
ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO 10 - 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: MARÇO/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$)

16/03/2021 R$15,000.00 05/03/2021 118.902.508 R$15,000.00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$9,871.53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$15,000.00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$16.85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$24,888.38

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$24,888.38
(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 março/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$6,060.33 R$728.30 R$5,236.03 R$5,964.33 R$824.30
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$639.30 R$0.00 R$639.30 R$639.30 R$0.00

TOTAL R$13,699.63 R$728.30 R$12,875.33 R$13,603.63 R$824.30

(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$24,888.38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$13,603.63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$11,284.75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$11,284.75

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 abril 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
11/03/2021 269655 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda Materiais de escrtitório e papelaria R$483.80 R$483.80
16/03/2021 000.010.475 Agroplantas Flores Ltda Sementes e insumos R$155.50 R$155.50
30/03/2021 Holerite Eliane da Silva Pinto - Referente Março/2021 Assistente Administrativo R$2,240.57 R$2,095.00
30/03/2021 Holerite Lucília Joana Correa Ribeiro- Referente Março/2021 Psicóloga R$2,176.33 R$2,012.00
30/03/2021 Holerite Eliana Alves de Oliveira - Referente Março/2021 Assistente Social R$1,565.90 R$1,129.03
30/03/2021 1 Maiara Cristina dos Santos Ambrósio - Referente Março/2021 Mapeadora do território R$1,000.00 R$1,000.00
30/03/2021 71 Narrinam Camargo Lima - Referente Março/2021 Coordenadora do projeto R$3,000.00 R$3,000.00
30/03/2021 45 Rafaela Sales Amaral - Referente Março/2021 Oficineira e Monitora (socioambiental e de brincar) R$2,000.00 R$2,000.00
30/03/2021 85 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente Março/2021 Mapeador do território R$1,000.00 R$1,000.00
07/04/2021 Guia de recolhimento FGTS - Referente - Referente Março/2021 Encargos Sociais R$922.34 R$386.67
20/04/2021 Guia de recolhimento INSS - Referente - Referente Março/2021 Encargos Sociais R$965.22 R$389.30
23/04/2021 Guia de recolhimento PIS - Referente - Referente Março/2021 Encargos Sociais R$115.29 R$48.33
TOTAL R$15,624.95 R$13,699.63

Numero de documentos relacionados: 12
Total de despesas comprovadas: R$15,624.95
Total de despesas comprovadas Municipal: R$13,699.63

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Despertar, 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, 30 de abril 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$9,760.58

02/03/2021 830.610.700.064.961 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$6.45 R$0.00 R$9,754.13
05/03/2021 118.902.508 Crédito do Termo de Fomento nº 08/2020 - Referente Março/2021 R$0.00 R$15,000.00 R$24,754.13
05/03/2021 613.570.000.038.547 PIS - Referente - Fevereiro/2021 R$32.67 R$0.00 R$24,721.46
05/03/2021 613.570.000.038.547 PIS - Referente - Fevereiro/2021 R$10.33 R$0.00 R$24,711.13
05/03/2021 613.570.000.038.547 FGTS - Referente - Fevereiro/2021 R$344.00 R$0.00 R$24,367.13
05/03/2021 613.570.000.038.547 INSS - Referente - Fevereiro/2021 R$341.30 R$0.00 R$24,025.83
11/03/2021 342.126 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda - Materiais para oficinas R$483.80 R$0.00 R$23,542.03
16/03/2021 509.146 Agroplantas Flores Ltda - Materiais para oficinas R$155.50 R$0.00 R$23,386.53
30/03/2021 613.570.000.038.547 Eliana Alves de Oliveira - Referente Março2021 R$1,129.03 R$0.00 R$22,257.50
30/03/2021 33.001 Narrinam Camargo Lima - Referente Março/2021 R$3,000.00 R$0.00 R$19,257.50
30/03/2021 33.002 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente Março/2021 R$1,000.00 R$0.00 R$18,257.50
30/03/2021 33.003 Rafaela Sales Amaral - Referente Março/2021 R$2,000.00 R$0.00 R$16,257.50
30/03/2021 33.004 Lucília Joana Correa Ribeiro - Referente Março/2021 R$2,012.00 R$0.00 R$14,245.50
30/03/2021 33.005 Eliane da Silva Pinto - Referente Março/2021 R$2,095.00 R$0.00 R$12,150.50
30/03/2021 33.006 Maiara Cristina dos Santos Ambrósio - Referente Março/2021 R$1,000.00 R$0.00 R$11,150.50
30/03/2021 800.891.100.060.789 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,140.05
30/03/2021 800.891.100.060.790 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,129.60
30/03/2021 800.891.100.060.791 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,119.15
30/03/2021 800.891.100.060.792 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,108.70
30/03/2021 800.891.100.060.793 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,098.25
30/03/2021 800.891.100.060.794 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,087.80
31/03/2021 - Rendimentos de aplicação R$0.00 R$16.85 R$11,104.65

TOTAL R$13,672.78 R$15,016.85 R$11,104.65

Jundiaí, 30 de abril de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320609414793161
06/04/2021 09:55:02

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

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

26/02/2021 SALDO ANTERIOR 9.769,03 7.171,859586
02/03/2021 RESGATE 6,45 4,734888 1,362228762 7.167,124698

Aplicação 09/02/2021 6,45 4,734888
05/03/2021 APLICAÇÃO 14.271,70 10.475,795746 1,362349968 17.642,920444
11/03/2021 RESGATE 483,80 0,04 355,114396 1,362490525 17.287,806048

Aplicação 09/02/2021 483,80 0,04 355,114396
16/03/2021 RESGATE 155,50 0,01 114,129484 1,362575159 17.173,676564

Aplicação 09/02/2021 155,50 0,01 114,129484
30/03/2021 RESGATE 12.298,73 2,36 0,31 9.023,878183 1,363205459 8.149,798381

Aplicação 09/02/2021 9.128,60 1,99 6.697,880818
Aplicação 05/03/2021 3.170,13 0,37 0,31 2.325,997365

31/03/2021 SALDO ATUAL 11.110,38 8.149,798381 8.149,798381

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.769,03
APLICAÇÕES (+) 14.271,70
RESGATES (-) 12.944,48
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 2,41
IOF (-) 0,31
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,13
SALDO ATUAL = 11.110,38

Valor da Cota
26/02/2021 1,362134014
31/03/2021 1,363270186

Rentabilidade
No mês 0,0834
No ano 0,1755
Últimos 12 meses 0,7858

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    

  

O  mês  de  março  foi  o  terceiro  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.     

O  mês  de  março  iniciou  com  a  previsão  de  cumprimento  integral  dos              

objetivos  conforme  planejamento.  Contudo,  logo  na  primeira  semana  do  mês,            

houve  um  grande  aumento  no  número  de  casos  de  pessoas  infectadas  pela              

COVID-19  em  todo  Estado  de  São  Paulo.  Nesta  linha,  foram  adotadas  medidas              

mais  restritivas  de  distanciamento  social,  suspensão  das  aulas  e  até  mesmo  de              

serviços  essenciais.  Isso  influenciou  diretamente  na  atuação  da  OSC  no  território  e              

na  execução  do  cronograma  previsto.  Desta  forma,  foram  realizadas  atividades  em             

grupo  apenas  na  primeira  semana  do  mês.  No  restante,  os  atendimentos  foram              

adaptados  de  forma  individual,  considerando  o  critério  de  prioridade  de  famílias  em              

situação   de   maior   risco   social.     

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 ,   oficina  de  brincar  e  a  contrapartida  da  Associação  com   aula             

de  capoeira ”,  as  oficinas  de  mini  agentes  socioambientais  e  de  brincar  foram              

devidamente  adaptadas  e  executadas,  enquanto  a  aula  de  capoeira  (contrapartida            

da  instituição)  continuou  suspensa,  devida  a  impossibilidade  de  realização  sem            

exposição  dos  beneficiários,  por  conta  da  necessidade  de  contato  físico  para  sua              

execução.     
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Quanto  às  oficinas  de  formação  de  agentes  socioambientais  e  de  brincar,             

iniciamos  o  mês,  após  todo  o  trabalho  de  planejamento,  com  oficinas  ainda              

presenciais  em  02  de  março.  A  oficina  consistiu  em  uma  abordagem  inicial  de               

apresentação  entre  as  crianças  e  a  oficineira,  e  duas  dinâmicas;  uma  com  foco  na                

abordagem  sócio  ambiental  e  outra  de  sensibilização  com  ferramentas  sensoriais.            

A  resposta  foi  bastante  positiva,  com  participação  e  motivação  das  crianças             

presentes.     

Ao  todo,  na  semana,  tivemos  a  presença  de  10  crianças.  A  atividade              

presencial  e  em  grupo  acabou  acontecendo  apenas  no  dia  02  de  março  pois,  no                

mesmo  dia  nossa  equipe  esteve  em  alerta  com  a  notícia  de  que  o  município                

retrocederia  a  fase  laranja  do  plano  São  Paulo  de  combate  à  pandemia,  o  que  não                 

torna   possível   as   atividades   presenciais   em   grupo.     

Assim,  com  esta  notícia,  realizamos  uma  reunião  geral  com  toda  equipe  no              

dia  03  de  março  onde  parte  da  pauta  foi  a  readequação  do  plano  de  trabalho                 

dentro  do  novo  contexto.  Na  semana  que  seguiu  -  entre  08  e  12  de  março-,  foi                  

organizada  uma  nova  possibilidade  de  atendimento  das  crianças  inscritas  no            

projeto  de  modo  individualizado.  O  novo  planejamento  ficou  organizado  da            

seguinte  forma:  com  as  dinâmicas  adaptadas  para  o  tempo  de  25  minutos  com               

cada   criança,   sendo   que   os   irmãos   puderam   ser   agendados   para   o   mesmo   horário.     

A  partir  disso,  foi  feito  um  novo  contato  com  as  famílias  das  crianças  para  o                 

agendamento  dos  horários  com  a  oficineira  e  a  respectiva  preparação  das             

atividades   para   as   semanas   que   se   seguiram.     

Na  semana  entre  15  e  19  de  março,  conforme  planejamento,  havia  a              

programação  de  realizar  o  início  da  construção  da  horta  dentro  do  espaço  do               

Centro  Comunitário,  administrado  pela  Associação  Almater.  O  trabalho  foi  feito,            

com  excelente  resultado  e  engajamento  das  crianças  na  atividade.  Fizemos  o             

reconhecimento  das  plantas  inseridas  nos  canteiros  (rúcula,  alface,  couve,           
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cebolinha,  salsinha),  e  também  das  plantas  já  presentes  nos  canteiros  (maria             

gorda,  capim  limão,  açafrão,  erva  cidreira).  As  crianças  trouxeram  interessantes            

trocas  a  partir  dos  seus  próprios  repertórios  e  dentro  desta  dinâmica,  pudemos              

explorar  a  valorização  dos  conteúdos  trazidos,  bem  como  a  expansão  do             

conhecimento  a  partir  do  que  estávamos  na  proposta  de  inserir,  como;  a  questão               

da  importância  do  plantio  de  espécies  alimentícias  e  medicinais  nas  suas  casas,  a               

possibilidade  de  cultivar  em  pequenos  espaços  e  com  o  uso  de  materiais              

reutilizáveis  e  a  inserção  de  hortaliças  e  ervas  medicinais  na  alimentação  e  em               

forma   de   chás   no   dia   a   dia.     

Como  um  todo,  foi  possível  observar  que  a  interação  foi  bastante  positiva  e               

houve  a  criação  de  laços  de  afinidade  e  vínculo  com  a  educadora.  Tivemos  ao  todo                 

a   presença   de   11   crianças   nesta   atividade.     

Na  semana  seguinte  -  entre  22  e  26  de  março  -  o  planejamento  executado                

foi  o  retorno  ao  espaço  construído  da  horta,  com  a  observação  dos  resultados  junto                

com  as  crianças.  Além  deste  movimento,  as  crianças  receberam  um  vaso  com              

terra  e  um  kit  com  orientações  e  sementes  para  serem  plantados  em  casa  e  com                 

os  cuidados  deles.  A  atividade  reverberou  positivamente  com  as  crianças,  com             

entusiasmo  e  atenção.  Ao  todo,  nesta  semana,  foram  11  crianças  presentes  e  4               

atividades   entregues   e   enviadas   pelos   respectivos   irmãos.     

Dentro  desta  semana  citada  acima  tivemos  um  caso  de  uma  das  crianças              

atendida  nesta  oficina  com  suspeita  de  infecção  por  covid.  Soubemos  que  havia  a               

possibilidade  de  infecção  da  criança  através  da  avó,  que  informou  sobre  o  caso               

para   a   assistente   social   da   nossa   equipe.     

A  partir  disso,  diante  do  risco  evidente  da  profissional  em  contato  direto              

com  as  crianças  (36  crianças  no  total,  por  semana),  foi  pensado  na  criação  de  um                 

novo   plano   de   trabalho   para   a   oferta   das   oficinas   sócio   ambientais   e   de   brincar.     
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Mesmo  não  tendo  a  demanda  total  do  projeto  atendida  até  o  momento              

durante  a  semana  (36  crianças)  percebemos  que  a  adequação  do  plano  de              

trabalho  para  o  atendimento  de  todas  as  crianças  na  semana  no  período  de  25                

minutos  para  cada  atendimento,  seria  inviável.  Pela  intensa  exposição  da            

educadora  e  das  crianças,  uma  vez  que  essas  teriam  que  vir  até  o  Centro                

Comunitário  de  duas  a  três  vezes  na  semana  para  receber  os  atendimentos              

oferecidos  pelo  projeto,  pela  queda  na  qualidade  nos  últimos  atendimentos  do  dia  e               

por   ultrapassar   a   carga   horária   da   oficineira.     

Tivemos  um  percentual  de  crianças  onde  não  foi  possível  o  contato  com  as               

famílias.  Esses  têm  ocorrência  por  motivos  diversos  (os  telefones  muitas  vezes  são              

compartilhados  por  mais  de  uma  pessoa  da  família,  telefone  sem  crédito  e  fora  de                

área,  mudança  constante  de  número)  dificuldade  esta  que  já  é  identificada  pelos              

profissionais  que  atuam  no  território  no  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de              

Vínculos  e  pelo  próprio  Centro  de  Referência  e  Assistência  Social  -  CRAS.  Nestes               

casos,  ou  onde  conseguimos  o  contato  e  mesmo  assim  a  criança  não  comparece               

ao  atendimento  com  as  oficinas,  ficou  pontuado  que  faremos  uma  busca  ativa              

através  da  assistente  social  da  equipe  pois,  na  maioria  das  vezes,  a  ausência  da                

criança  também  é  para  os  demais  atendimentos  oferecidos  e  as  questões  da              

famílias  muitas  vezes  é  bastante  complexa  e  necessita  de  orientação.  Ao  todo  são               

7   famílias   em   que   localizamos   grande   dificuldade   no   contato   e   diálogo.     

Com  as  dificuldades  colocadas  pela  pandemia  à  oficina  que  sofre  maior             

perda  é  a  oficina  de  brincar.  Estas  foram  planejadas  com  o  foco  nos  jogos  e                 

dinâmicas  cooperativas,  basicamente  todas  em  grupo  e  com  contato  físico  e  com              

objetos.  Olhando  para  esta  nova  perspectiva  e  imposição  necessária  aos  cuidados             

de  todos,  estamos  buscando  formas  de  levar  possibilidades  para  o  tema  do  brincar.               

O  foco  do  mês  de  março  foi  mais  voltado  para  o  tema  socioambiental  na  parte                 
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prática,  no  entanto,  estamos  no  momento  de  aprofundar  as  pesquisas  para  adaptar              

o   conteúdo   de   brincar   a   este   contexto   em   que   estamos   inseridos.     

Uma  das  soluções  que  estão  sendo  projetadas  para  os  meses  que  virão              

pela  frente  é,  dentro  do  atendimento  presencial  com  as  oficinas  sócio  ambientais  e               

de  brincar  quinzenalmente,  inserir  nos  horários  do  atendimento,  tempo  disponível            

para  brincar  na  brinquedoteca  da  Associação,  entrega  de  jogos  e  sugestões  de              

brincar  para  casa  (brincando  com  os  irmãos),  e  entrega  de  brinquedos  alternativos              

e  com  adaptações  temáticas  também  para  casa.  A  previsão  para  que  possamos              

dar  início  a  essas  atividades  está  para  o  mês  de  maio.  Anexo  a  este  relatório,                 

segue   a   readequação   feita   na   programação   das   duas   oficinas.     

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              

tecer  observações  quanto  ao  atendimento  psicológico  e  atendimento          

psicopedagógico   separadamente.     

Sobre  o  atendimento  psicológico,  foram  plenamente  cumpridas  ao  longo  do            

mês  de  março  às  etapas  1,  2,  3  e  4,  quais  sejam:   definição  das  crianças  que  serão                   

atendidas  individualmente,  após  análise  da  equipe  multidisciplinar;  anamnese  com           

a  família  para  a  construção  do  estudo  social  no  início  do  atendimento  individual;               

reuniões  entre  a  equipe  multidisciplinar  para  definição  de  abordagem  para  cada             

caso;  e  início  do  atendimento  individual  das  crianças.   Contudo,  é  importante             

destacar  que  o  cumprimento  destas  etapas  se  dará  durante  toda  a  execução  do               

projeto,   então   trata-se   de   uma   meta   gradual   de   atendimento.   

No  mês  de  março,  foi  realizada  uma  reunião  entre  psicóloga  e             

psicopedagoga  para  avaliar  os  casos  já  atendidos  que  tinham  demandas            

específicas  de  dificuldades  de  aprendizagem  e/ou  emocionais  e  comportamentais.           

Até  o  momento,  20  mães  foram  atendidas  pela  psicóloga  e  10  crianças  estão               
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passando  por  atendimento  psicológico  semanal  individual.  Neste  primeiro  mês,  a            

psicóloga  está  trabalhando  o  fortalecimento  de  vínculo  entre  profissional-criança  e            

profissional-família.     

Por  se  tratar  de  uma  demanda  extensa  de  crianças  contempladas  no             

projeto,  a  equipe  multidisciplinar  da  Almater  tem  se  reunido  a  cada  15  dias  para                

estudos  de  caso.  Esse  encontro  possibilita  avaliar  as  principais  demandas  dos             

assistidos  e  estabelecer  prioridades  de  atendimentos.  Entendemos  também  que,           

muitas  vezes,  a  depender  do  caso,  o  atendimento  precisa  manter-se  com  os              

familiares,  visto  que  se  não  trabalharmos  uma  postura  mais  assertiva  nos  pais,              

dificilmente  conseguiremos  um  avanço  com  os  seus  filhos.  Dessa  forma,  a             

psicóloga  tem  atendido  e  mantido  contato  via  whatsapp  com  algumas  mães  que              

encontram-se  em  situação  de  risco,  podendo  vir  a  desenvolver  quadros            

depressivos.   

Faltam  ser  atendidas  15  mães,  das  quais  7  possuem  mais  de  um  filho               

inscrito  no  projeto  e  já  compareceram  para  a  entrevista  inicial  para  falar  de  uma                

das  crianças.  Nesse  caso,  elas  precisarão  comparecer  novamente  ao  atendimento            

para  a  anamnese  dos  outros  filhos.  Todos  os  responsáveis  já  foram  reagendados              

para  o  mês  de  abril,  a  nossa  meta  é  que  até  o  final  do  próximo  mês  eles  sejam                    

atendidos.   

Os  desafios  encontrados  ao  longo  das  tentativas  de  agendamentos  estão            

relacionados  ao  déficit  de  contato  com  as  famílias,  visto  que  muitas  trocam  de               

celular  com  frequência,  conforme  já  aprofundado  acima.  Em  outros  casos,  mesmo             

entrando  em  contato  um  dia  antes  para  confirmar  o  atendimento,  as  mães  não               

comparecem  no  conforme  combinado.  Essa  situação  estende-se  aos  atendimentos           

das  crianças,  onde  cerca  de  5  crianças  tiveram  mais  de  uma  falta  ao  longo  de  um                  

mês.     
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Quanto  ao  atendimento  psicopedagógico,  o  mês  de  março  foi  o  primeiro  mês              

efetivo  de  atendimento.  Ao  longo  do  mês  25  crianças  foram  atendidas,  das  quais  a                

profissional  indicou  que  17  destas  crianças  efetivamente  precisam  do  atendimento            

psicopedagógico.     

Devido  a  pandemia,  as  demais  crianças  que  não  apresentaram  dificuldade            

na  atividade  avaliativa  aguardam  a  liberação  do  governo  estadual  e  municipal  para              

atendimentos   em   grupo.     

Na  atividade  avaliativa  aplicada  pela  psicopedagoga,  foram  observados  os           

seguintes  parâmetros:  lateralidade,  orientação  espacial,  sequência  alfabética,         

reconhecimento  gráfico  e  sonoro  das  letras,  leitura  e  escrita  de  palavras,  leitura  e               

compreensão   de   frases,   e   leitura   e   compreensão   de   texto.     

Dentre  as  demandas  observadas  na  atividade  avaliativa  nota-se  dificuldades           

relacionadas   à   questões   emocionais,   comportamentais   e   de   aprendizagem.     

Novamente,  ao  longo  do  processo  foi  constatado  um  grande  número  de             

ausências  nos  atendimentos,  onde  equipe  da  Almater  entrou  em  contato            

diariamente  com  os  responsáveis  pelas  crianças  para  relembrar  e  remarcar  os             

horários.  Ainda  assim,  muitas  famílias  confirmaram,  mas  no  dia  não            

compareceram.     

A  perspectiva  é  que  a  partir  do  mês  de  abril,  os  atendimentos  aconteçam               

semanalmente  individualmente,  com  um  tempo  de  30  a  40  minutos.  Neste  mês,              

também  serão  agendadas  as  crianças  que  ainda  não  passaram  por  atividade             

avaliativa.     

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

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

exitoso.     

No  mês  de  março,  das  26  famílias  cadastradas  no  projeto,  15  quiseram              

conversar  com  a  advogada  responsável,  das  quais  11  famílias  efetivamente            

apresentaram  demandas  jurídicas  que  foram  encaminhadas,  as  outras  4           

receberam  explicações  sobre  o  serviço,  para  caso  necessitem  no  futuro.  No             

mesmo  mês,  02  casos  já  foram  resolvidos,  por  se  tratarem  de  demandas  bem               

pontuais.   Os   demais   casos   estão   em   andamento.     

A  orientação  jurídica  tem  aberto  muitas  portas  para  um  diálogo  mais             

profundo  com  as  mães,  até  para  que  as  profissionais  responsáveis  pelos            

atendimentos  das  crianças  possam  obter  informações  mais  gerais  das  dinâmicas            

familiares.  Além  disso,  foi  possível  observar  desde  já  um  maior  empoderamento             

das   mães   a   partir   do   apoio   ofertado.     

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  março  foi  possível              

completar  a  equipe  de  mapeadores  (conforme  mencionado  no  mês  anterior),  e             

assim,  intensificar  a  atuação  nas  etapas  2  e  3   “definição  da  metodologia  para               

construção   do   mapeamento   e   tabulação   dos   dados” .     

No  início  do  mês  foi  realizada  uma  reunião  de  planejamento  do             

mapeamento,  em  que  foi  definido  o  público  alvo  (famílias  das  crianças  e              

adolescentes  que  são  atendidos  pela  instituição  no  território)  e  a  definição  do              

método  de  coleta  das  informações  (inicialmente  através  de  formulário  online  -  em              

decorrência  da  pandemia,  e  os  residuais,  aplicados  de  maneira  presencial).  No             

mesmo  mês  a  equipe  também  começou  a  elaborar  o  formulário,  visando             
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contemplar  todas  as  informações  que  pretende-se  obter.  Para  abril  os  desafios             

serão:  como  será  organizada  a  aplicação  dos  formulários  para  quem  não  conseguir              

preencher  online  e  com  as  crianças  (que  também  estão  classificadas  como  público              

alvo   do   mapeamento).     

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  sentido  no  mês  de  março  estava  previsto  o              

primeiro   encontro   de   formação,   que   seria   realizado   no   dia   31/03,   presencialmente.     

Em  decorrência  das  restrições  impostas  pelo  agravamento  da  pandemia,           

não  foi  possível  realizar  a  formação  presencial  conforme  o  cronograma.  Desta             

forma,  a  equipe  optou  por  formatar  uma  nova  proposta  de  formação,  que  fosse               

realizada   de   maneira   online.   

Inicialmente,  a  formação  estava  prevista  presencialmente  apenas  para          

atores  do  território  do  Jardim  São  Camilo,  mas  com  a  adaptação  para  a               

modalidade  online,  abrimos  um  leque  de  possibilidades  para  que  pessoas  de             

outras  regiões  da  cidade  também  possam  participar.  Desta  forma,  a  adaptação  se              

mostrou   vantajosa   para   o   Projeto   e   o   objetivo.     

  

III.   CONCLUSÃO   

  

É  possível  concluir  que  o  mês  de  março  foi  um  mês  muito  desafiador,               

principalmente  pela  mudança  abrupta  na  lógica  de  atuação  em  decorrência  da             

pandemia.  Contudo,  a  equipe  conseguiu  rapidamente  se  organizar  e  planejar  as             
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adaptações  necessárias  para  que  o  projeto  continuasse.  Essa  agilidade  e            

profissionalismo  possibilitaram  que  todas  as  famílias  continuassem  a  ser  atendidas            

de   maneira   efetiva   e   segura.     
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