

6   -     Relatório   de   atividades     (1   cópia) ;   

 
 

Agradecemos  desde  já  pela  atenção  desprendida  e  nos  mantemos  à           

disposição.   

 
Atenciosamente,   

 
_________________________________  

EDMILSON   IMPERATO  
Presidente   da   Associação   Almater  

Gestão   triênio   2018/2020  
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DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

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

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

Data do documento Especificação do documento Natureza da despesa Valor
05/06/2019 NF 204817 - Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA Materiais de Consumo R$49.80
05/06/2019 NF 204816 - Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA Equipamento Permanente e Material de Consumo R$899.10
26/06/2019 NF 30 - Narrinam Camargo Lima Recursos Humanos R$2,100.00
27/06/2019 NF 1 - Carmem Lúcia da Silva Recursos Humanos R$2,100.00
27/06/2019 NF 29 Eliane Belmonte Lucenti Recursos Humanos R$4,750.00
27/06/2019 NF 23 - Rafael Luis Zago de Oliveira Recursos Humanos R$5,041.67
27/06/2019 NF 29 - Rafaela Sales Amaral Recursos Humanos R$5,041.67

Total............................................................................................................................................................................................................ R$19,982.24

Número de documentos relacionados: 7
Total das despesas comprovadas: R$19,982.24
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R$0.00
Saldo para o próximo trimestre: R$135,654.41

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

Jundiaí, 31 de julho de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Triênio 2018/2020



 

G33801145702905024
01/10/2019 15:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 3570-X
Conta corrente 37992-1   ASSOCIACAO ALMATER
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/06/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.905.310.030.048 154.702,69 C

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL
03/06/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.905.310.030.049 933,96 C 155.636,65 C

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL
05/06/2019 3570 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.914.000.004.400 899,10 D

05/06 1914 KALUNGA C 00000000000000515
05/06/2019 3570 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.914.000.004.400 49,80 D 154.687,75 C

05/06 1914 KALUNGA C 00000000000000516
12/06/2019 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os 871.630.903.921.031 80,00 D 154.607,75 C

Cobrança referente 12/06/2019
26/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.601 2.100,00 D 152.507,75 C

237 0150 027095192000113 NARRINAM CAMA
28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.801 2.100,00 D

237 0150 15457910822 CARMEM LUCIA DA S
28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.802 5.041,67 D

341 4837 32205124889 RAFAELA SALES AMA
28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.803 5.041,67 D

237 0559 32429933810 RAFAEL LUIS ZAGO
28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.804 4.750,00 D

077 0001 012115476000157 ELIANE BELMON
28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.804.322 10,18 D

Cobrança referente 28/06/2019
28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.804.323 10,18 D

Cobrança referente 28/06/2019
28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.804.324 10,18 D

Cobrança referente 28/06/2019
28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.804.325 10,18 D 135.533,69 C

Cobrança referente 28/06/2019
30/06/2019 0000 00000 999 S A L D O 135.533,69 C

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

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33801145702905023
01/10/2019 15:05:41

Cliente
Agência 3570-X
Conta 37992-1 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência JUNHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 JUNHO DE 2019 

 

 EIXO 1 - AGROECOLOGIA E SUSTENTABILIDADE 

(Percepção dos profissionais - Rafaela Sales e Rafael Zago) 

 

Com a confirmação do início das atividades do projeto à partir do mês de              

junho, iniciamos uma reavaliação do cronograma de execução previsto, adequando          

com o atual calendário escolar das duas unidades escolares que nos servem de             

base de operações. Para isso, em junho procuramos os gestores de ambas            

escolas para uma reunião para acessar as informações do cotidiano escolar,           

reapresentar as atividades do projeto, e alinhar o calendário de ações. As reuniões             

foram realizadas na E.E. Professora Benedita Arruda em 05/06/2019, e na E.E.            

Adib Miguel Haddad em 07/06/2019. 

 

Em ambas, em relação ao calendário escolar elas estavam vivendo em           

junho um final de bimestre com certa sobrecarga de atividades, que inviabilizaram            

o início imediato das operações do Projeto Ecoar. Seja pelo calendário escolar do             

mês de junho em si - com final de bimestre, que engloba uma programação de               

avaliações e recuperações por parte dos professores, e onde os estudantes, após            

executarem as provas na primeira quinzena do mês, começam a ficar mais            

ausentes na segunda quinzena de junho, ocorrendo assim um relativo          

esvaziamento da escola, impactando negativamente nas atividades de divulgação         

e captação das inscrições para a composição do grupo de estudantes do Projeto             

ECOAR - seja também devido ao mês de junho ter sido o momento em que as                

escolas receberam as novas diretrizes da rede de ensino estadual, sob a demanda             

da implementação imediata do novo projeto da secretaria estadual de educação, a            
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saber: Programa Inova Educação, Método de Melhoria da Aprendizagem (MMR), e           

cronograma de aplicação da Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP) a ser            

realizada no final do mês. 

 

Assim, o que encontramos em ambos ambientes foi uma agenda com uma            

rotina muito intensa e nem um pouco favorável para inclusão do Projeto Ecoar no              

plano de ação de ambas escolas, o que impediu a implementação imediata das             

nossas atividades com nosso público-direto. 

 

Em reunião de equipe do Eixo realizada dia 11/06/2019, estudamos todas           

as possibilidades de adequação das ações diante da necessidade do alinhamento           

com o calendário escolar e, em seguida, voltamos a entrar em contato com a              

gestão das escolas que sediarão o projeto sinalizando um cronograma de           

execução (com datas definidas) para o início do terceiro bimestre escolar           

(agosto/2019), período inicial do bimestre, de retorno às aulas, com a presença            

majoritária de toda comunidade escolar (vista a situação dentro do mês de junho             

descrita anteriormente, e que  julho é o período de férias e recesso escolares). 

 

Ao mesmo tempo, recomeçamos a procurar os profissionais e instituições          

que compõem o corpo de atividades previstas no projeto, principalmente as visitas            

pedagógicas, e as oficinas-extra. Bem como, realizamos uma reunião de          

alinhamento, definição de atividades e instruções gerais entre os oficineiros de           

agroecologia e o/a auxiliar dos oficineiros. 

 

Em suma, as ações voltadas para a execução das atividades previstas           

para o mês 1 e 2 do projeto com os estudantes nas escolas ficaram realocadas               

para início no terceiro mês, sem prejuízo ao conteúdo previsto porque foi de             

comum acordo na equipe do projeto que iremos oferecer as oficinas para os             
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estudantes até junho 2020, um mês a mais em relação ao plano de execução              

financeiro do projeto. 

 

Finalizamos o mês com as adequações ao planejamento de execução do           

projeto definidas, e também com a articulação e alinhamento das atividades de            

preparação das ações em campo do projeto e o calendário escolar bem definidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Zuferey, nº 47 -  Jardim Pitangueiras -  Jundiaí - CEP 13.202-420. 
E-mail: institucional@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 
 

 
 

EIXO 2 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS  

(Percepção das profissionais - Carmem Lúcia da Silva e Patrícia Malite Imperato) 

  

No dia 10 de junho de 2019, houve a reunião do grupo que compõe o Eixo                

2 para formatarmos o calendário das oficinas, bem como retomar o conteúdo            

programático a ser ministrado durante todo o projeto.  

 

O motivo da “reformatação” consubstancia-se pelo atraso do início do          

projeto, uma vez que a publicação da parceira se deu no dia 22/05/2019, sendo              

que o depósito da primeira parcela se deu aos 03/06/2019; tais datas vieram             

coincidir com o término do primeiro semestre do ano letivo nas escolas. Em contato              

com a gestão das escolas houve consenso de que, em pleno período de provas              

não seria conveniente iniciar a implantação do Projeto. Daí porque não fora            

possível dar início ao cronograma feito inicialmente, motivo pelo qual foi ajustada a             

reunião por eixos. 

  

Desta feita, durante a reunião ficou confirmada a frequência quinzenal dos           

encontros dos oficineiros do Eixo 2, em cada escola, sendo que as datas             

específicas serão definidas em conjunto com os demais eixos, na reunião de todo             

o grupo (Eixos).  

  

Desse modo, realizamos a revisão do plano de trabalho verificando todos           

os temas e subtemas que serão abordados durante as oficinas e sua adequação             

ao novo período proposto. 

  

Verificamos, ainda, sobre a possibilidade de ampliação do número de          
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encontros, uma vez que haverá feriados e período de férias escolas durante a             

execução do Projeto, o que pode impactar nas visitas pedagógicas que serão            

realizadas nos diversos órgãos públicos envolvidos. Essa necessidade será melhor          

avaliada na próxima reunião juntamente com o Eixo 1.  

  

Durante a revisão do plano de trabalho, ficou consignado a necessidade do            

agendamento das visitas pedagógicas a serem realizadas Fórum (Poder judiciário),          

Ministério Público e Defensoria Pública, pois de dezembro até janeiro de 2020            

haverá recesso forense e, por conseguinte, para cumprir com o plano de trabalho é              

necessário que as visitas sejam realizadas entre o final do mês de novembro até no               

máximo início do mês de dezembro. 

 

Portanto, ficou ajustada para a reunião dos 3 eixos, a ser realizada no mês              

de julho, a definição dos dias das semanas que serão ministradas as oficinas, bem              

como a metodologia de trabalho e o uso das ferramentas digitais. 

 

Surgiu na discussão do grupo a ideia de aproveitarmos o mês de julho             

(férias escolares) para aproximação e diálogo, bem como apresentação do projeto           

para os equipamentos públicos do território, além de ONGs, e demais órgãos            

existentes, visando uma ampla divulgação de nossos objetivos, inclusive para a           

ofertas das oficinas complementares e mutirões que serão executados (conforme          

cronograma). Ainda, aproveitando tais encontros para firmar parcerias locais e,          

principalmente, conhecermos e estarmos inseridos nas Redes de proteção aos          

direitos de crianças e adolescentes já existentes nos territórios.  
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EIXO 3 - JOGOS COOPERATIVOS  

(Percepção da profissional - Eliane Belmonte Lucenti) 

 

No mês de Junho, conforme cronograma, iniciamos as reuniões para a           

implantação do projeto: com a direção da escola Ivo de Bona, com parte da equipe               

do projeto Ecoar, com a artesã para confecção do jogo e com toda a equipe do                

projeto Ecoar para alinhamento e esclarecimento de procedimentos dentro das          

plataformas de trabalho. 

 

Durante as reuniões com a direção da escola foi possível a obtenção de             

dados relevantes sobre a comunidade escolar, o que possibilitou a criação de uma             

estratégia propositiva de diagnóstico, que foi aplicada posteriormente no Evento de           

Formação dos Professores. 

 

Imagem do Workshop realizado no Evento de formação de professores: 
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Neste evento a equipe da escola Ivo de Bona foi reunida, de forma             

alternada nos períodos da manhã e da tarde, no contraturno dos professores. Foi             

um encontro repleto de envolvimento humano! Sutilmente conseguimos intervir nos          

pontos ressaltados na reunião com a coordenação. O diagnóstico foi feito através            

de um jogo: Dança da Cadeira Reflexiva, uma forma muito divertida de            

comunicação. Para nós diagnóstico, para a escola uma ferramenta de          

comunicação para a gestão democrática. 

 

SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO: 

Social 

Renda familiar precária 

Violência doméstica 

Nutrição inadequada 

 

Escolar 

Dificuldade de foco (principalmente auditivo) 

Incidência de Bullying 

Defasagem escolar em algumas classes 

Barulho negativo 

 

ESTRUTURAL 

Estrutura física 

Dificuldade de comunicação em virtude da escola ser muito grande 
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Estrutura Administrativa ( Secretaria de Educação de Jundiaí - SP) 

Sobrecarga burocrática 

Estrutura Familiar 

Pouco comprometimento de algumas famílias com o apoio escolar 

Falta de limites e de zêlo 

Relacionamento da Equipe  

Melhor escuta 

Mais empatia 

Menos julgamento 

Menos barulho 

 

Foi ressaltada a importância do olhar humanizado para toda a comunidade           

escolar. 

 

Conforme planejado o diagnóstico serviu como base para o fundamento,          

alinhamento do Jogo Gentil-Ação ao contexto relatado. O projeto foi bem recebido            

pela escola, a equipe de gestão foi muito solicita e receptiva e os professores              

participaram ativamente do evento. Após o trabalho realizado no mês de Junho, a             

diretora enviou o seguinte feedback: “Estamos felizes e empolgados com a           

parceria! Esse projeto é um presente!”. Sendo assim, o primeiro mês do projeto foi              

concluído com maestria. 
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Desta forma, estas são as percepções dos profissionais dos três eixos do            

projeto inerentes ao mês de junho. Dentro do possível, considerando o mês de             

início de implantação, foram cumpridas as ações propostas para o período.  

 

 

Jundiaí, 31 de julho de 2019.  

 

 

 

________________________________________ 

EDMILSON IMPERATO 

Presidente da Associação Almater  
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