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Ofício   nº   35/2020  

A/C    Titular   da   Secretaria   de   Desenvolvimento   Social   

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

 

Jundiaí,   30   de   junho   de   2020.  

 

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    abril/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   e   listas   de   presença    (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: Abril/2020  
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: 2º parcela recebida em fevereiro de 2020.
Valor recebido no trimestre: R$148,600.00
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
Saldo exercício anterior R$59,513.62

29/04/2020 NF 41 - Rafaela Sales Amaral Recursos Humanos R$5,041.67
29/04/2020 NF 37 - Rafael Luis Zago de Oliveira Recursos Humanos R$5,041.67
29/04/2020 NF 12 - Patricia Malite Imperato Recursos Humanos R$2,100.00
29/04/2020 NF 41 - Eliane Belmonte Lucenti Recursos Humanos R$4,750.00
29/04/2020 NF 11 - Carmem Lúcia da Silva Recursos Humanos R$2,100.00
29/04/2020 NF 189 - Angela Maria Monteiro Recursos Humanos R$1,125.00
29/04/2020 NF 49 - Narrinam Camargo Lima Recursos Humanos R$2,100.00

Total............................................................................................................................................................................................................ R$22,258.34

Número de documentos relacionados: 7
Valor recebido no trimestre (-) Despesas do exercício anterior: R$59,513.62
Total das despesas comprovadas: R$22,258.34
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R$73.57
Saldo para o próximo trimestre: R$37,328.85

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 maio de 2020.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Triênio 2018/2020



 

G3361817202314911
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Cliente - Conta atual

Agência 3570-X
Conta corrente 37992-1   ASSOCIACAO ALMATER
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
20/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.001 4.750,00 D

077 0001 012115476000157 ELIANE BELMON
20/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 801.111.200.202.785 10,45 D

Cobrança referente 20/04/2020
20/04/2020 0000 00000 848 BB RF Simples 1.100 4.760,45 C 0,00 C
29/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.901 2.100,00 D

237 0150 027095192000113 NARRINAM CAMA
29/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.201.200.355.324 10,45 D

Cobrança referente 29/04/2020
29/04/2020 0000 00000 848 BB RF Simples 1.100 2.110,45 C 0,00 C
30/04/2020 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 614.778.000.001.942 2.100,00 D

30/04 4778 1942-9 PATRICIA MALIT
30/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.001 5.041,67 D

341 4837 32205124889 RAFAELA SALES AMA
30/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.002 2.100,00 D

237 0150 15457910822 CARMEM LUCIA DA S
30/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.003 1.125,00 D

104 3197 019155792000100 ANGELA MARIA
30/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.004 5.041,67 D

237 0559 32429933810 RAFAEL LUIS ZAGO
30/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.211.200.689.870 10,45 D

Cobrança referente 30/04/2020
30/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.211.200.689.871 10,45 D

Cobrança referente 30/04/2020
30/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.211.200.689.872 10,45 D

Cobrança referente 30/04/2020
30/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.211.200.689.873 10,45 D

Cobrança referente 30/04/2020
30/04/2020 0000 00000 848 BB RF Simples 1.100 15.450,14 C
30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 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

G3361817202314911
18/05/2020 17:28:16

Cliente
Agência 3570-X
Conta 37992-1 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência ABRIL/2020

RF Simples - CNPJRF SIMPLES
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/03/2020 SALDO ANTERIOR 61.020,85 45.112,397909
20/04/2020 RESGATE 4.760,45 2,90 3.518,719310 1,353716958 41.593,678599

Aplicação 20/02/2020 4.760,45 2,90 3.518,719310
29/04/2020 RESGATE 2.110,45 1,46 1.559,484129 1,354236289 40.034,194470

Aplicação 20/02/2020 2.110,45 1,46 1.559,484129
30/04/2020 RESGATE 15.450,14 10,97 11.416,131823 1,354321257 28.618,062647

Aplicação 20/02/2020 15.450,14 10,97 11.416,131823
30/04/2020 SALDO ATUAL 38.758,05 28.618,062647 28.618,062647

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.020,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 22.321,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 73,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 15,33
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58,24
SALDO ATUAL = 38.758,05

Valor da Cota
31/03/2020 1,352640434
30/04/2020 1,354321257

Rentabilidade
No mês 0,1242
No ano 0,6385
Últimos 12 meses 3,1389

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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RELATÓRIO   DE   ATIVIDADES  

  REFERENTE   AO   MÊS   DE   ABRIL   DE   2020  

   EIXO   1   -   AGROECOLOGIA   E   SUSTENTABILIDADE  

(Percepção   dos   profissionais   -   Rafaela   Sales   e   Rafael   Zago)  

 

O  objetivo  deste  relatório  é  apresentar  detalhadamente  as  atividades          

realizadas  pelo  eixo  1,  dentro  do  Projeto  Ecoar  (Termo  de  Fomento  nº  1159/2018),              

no  que  diz  respeito  aos  objetivos  atingidos,  desafios  enfrentados,  ações  de  reação             

positiva  para  enfrentar  os  desafios,  bem  como  a  percepção  dos  resultados            

qualitativos  e/ou  subjetivos  sobre  o  impacto  no  público  beneficiário  dentro  do  mês             

de   abril   de   2020.  

Seguimos  no  mês  de  abril  com  a  atuação  em  novas  áreas  estratégicas             

diante   das   adversidades   colocadas   pelo   coronavírus.   

Acompanhamos  diariamente  as  normativas  do  Governo  do  Estado  de  São           

Paulo  e  da  Prefeitura  de  Jundiaí  e,  mais  especificamente,  as  diretrizes  para  as              

escolas  estaduais,  vindas  da  Secretaria  de  Educação  do  Estado  de  São  Paulo,             

para  tomar  as  decisões  dentro  do  plano  de  trabalho  -  que  foi  tomando  forma  a  cada                 

semana  deste  mês  -  e,  também,  orientar  as  dúvidas  surgidas  pelos  adolescentes             

nos   grupos   pelo   Whatsapp.   

Para  cada  tomada  de  decisão  foi  necessário  uma  frequência  intensa  de            

reuniões  e  conversas  via  os  aplicativos  de  celular.  Consideramos  importante           

ressaltar  este  aspecto  pois,  recriamos  o  plano  de  trabalho  em  um  curto  espaço  de               

tempo  e  buscamos  realizá-lo  de  modo  a  atender  o  estado  de  emergência  colocado              

pela  pandemia  e,  manter  dentro  do  possível,  a  disponibilidade  de  conteúdos            

firmados   pelo   projeto   aos   adolescentes   beneficiários   do   mesmo.   

Assim,  a  estratégia  mais  urgente  que  identificamos  foi  a  criação  de  um             

instrumento  de  avaliação  e  cadastro  do  perfil  socioeconômico  das  famílias  dos            

adolescentes  do  projeto.  Sabíamos,  desde  o  início,  que  a  natureza  dos  território  de              
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atuação  do  projeto  nos  daria  a  realidade  de  atender  os  adolescentes  e,             

respectivamente,  as  famílias,  com  perfil  de  vulnerabilidade  social,  especialmente  os           

do  território  do  Jardim  Santa  Gertrudes  (Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad)  e,             

de  forma  mais  pontual,  os  adolescentes  do  território  do  bairro  Agapeama  (Escola             

Estadual  Benedita  Arruda).  Assim,  sabendo  que  o  quadro  da  pandemia  atingiria            

essas  famílias,  buscamos  a  um  primeiro  momento,  fazer  esta  avaliação  caso  a             

caso   através   de   ligações   telefônicas.   

Criamos  uma  listagem  a  partir  dos  dados  da  ficha  de  inscrições  dos             

adolescentes,  contemplando,  inclusive,  adolescentes  que  foram  em  poucas         

oficinas  e  até  mesmo  os  que  chegaram  a  entregar  a  ficha  de  inscrição  e  não                

compareceram  em  nenhuma  das  atividades,  pois,  consideramos  que  a  ação  de            

atendimento  deveria  se  estender  ao  maior  número  de  adolescentes  que           

demonstrassem   a   necessidade   de   auxílio.   

Após  essa  listagem  feita,  realizamos  ligações  telefônicas  para  todos  os           

números  e  coletamos  as  informações  que  diagnosticaram  a  necessidade  de  ajuda            

emergencial   com   cestas   básicas   e   produtos   de   limpeza   e   higiene   pessoal.   

Dividimos  o  trabalho  das  ligações  entre  os  dois  eixos,  sendo  que  neste  eixo              

ficou  responsável  pelo  atendimento  dos  adolescentes  e  famílias  do  bairro  Jardim            

Santa   Gertrudes   (Escola   Estadual   Adi   Miguel   Haddad).   

Segue  uma  tabela  com  a  distribuição  dos  dados  quantitativos  (relativos           

apenas   a   Escola   Estadual   Adi   Miguel   Haddad);   

 

Número   total   de   inscritos   -   dado   à   partir   das   lista   de   presença   65  

Adolescentes   sem   ficha   de   inscrição   (foram   apenas   1   dia)  7  

Fichas   de   inscrição   sem   os   contatos   dos   responsáveis   15  

Números   que   não   atenderam   ou   deram   fora   de   área   22  

Ligações   efetuadas   28  
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Adolescentes   atendidos   com   direcionamento   para   o   CRAS   (Centro   de  
Referência   de   Assistência   Social),   cesta   básica   e   produtos   de  
limpeza/higiene,   frutas   e   pães.   

11  

Orientação   e   atendimento   direcionado   para   o   CRAS   (Centro   de  
Referência   de   Assistência   Social).   

5  

Cestas   básicas   entregues   pelo   Projeto   Ecoar   (06.04)  5  

Famílias   (adolescentes   do   projeto)   que   receberam   frutas   e   pães   (24.04).   9  
 

Nossa  única  dificuldade  na  realização  mais  plena  desta  ação  foi  o  contato             

com  todas  as  famílias  dos  65  adolescentes  que  tivemos  contato  ao  longo  de              

percurso  do  projeto  -  contando  os  adolescentes  que  formaram  os  grupos  em  2019              

e  os  que  formaram  o  grupo  em  2020.  Como  descrito  na  tabela,  uma  pequena               

porção  (7  adolescentes),  não  tinha  a  ficha  de  inscrição  pois  estiveram  apenas  em              

uma  das  oficinas  dada  por  nós,  outros  22  números  e  respectivos  responsáveis  não              

atenderam  as  ligações  e  outros  15  não  dispunham  de  número  de  telefone  na  ficha               

de   inscrição.   

Mas,  apesar  disso,  conseguimos  efetuar  o  contato  com  28  famílias.  O  que             

significa  que  diante  do  número  de  adolescentes  que  o  projeto  se  compromete  a              

beneficiar  neste  território,  tivemos  uma  meta  bem  cumprida.  Ao  todo  foram  11             

famílias  do  território  atendidas  com  o  suprimento  de  necessidades  emergenciais           

causadas  pela  pandemia.  E,  além  das  entregas  dos  suprimentos,  nos  colocamos  à             

disposição  de  todos  com  que  efetuamos  as  ligações  para  sanar  dúvidas  e             

possíveis   necessidades   que   viessem   a   surgir   com   o   quadro   global.   

 Esse  trabalho  se  deu  ao  longo  do  mês  de  forma  bastante  intensa.  Nele               

tivemos,  inclusive,  o  trabalho  de  coleta  e  organização  dos  itens  de  suprimento  com              

a  entrega  das  cestas  básicas  no  dia  06  de  abril  (as  cestas  já  estavam  organizadas                

na  sede  da  Associação  Almater  e  houve  a  necessidade  de  ida  até  o  local  para  sua                 

posterior  distribuição)  ,  juntamente  com  um  kit  de  limpeza  (água  sanitária  e  sabão              

em  pedra).  E,  no  dia  24  de  abril,  a  coleta  de  pães  caseiros  (oriundos  de  doadores  e                  
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buscados  por  nós  nas  casas  dessas  pessoas),  com  uma  remessa  de  bananas             

maduras  e  verdes  em  grande  quantidade  doadas  para  a  Associação  Almater  pelo             

programa   Mesa   Brasil   do   Sesc.   

Vale  ressaltar  aqui  que  tivemos  novamente  a  ação  em  conjunto  e  em             

parceria  com  o  CRAS  (Centro  de  Referência  de  Assistência  Social)  do  Jardim             

Santa  Gertrudes  e  sua  equipe.  Compartilhamos  e  recebemos  dados  sobre  os            

adolescentes  do  território  e,  especificamente  sobre  os  adolescentes  beneficiários          

do  projeto  com  necessidade  de  auxílio  com  as  cestas  básicas  e  com  o  cadastro               

para  recebimento  do  auxílio  emergencial  provido  pelo  governo.  Isso  se  deu  através             

de   e-mails   e   mensagens   via   aplicativo   de   celular.   

No  dia  07  de  abril  também  fizemos  entregas  de  pães  caseiros  e  bananas              

para  famílias  e  respectivos  adolescentes  do  projeto  no  território  do  Bairro            

Agapeama  (Escola  Estadual  Benedita  Arruda).  Foram  7  famílias  que  receberam  o            

auxílio  mais  uma  família  que,  sob  a  solicitação  do  diretor  da  escola,  recebeu  duas               

cestas   básicas   e   um   kit   de   limpeza   com   água   sanitária   e   sabão.   

Essa  solicitação  do  diretor  veio  com  a  identificação  do  mesmo  para  com             

uma  criança  matriculada  na  escola  e  em  situação  de  alta  vulnerabilidade.  Ele  nos              

procurou   e,   assim,   pudemos   encaminhar   os   suprimentos   através   da   própria   escola.   

Além  dessas  ações  identificadas  como  emergenciais,  nos  preocupamos  em          

manter  contato  com  os  adolescentes  do  projeto  que,  diante  da  pandemia,  se  deu              

apenas   com   recursos   virtuais.   

 Mantivemos  assim,  a  estratégia  de  movimentar  os  grupos  pelo  aplicativo            

Whatsapp  enviando  materiais  e  dicas  sobre  saúde  e  autocuidado,  principalmente.           

Além  de  buscar,  constantemente,  saber  como  estavam  os  adolescentes  no  período            

de  quarentena.  Houve  situações  e  casos  pontuais  onde  os  adolescentes  nos            

procuraram  pelo  número  privado  para  conversar  e  “desabafar”  angústias.  Para           

estes,  buscamos  dar  atenção  e  sondar  se  havia  necessidade  de  alguma            

intervenção.   

 

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  
 

 
Ações  de  auxílio  na  parte  jurídica  foram  efetuadas  pela  equipe  do  eixo  2.  Em               

conjunto,  discutimos  alguns  casos  e  ao  identificarmos  necessidade  de  ajuda           

específica  jurídica,  fizemos  o  encaminhamento  desses  adolescentes  aos  cuidados          

das   educadoras   deste   eixo.   

Realizamos  dentro  no  eixo  1,  no  mês  de  abril  3  aulas  virtuais.  Uma  no  início                

do  mês  pela  plataforma google  meetings .  E  duas  pelo  aplicativo  do  Instagram  em              

formato  de  LIVE.  Migramos  para  o  formato  de  LIVE  pois  identificamos  pouca             

adesão  dos  adolescentes  nas  aulas  virtuais  e  entendemos  que  mudar  a  estratégia             

para  um  aplicativo  mais  moderno  poderia  ser  a  solução.  Apesar  de  garantirmos             

maior  visibilidade  e  acesso  pelo  formato  da  LIVE,  não  observamos  dentro  deste             

mês  que  a  estratégia  de  aulas  virtuais  nos  garantiria  um  acesso  pleno  dos              

adolescentes   beneficiários   do   projeto.   

Identificamos  diversos  fatores  responsáveis  por  esta  “não  adesão”.  Primeiro          

-  e  há  que  se  considerar  a  profundidade  dessa  justificativa  -  é  o  próprio  fato  da                 

pandemia  e  a  necessidade  do  isolamento  social.  Essa  mudança  brusca  nas  rotinas             

das  famílias  movimentou  toda  a  dinâmica  dos  lares  e  assistir  uma  aula  online              

(como  também  permanecer  atento  à  aula  por  uma  hora),  exige  uma  disciplina,             

vontade  e  um  espaço  adequado  que,  foge  da  nossa  alçada  garantir  dentro  desse              

quadro  a  presença  plena  dos  adolescentes.  Outro  fator  igualmente  relevante  é  a             

realidade   do   não   acesso   a   internet   por   um   número   considerável   dos   adolescentes.   

Na  tabela  onde  realizamos  as  ligações  para  análise  da  situação  das  famílias             

perguntamos  a  todos  sobre  a  facilidade  ou  dificuldade  de  acesso  a  internet  e,              

tivemos  um  número  aproximado  de  35%  que,  apesar  de  ter  acesso  a  internet,  não               

tem  um  plano  de  acesso  que  permita  ao  mesmo  a  utilização  da  rede  por  longos                

períodos.  Ou,  a  exemplo  de  um  relato,  o  adolescente  divide  o  aparelho  celular  com               

outros   membros   da   família.   

Assim,  decidimos  manter  a  estratégia  da  LIVE  dentro  do  nosso  eixo,  pois             

essa  garantiu  maior  acesso  do  público  espontâneo  e  a  mesma,  ficaria  gravada  no              
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perfil  da  Associação  Almater,  caso  os  adolescentes  viessem  a  ter  interesse  em             

assisti-las.  Pensamos  que  essa  é  uma  forma  de  manter  um  “arquivo”  das  aulas  e               

temas  abordados  por  este  eixo  do  projeto,  que  ficará  então,  à  dispor  dos              

adolescentes.   

As  ações  que  envolveram  as  aulas  e  as  LIVES  foram  permeadas  por             

chamadas  nos  grupos  de  whatsapp  e  criação  de  material  de  divulgação  realizados             

por  nós.  E,  pensando  em  intensificar  as  chamadas,  criamos  uma  lista  de             

transmissão  com  os  números  de  telefone  dos  responsáveis  pelos  adolescentes           

com  cerca  de  130  contatos  dos  responsáveis.  Através  desta  listagem  divulgamos            

as   ações   e   também   disparamos   alguns   dos   conteúdos   do   projeto.   

Paralelo  a  isso,  nos  colocamos  na  tarefa  de  criar  uma  apostila  com  todos  os               

principais  temas  abordados  pelo  eixo,  para  posterior  impressão  e  entrega  nas            

mãos  de  todos  os  adolescentes  com  percentual  de  presença  nas  oficinas  entre  as              

médias   de   40%   a   50%.   

Junto  disso  também  traçamos  um  caminho  com  as  coordenações          

pedagógicas  de  cada  escola  para  realizar  através  de  professores  interessados,  a            

disposição  desse  material.  A  ideia  é  disponibilizar  para  os  estudantes  das  escolas             

parceiras  o  material  e  os  respectivos  assuntos  de  relevância  abordados  pelo            

projeto   através   dos   professores,   cada   um   dentro   das   suas   disciplinas.   

Em  conversa  com  as  coordenações,  tivemos  a  sugestão  de  4  professores,            

onde  se  efetivou  a  parceria  com  um  professor  da  Escola  Estadual  Adib  Miguel              

Haddad  e  uma  professora  da  Escola  Estadual  Benedita  Arruda.  Ao  longo  do  mês              

mantivemos  a  conversa  ativa  com  os  professores,  como  também  a  tarefa  de             

criação   da   apostila.   

 Apesar  da  maior  dificuldade  ser  a  efetivação  das  aulas  online  com             

público  cheio,  o  que  seria  um  problema  no  que  diz  respeito  ao  cumprimento  dos               

conteúdos  entregues  aos  adolescentes  beneficiários  do  projeto,  entendemos  que          

sanaremos  essa  problemática  com  a  entrega  das  apostilas  casa  à  casa  e  em  mãos               
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para   cada   adolescente   comprometido   com   o   projeto   

Também  entendemos  que  seguimos  cumprindo  o  aspecto  de  criar  as  pontes            

com  o  público  externo  (público  beneficiário  indireto),  através  da  realização  LIVES,            

uma  vez  que  a  ação  que  desempenharia  esse  papel  (mutirões),  não  pode  ser              

efetuada   neste   momento.   

E,  acreditamos  que  a  sanação  da  demanda  emergencial  das  famílias  em            

situação  de  extrema  vulnerabilidade,  pelas  ações  do  projeto,  cumpre  um  papel            

fundamental  de  proteger  os  adolescentes  com  tais  necessidades  diante  do  quadro            

da   pandemia.   

Sentimos,  enormemente  por  não  ser  possível  a  realização  do  trabalho  em            

campo  mas,  acreditamos  que  a  presença  do  projeto  nos  territórios  deu  a  cobertura              

necessária  aos  adolescentes  onde,  na  ausência  deste,  não  seria  possível  ou,  seria             

com   grande   demora   e   causador   de   sofrimento   para   os   mesmos.   

Acreditamos  também  que  os  temas  abordados  pelo  eixo  também  se  fazem            

emergenciais  diante  do  contexto  de  crise.  Nosso  assunto  principal  e  norteador  do             

eixo  é  a  produção  de  alimentos  com  base  em  princípios  de  cooperação  e,  sabemos               

que  exatamente  esses  dois  aspectos  foram  amplamente  requisitados  pela  crise           

causada   pelo   vírus.   

Assim,  sentimos  que  o  trabalho  realizado  por  toda  a  equipe  em  recriar  o              

projeto,  e  especificamente  a  atuação  deste  eixo,  com  todas  as  oscilações  postas             

neste   mês   foi   bem   sucedida.   

Segue  abaixo  uma  listagem  das  ações  percorridas  dia  à  dia  pelos            

profissionais   deste   eixo.   
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Eixo   1   -   Atividades   desenvolvidas   por   home   office   -   Excepcionalidade  
coronavírus   -   Mês   de   Abril   

Dia  Ação   

01.04.2020  ● Conversa  com  os  professores  interessados  em  realizar        

parceria  para  viabilizar  conteúdo  e  ferramentas  alinhadas        

com   os   temas   do   eixo   1   e   2.   

● Criação  de  tabela  com  todos  os  adolescentes  beneficiários         

do  projeto  para  pesquisa  sobre  perfil  socioeconômico        

(posterior  ligação  para  todas  as  famílias  responsáveis        

pelos   adolescentes).   

● Reunião  online  com  a  gestora  administrativa  do  projeto         

para   atualizar   e   alinhar   ações.   

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.   

● Conversa  via  aplicativo  com  o  CRAS  -  Centro  de          

Referência  Assistência  Social  -  para  alinhar  ações  de         

assistência  social  aos  beneficiários  do  projeto  em  situação         

de  vulnerabilidade  por  conta  da  excepcionalidade  do        

coronavírus.   
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02.04.2020  ● Conversa  com  os  professores  interessados  em  realizar        

parceria  para  viabilizar  conteúdo  e  ferramentas  alinhadas        

com   os   temas   do   eixo   1   e   2.   

● Criação  de  tabela  com  todos  os  adolescentes  beneficiários         

do  projeto  para  pesquisa  sobre  perfil  socioeconômico        

(posterior  ligação  para  todas  as  famílias  responsáveis        

pelos   adolescentes).   

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.   

● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.   

● Início  das  ligações  para  todas  as  famílias  responsáveis         

pelos  adolescentes  (levantamento  de  perfil      

socioeconômico   e   atendimento   de   necessidades   urgentes).   

03.04  ● Continuidade  das  ligações  para  todas  as  famílias        

responsáveis  pelos  adolescentes  (levantamento  de  perfil       

socioeconômico   e   atendimento   de   necessidades   urgentes).   

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

● Conversa  com  os  professores  interessados  em  realizar        

parceria  para  viabilizar  conteúdo  e  ferramentas  alinhadas        

com   os   temas   do   eixo   1   e   2.   
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06.04  ● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

● Seleção  das  famílias  com  extrema  urgência  de        

necessidades   e   entrega   de   cestas   básicas.   

● Preparação   da   aula   online   e   ao   vivo   para   o   dia   07.04.   

● Conversas  via  aplicativo  com  os  adolescentes  para        

articulação   e   alinhamento   da   aula   online.   

07.04   ● Preparação   da   aula   online   e   ao   vivo   para   o   dia   07.04.   

● Conversas  via  aplicativo  com  os  adolescentes  para        

articulação   e   alinhamento   da   aula   online.   

● Realização  da  aula  online  e  ao  vivo  -  Tema:  ODS  -            

Objetivos   do   Desenvolvimento   Sustentável.   

● Reunião   online   com   equipe   eixo   1,   eixo   2   e   gestão.   

● Envio  de  e-mail  e  conversas  via  aplicativo  para  a  equipe  do            

CRAS  -  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  -,  do           

Jardim   Santa   Gertrudes.   

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

08.04  ● Reunião   online   com   equipe   eixo   1,   eixo   2   e   gestão.  

● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  
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09.04  ● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

13.04  ● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

14.04  ● Realização  da  aula  online  e  ao  vivo  -  Participação  junto           

com   Eixo   2.  

● Reunião   online   com   equipe   eixo   1   e   eixo   2.  

● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

● Ações  de  divulgação  para  a  LIVE  sobre  autocuidado         

(17.03).  
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15.04  ● Envio  de  e-mail  e  conversas  via  aplicativo  para  a  equipe  do            

CRAS  -  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  -,  do           

Jardim   Santa   Gertrudes.  

● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

● Criação  de  uma  lista  de  transmissão  via  aplicativo  de          

celular  com  todos  os  responsáveis  pelos  adolescentes        

beneficiários   do   projeto   (cerca   de   130   contatos).   

● Organização  dos  documentos  para  elaboração  do  relatório        

de   atividades   do   mês   de   março.  

● Ações  de  divulgação  para  a  LIVE  sobre  autocuidado         

(17.03).  

16.04  ● Envio  de  e-mail  e  conversas  via  aplicativo  para  a  equipe  do            

CRAS  -  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  -,  do           

Jardim   Santa   Gertrudes.  

● Atualização  da  listagem  de  perfil  socioeconômico  dos        

adolescentes  beneficiados  pelo  projeto  quanto  ao       

atendimento  das  respectivas  famílias  com  assistência       

social  (cestas  básicas  e  produtos  de  limpeza/higiene),  bem         

como  o  encaminhamento  para  o  atendimento  pelo  CRAS  -          

Centro   de   Referência   de   Assistência   Social.   

● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        
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estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

● Criação  de  uma  lista  de  transmissão  via  aplicativo  de          

celular  com  todos  os  responsáveis  pelos  adolescentes        

beneficiários   do   projeto   (cerca   de   130   contatos).   

● Elaboração   do   relatório   de   atividades   do   mês   de   março.   

● Ações  de  divulgação  para  a  LIVE  sobre  autocuidado         

(17.03).  

17.04  ● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

● Realização  da  LIVE  pela  plataforma  digital  (Instagram),        

sobre   autocuidado.   

20.04  ● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

● Elaboração   do   relatório   de   atividades   do   mês   de   março.   

21.04  ● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  
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● Elaboração   do   relatório   de   atividades   do   mês   de   março.   

22.04  ● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

23.04  ● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

● Participação  da  aula  online  ao  vivo  do  eixo  2  -  educação            

em   direitos.   

24.04  ● Contato  com  as  famílias  dos  adolescentes  do  bairro  do          

Santa  Gertrudes  (Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad)        

para   entrega   de   mantimentos.   

● Entrega  de  pães  e  bananas  para  as  famílias  dos          

adolescentes  em  situação  de  risco  do  bairro  do  Santa          

Gertrudes  (Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad)  -  8         

famílias   atendidas.   
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27.04  ● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

● Atualização  da  listagem  de  perfil  socioeconômico  dos        

adolescentes  beneficiados  pelo  projeto  quanto  ao       

atendimento  das  respectivas  famílias  com  assistência       

social.  

● Conversas  via  aplicativo  com  os  adolescentes  para        

articulação   e   alinhamento   da   aula   online.   

● Criação  da  divulgação  da  aula  online  -  ao  vivo  para  o  dia             

30.04   via   Live   (aplicativo   Instagram).   

● Conversa  com  os  professores  interessados  em  realizar        

parceria  para  viabilizar  conteúdo  e  ferramentas  alinhadas        

com   os   temas   do   eixo   1   e   2.   

28.04  ● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

● Realização  da  Live  (aplicativo  Instagram).  Tema:       

Permacultura;   caminhos   e   soluções.   

29.04  ● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          
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eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

30.04  ● Elaboração  de  material  apostilado  para  ser  entregue  aos         

estudantes   via   parceria   com   o   professor.  

● Conversas  de  alinhamento  e  organização  das  novas        

estratégias  de  ação  do  projeto  entre  os  colaboradores  do          

eixo   1   e   2   via   aplicativo   e   ligações   telefônicas.  

 

Segue   um   recorte   de   momentos   do   trabalho   realizado   dentro   deste   mês:   

 

Aula   online   sobre;   Os   Objetivos   do   Desenvolvimento   Sustentável   -   07.04  

 

Aula   online   sobre;   Os   Objetivos   do   Desenvolvimento   Sustentável   -   07.04  
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Reunião   de   Equipe   -   
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          Live   sobre   Autocuidado   -   17.04                Live   sobre   Permacultura   -   28.04   

  

 

Entrega   de   Cestas   Básicas   e   Produtos   de   Limpeza   

 

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  
 

 

 

 

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  
 

 
 

OFICINA   DE   MODA   SUSTENTÁVEL/CUSTOMIZAÇÃO  

(Perceção   da   oficineira   Angela   Maria   Monteiro)  

Em  abril  foram  realizados  vários  pesquisas  e  testes  para  viabilizar  nosso            

curso  presencial  em  aulas  virtuais.  No  início  do  mês  iniciamos  pesquisas  de             

plataformas  e  aplicativos  para  melhor  maneira  de  estarmos  adaptando  e           

transmitindo   o   conteúdo   programático   do   curso.  

Fizemos  várias  experiências  com  os  participantes  que  haviam  iniciado  as           

atividades  presenciais  no  mês  anterior  e  também  adaptações  nos  conteúdos  para            

que   fossem   compatíveis   com   nossa   nova   realidade   de   apresentação.  

Elegemos  o  aplicativo  Zoom  com  sua  sala  virtual  como  melhor  opção  entre             

todas  as  testadas  pelo  grupo  e  demos  início  as  aulas  práticas  na  primeira  semana               

do   mês.  

As  oficinas  presenciais  estavam  programadas  para  acontecer  uma  vez  por           

semana  no  período  de  quatro  meses  consecutivos,  no  entanto  em  virtude  de  tantos              

atrasos  nessa  fase  de  adaptação  estabelecemos  que  ao  transformá-las  em  um            

curso  virtual  poderíamos  estar  disponibilizando  as  aulas  duas  vezes  por  semana            

permitindo  assim  amenizar  dois  problemas  emergentes:  primeiro  a  necessidade  de           

ofertar  aos  participantes  a  possibilidade  de  interação  mesmo  que  a  distância            

diminuindo  o  tempo  ocioso  desse  período  de  isolamento  social  e  segundo            

conseguir   cumprir   nosso   cronograma   em   relação   ao   proposto   no   início   do   projeto.  

Introduzimos  o  conteúdo  do  Módulo  I  repetindo  as  duas  primeiras  aulas  já             

realizadas  presencialmente  no  mês  anterior,  posto  que  no  curso  virtual  tivemos  a             

adesão   de   novos   participantes.  

Foi  criado  um  grupo  no  aplicativo  WhatsApp  para  compartilhamento  de           
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informações  pertinentes  ao  andamento  do  curso,  exposições  de  trabalhos          

realizados,  registros  de  presença  e  depoimentos,  uma  ferramenta  facilitadora  para           

complementar   a   nossa   comunicação.  

Encerramos  o  mês  de  abril  com  os  Módulos  I  e  II  concluídos  com  um  grupo                

de   10   participantes.  
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EIXO   2   -   EDUCAÇÃO   EM   DIREITOS   

(Percepção   das   profissionais   Carmem   Lúcia   da   Silva   

e   Patrícia   Malite   Imperato)  

Em  02  de  abril  houve  a  criação  do  grupo  no  WhatsApp  dos  Eixos  1  e  2                 

Covid-19  pelo  Educador  Rafael,  uma  vez  que  diante  da  pandemia  já  em  curso,              

entendeu-se  necessário  criar  um  novo  plano  de  ação,  unindo  esforços  dos            

educadores   dos   dois   eixos   para   a   continuidade   eficaz   do   projeto.  

Em  conjunto  com  a  gestora  do  projeto,  e  após  ampla  reunião  de  equipe,              

foram   definidas   as   seguintes   diretrizes:  

1)  Vídeo-aulas  para  os  adolescentes  vinculados  ao  projeto,  através  de           

ferramentas  disponíveis  (meet  do  Google,  por  exemplo),  além  de          

disponibilização   de   videoaulas   pelo   whatsapp    e   ;  

1.1)  Live  no  instagram  e  Facebook,  visando  expandir  (Ecoar)          

os   conhecimentos   que   são   disponibilizados   neste   Projeto.   

2)      Atendimento   socioassistencial   às   famílias;  

2.1)  levantamento  dos  inscritos  no  projeto  e  contatos  com  seus  pais            

para  diagnóstico  social,  e  posterior  auxílio  jurídico  e  assistencial.  Já  em            

abril  iniciou-se  a  entrega  de  cestas  básicas  para  as  famílias  que            

apresentaram  maior  vulnerabilidade.  Nesta  análise  participou  a        

assistente  social  da  Associação  Almater,  Eliana.  Ficou  estabelecida  a          

divisão  entre  os  eixos,  para  o  cuidado  e  acompanhamento  dos  jovens  e             

suas  famílias:  a  escola  Adib  para  o  Eixo  1  e  a  escola  Benedita  Arruda               

para   o   Eixo   2;  

3)  Material  apostilado  aos  estudantes  e  aos  professores  parceiros  do           
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projeto  de  ambas  as  escolas.  Além  do  material  que  já  faz  parte  do              

conteúdo  programático  do  Projeto,  também  foram  elaboradas        

apostilas  e  materiais  informativos  sobre  o  momento  em  questão          

(enfrentamento  da  pandemia,  estado  de  emergência  e  estado  de          

calamidade  pública,  suas  consequências  jurídicas,  bem  como        

explicações  sobre  os  benefícios  já  existentes  e  aqueles  que  foram           

criados).   

 

                                          

 Neste  contexto,  foram  encaminhadas  as  apostilas  produzidas  pelo  Eixo  2  ao             

Eixo   1,   visando   o   envio   aos   professores   parceiros,   conforme   o   ajustado.  

No  dia  04/04/20,  após  o  envio  da  apostila  de  informes  sobre  o  acesso  aos               

benefícios  do  Covid-19,  fora  encaminhado,  também,  informações  sobre  o  auxílio           

emergencial.  

Tais  informações  foram  amplamente  disponibilizadas  via  Facebook,        

Instagram   e   whatsapp,   visando   orientar   o   maior   número   de   pessoas   possível.   
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No  dia  07/04,  foi  ministrada  aula  via  Google  Meet.  Durante  a  aula  fora              

esclarecido  aos  jovens  o  conteúdo  da  apostila,  explicando  a  diferença  de  Estado             

de  Calamidade  e  Situação  de  Emergência  com  base  no  Decreto  494/10,  bem  como              

encaminhado  ao  whatsapp  o  link  de  acesso  ao  benefício  emergencial.  Não            

obstante,  houve  aula  do  Eixo  1  sobre  os  Objetivos  do  Desenvolvimento  Sustentável             

(ODS)  também  conhecido  como  Agenda  2030;  um  programa  da  ONU  para  que             

todos  os  países  façam  sua  parte  através  de  ações  para  melhorar  o  quadro              

ambiental  do  planeta.  Encaminhamos  orientações  aos  pais  com  o  passo  a  passo             

para   pleitearem   o   auxílio   emergencial   fornecido   pelo   Governo.  

 No  dia  08/04  houve  a  reunião  online  com  os  colaboradores  dos  Eixos  1  e  2,                

fomentando   estratégias   de   ação   do   projeto.   

 

 

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  
 

 

  

 No  dia  09/04,  no  estudo  de  direitos,  informações  sobre  o  abono  salarial              

do  PIS/Pasep  para  quem  trabalhou  com  carteira  assinada  em  2018  e  será  pago  até               

30/06/2020.   Mais   orientações   sobre   andamento   do   novo   benefício.   

 Dos  dias  10  ao  dia  14,  foram  realizados  estudos  nas  seguintes  leis  para               

informar   aos   assistidos   e   seus   familiares:  

a)  Projeto  de  Lei  nº  1.179/20,  que  proíbe  decisões  de  despejo            

liminares  até  30  de  outubro.  A  proibição  só  valerá  para  ações            

ajuizadas  a  partir  de  20  de  março,  quando  foi  decretado  estado  de             

calamidade   pública   no   Brasil;  

b)  Medida  Provisória  n°  950/2020,  que  determina  que  a  população  de            

baixa  renda,  com  consumo  mensal  de  energia  elétrica  igual  ou           

inferior  a  220  quilowatts-hora  (kWh),  está  isenta  do  pagamento  da           

conta  de  luz,  no  período  de  1°  de  abril  até  30  de  junho  de  2020.                

Para  ter  direito  a  essa  medida,  os  consumidores  precisam  ser           

beneficiários  da  Tarifa  Social,  que  é  um  desconto  oferecido  pelas           

empresas  de  energia  elétrica  aos  consumidores  que  se  enquadram          
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na   categoria   de   baixa   renda;  

c)  Medida  Provisória  927  –  Alterações  trabalhistas  em  tempos  de           

coronavírus    e   seus   desdobramentos.  

 No  dia  14/04,  a  educadora  Patrícia  ministrou  a  aula  de  educação  em              

direitos.  Orçamento  público,  políticas  públicas  (link  com  direitos  humanos  já           

estudado)   e   o   jogo   da   política.   
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No  dia  14/04  foi  gravado  um  vídeo  e  postado  nas  redes  sociais  (Youtube  e               

Instagram),  com  a  finalidade  de  orientar  as  famílias  assistidas  pelo  Projeto  Ecoar,             

bem  como  a  todos  os  que  estão  inscritos  nas  redes  das  Associação  Almater,              

fazendo  Ecoar  o  conhecimento  de  meios  de  acesso  aos  benefícios  do  Governo             

dentre   outras   inovações   legislativas   de   ajuda   aos   cidadãos   em   vulnerabilidade.  

 

Importante  ressaltar  o  alcance  que  as  informações  deste  vídeo  tiveram.           

Após  a  transmissão  pelas  mídias  sociais  no  dia  15/04,  o  vídeo  obteve  atingiu  nada               

menos  do  que  665  pessoas,  com  8  compartilhamentos  e  222  visualizações  na  rede              

do  Facebook;  no  Instagram,  120  visualizações,  cumprindo  o  papel  estabelecido  no            

projeto   de   Ecoar   boas   práticas   de   cidadania   ao   maior   número   de   pessoas.  

 

Link   de   acesso:     https://www.facebook.com/projetoecoar.almater  

 

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

https://www.facebook.com/projetoecoar.almater
https://www.facebook.com/projetoecoar.almater
mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 

 

Assim,   foram   informados   por   meio   do   vídeo:  

 

1)     Quem   tem   direito   ao   benefício   assistencial   e   como   acessá-lo;  

2)     Como   fazer   a   consulta   para   saber   se   estão   inscritos   no   CadÚnico?  

3)     Como   agendar   ou   fazer   requerimento   no   INSS?  

4)     Como   acessar   o   site   do   MEU   INSS;  

5)  Como  ficou  a  suspensão  do  contrato  de  trabalho  e  a  redução  de              

salário;  

6)  Medida  provisória  Nº  950,  DE  8  DE  ABRIL  DE  2020  que  dispõe              

sobre   a   redução   da   cobrança   de   energia   elétrica   (tarifa   social).  

No  dia  23/04,  foi  ministrada  aula  via  hangouts  e  falamos  um  pouco  mais              

acerca  Estado  de  Calamidade  e  sobre  o  isolamento  social,  debatendo  com  os             
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jovens  a  contraposição  entre  o  direito  de  ir  e  vir  do  cidadão  (restringido  pelo               

isolamento   social)   e   o   interesse   coletivo   consistente   na   saúde   pública.  

     

       

Conforme  ajustado  em  reunião,  as  famílias  do  Projeto  foram  contatadas           

por  telefone  com  a  finalidade  de  saber  sobre  as  condições  gerais  de  cada  família               

nesse  momento,  sobre  eventual  necessidade  de  assistência  material,  jurídica  ou  de            

outra  ordem.  Foi  proposta  também  orientação  técnica  para  o  recebimento  do            

benefício  do  Governo,  nos  casos  cabíveis,  bem  como  foi  oferecido  cesta  de             

mantimentos.  

Das  referidas  ligações,  conforme  a  divisão  feita  pelos  Eixos  1  e  2,  na              

escola   Benedita   Arruda   houve   as   seguintes   providências:  
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Em  demonstração  de  agradecimento,  fora  enviada  mensagem  por  uma          

assistida  pela  orientação  e  acompanhamento  familiar,  bem  como  agradecimento  à           

Associação   Almater   pela   entrega   de   cestas   básicas   no   momento   tão   difícil.   

 

 

No  dia  22/04  houve  nova  reunião  de  equipe  e  nova  abordagem  foi             

idealizada,  diante  da  dificuldade  de  se  encontrar  um  dia  e  hora  em  que  todos  os                

jovens  estivessem  digitalmente  disponíveis.  Notamos  que  os  jovens,  em  razão  de            

todo  o  clima  emocional  da  pandemia  e  seu  isolamento  social,  apresentaram  quadro             

de  dispersão  (falta  de  foco  e  dificuldade  de  organização  de  seus  horários).  Sendo              

assim,  os  2  Eixos  optaram  por  uma  nova  abordagem  na  tentativa  de  maior  alcance               

e  participação,  já  que,  inclusive,  muitos  jovens  residem  em  áreas  de            

vulnerabilidade   social,   não   tendo   um   bom   acesso   à   internet   (alguns   nem   acesso).  

Assim,  as  equipes  decidiram:  Eixo  1  –  aulas  pelo  Instagram  e  o  Eixo  2  –                

 

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  
 

 
videoaulas  gravadas  e  enviadas  pelo  whatsapp.  Deste  modo,  os  jovens  poderiam            

se   organizar   para   coletar   o   conteúdo   quando   tivessem   internet.  

No  dia  23/04  foi  a  última  tentativa  de  aula  ao  vivo  pelo  hangouts,  uma  vez                

que  houve  pouca  adesão  ao  encontro;  recapitulamos  alguns  conteúdos,  voltamos  a            

falar   sobre   o   momento   atual   e   suas   implicações   jurídicas   e   ambientais.   

 

                       

 

No  dia  24/04,  após  verificar-se  que  não  estava  havendo  adesão  às  aulas             

online,  informamos  aos  assistidos  que  as  aulas  de  educação  em  direitos  serão             

encaminhadas  por  vídeo  ao  whatsapp,  pois,  desse  modo,  os  assistidos  poderiam            

assistir   quando   pudessem.   
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No  dia  29/04,  houve  a  reunião  de  equipe  na  qual  os  integrantes  de  Eixo  1                

informaram  que  a  secretaria  de  Educação  esclareceu  que  as  aulas  aos  jovens             

serão  transmitidas  pela  TV  Cultura  e  podem  criar  outros  meios  comunicação;            

informaram,  ainda,  que  a  apostila  estará  pronta  no  próximo  mês  para  o             

encaminhamento  aos  assistidos.  Por  derradeiro,  fora  enviado  o  vídeo  aula  da            

educadora  Patrícia,  bem  como  o  reenvio  da  apostila  de  direitos  para            

acompanhamento  dos  jovens,  tendo  uma  devolutiva  carinhosa  por  parte  de  alguns            

alunos.   
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Participação   de   jovem   assistida.   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Embora  vivenciando  a  situação  atípica  causada  pela  pandemia,  vimos  a           

importância  do  projeto  ecoando  nas  famílias,  nos  jovens,  professores  e  demais            

pessoas,  sendo  pela  seara  assistencial  -  com  a  entrega  de  cestas  básicas  no              

auxílio  daqueles  que  precisam  -  sendo  na  transmissão  de  conhecimento  de  direitos             

e,   principalmente,   acesso   a   eles.  

Resta  ainda  informar  que,  dentro  do  apoio  jurídico  prestado  no  mês  de             

abril,  a  jovem  Maria  Júlia  nos  acionou,  a  pedido  do  pai,  questionando  sobre  a               

possibilidade  de  sua  emancipação  para  poder  se  casar.  Tivemos  ampla  conversa            

com  ela,  para  entender  melhor  sua  dinâmica  familiar  e  buscando  entender  seu             

desejo,  orientando-a  para  um  empoderamento  pessoal  acima  de  tudo.  Dado  o            

sigilo  que  reveste  o  caso  não  daremos  maiores  detalhes,  mas  fizemos            

encaminhamentos  de  volta  ao  CAPS-ADIJ,  e  ao  CRAS  de  referência.  Dialogamos            

sobre  atendimento  com  o  Defensor  Público  da  Infância  e  Juventude  local.  Falamos             

também  com  a  coordenação  do  CRAS  solicitando  uma  visita  e  elaboração  de             

relatório  sobre  o  perfil  do  namorado.  Após  toda  a  conversa,  Maju  ficou  de  pensar               

por  um  mês,  até  alcançar  16  anos  e  decidir  o  que  realmente  quer  fazer.  Não  há                 
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situação  de  risco  grave  ou  violência  familiar,  embora  haja  disfunções  na  dinâmica             

de   cuidado.   

Também  foi-nos  solicitada  ajuda  por  Luiz,  cujo  primo  se  encontra  preso  no             

Paraguai  por  crime  (sentenciado)  de  tráfico.  Solicita  ajuda  sobre  sua  transferência            

para  o  Brasil.  Fizemos  contato  com  a  Defensora  Pública  responsável  pela            

execução  penal  em  Jundiaí,  e  obtivemos  link  com  orientações  gerais  sobre  o             

procedimento  a  adotar.  Printamos  e  mandamos  para  o  jovem,  dando  todas  as             

orientações   pertinentes   para   iniciar   o   processo   de   transferência   de   países.   

 

EIXO   3   -   JOGOS   COOPERATIVOS  

(Percepção   da   profissional   Eliane   Belmonte   Lucenti)  

 

Em  virtude  do  panorama  mundial  por  conta  do  COVID-19  e  do  decreto  de              

quarentena  que  afeta  também  nossa  cidade,  as  atividades  do  mês  de  Abril  foram              

modificadas  procurando  adequar  o  trabalho  a  realidade  que  se  apresenta           

buscando  caminhos  possíveis  e  criativos  para  acolher  as  famílias  e  propagar  a             

cultura   de   paz.  

Adaptação   da   aplicação   do   Jogo   Gentil-Ação   por   via   remota.  

Questões   Administrativas  

1. Envio  de  um  e-mail  para  a  gestão  da  escola  Ivo  de  Bona  com  as                

instruções   acordadas   de   abordagem   das   famílias.  

2. Foi  estabelecido  contato  com  as  famílias  dos  alunos  atendidos           

através  de  telefone  e  por  mensagem  individual.  Foi  feito  o  convite            
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para  participarem  do  grupo  do  WhatsApp  do  Jogo  Gentil-Ação          

descrito   abaixo:  

Boa  tarde  somos  do  projeto  ECOAR  que  é  realizado  pela  Associação  Almater,  uma              

organização  que  atua  na  defesa  e  garantia  de  direitos  de  crianças  e  adolescentes              

no  Município  de  Jundiaí.  O  Projeto  atua  nos  bairros  do  Novo  Horizonte,  Jardim              

Santa  Gertrudes  e  Agapeama,  na  área  da  educação  ambiental,  educação  em            

direitos   e   educação   emocional.  

Na  EMEB  Ivo  de  Bona  começamos  a  atuar  em  junho  do  ano  passado,  estivemos               

todos   os   meses   com   as   crianças   com   a   aplicação   do   Jogo   Gentil-Ação.  

Participamos  da  reunião  de  pais  no  ano  passado,  bem  como  da  primeira  reunião              

deste   ano.  

Seu  filho  (a)  já  mencionou  sobre  as  atividades  desenvolvidas  pelo  projeto  através             

do   Jogo   de   Cultura   de   Paz   Gentil-Ação?  

O  jogo  é  composto  de  missões  para  construir  a  paz  no  mundo.  No  ano  passado  as                 

crianças  realizaram  ações  para  construir  a  paz  em  si  mesmo.  O  próximo  passo              

será  a  construção  da  paz  na  família.  Mas  tivemos  que  adequar  a  nova  realidade.               

Neste  momento,  como  as  escolas  estão  fechadas  sem  uma  previsão  certa  de             

retorno,  estamos  entrando  em  contato  com  os  pais  das  crianças  atendidas  pelo             

projeto,  pois  temos  o  objetivo  de  construir  um  grupo  no  WhatsApp  para  oferecer              

um  apoio  para  as  famílias  durante  o  período  da  pandemia,  com  mensagens  de              

conforto,  atividades  simples  de  continuidade  do  jogo  Gentil-Ação  para  realizar  com            

as   crianças,   oferecendo   suporte   emocional.  

Pretendemos  acompanhar  as  famílias  das  crianças  atendidas  pelo  projeto  durante           

este   período.  

Gostaria  de  perguntar  se  deseja  ser  adicionado  ao  grupo  do  projeto  ECOAR  para              

participar   das   brincadeiras   do   Jogo   Gentil-Ação   de   Paz   na   família?   
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Foram  realizadas  muitas  ligações,  alternando  dias  e  horários  para  alcançar           

o   maior   número   de   famílias.  

Tabela   da   lista   de   telefones:  

 

           Questões   sociais  

1. As  famílias  foram  convidadas  para  compartilharem  dificuldades  que  estão          

enfrentando  em  função  da  pandemia.  Uma  família  relatou  estar  enfrentando           

dificuldades  financeiras  tendo  escassez  de  alimentos.  Esta  família  foi  amparada           

pelo  projeto  ECOAR  e  foi  feito  o  encaminhamento  pelo  CRAS  para  receberem  a              

cesta   básica.  

         Questões   Pedagógicas  

1. Adaptações   do   Jogo   Gentil-Ação:   A   Paz   na   Família   (5   eixos)  

Imagem  das  Cartas  dos  5  eixos  do  objetivo  da  Construção  da  Cidade  da              

Paz   na   Família.  
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 Foi  realizada  uma  análise  criteriosa  do  cenário  atual  em  virtude  da  pandemia  e               

do   relacionamento   das   famílias,   onde   foram   ressaltados   os   principais   itens:  

● Mais  convívio  familiar  em  função  da  quarentena  (risco  do  aumento  da            

violência   doméstica),  

● Aumento  das  Crises  de  Ansiedade  em  função  do  medo  e  de  restrições             

causadas   pelo   contexto   atual,  

● Não  existiam  grupos  de  comunicação  das  famílias,  ou  seja,  não  foram            

estabelecidos   vínculos   e   nem   redes   de   cooperação   anteriores.  

● Histórico  de  conflitos  na  comunicação  com  as  famílias  relatado  pela  equipe             

gestora.  

Foi  concluído  que  as  atividades  do  Jogo  precisariam  ter  um  teor  de  redução  do               

estresse,   sem   cobranças   em   relação   a   execução   e   ou   ao   feedback.  

Foram   selecionadas   as   cartas   a   seguir:  
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Aplicação   do   jogo   Gentil-Ação  

 

Montamos  dois  grupos  das  famílias.  Convidamos  as  mesmas  para          

participarem   do   jogo   com   a   missão   de   levar   PAZ   para   a   família.  

 

imagem   das   primeiras   cartas,   proposição   do   jogo.  
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Levantamos  uma  situação  problema  para  começar  a  tratar  do  tema           

GENTILEZA    para   contribuir   à   educação   da   emoção   e   cultura   de    PAZ :  

Às  vezes  nós  adultos  devido  ao  cansaço,  aos  problemas,  por  falta  de  saúde              

perdemos   a   paciência   e   a   tolerância!  

Compartilhamos,   para   sensibilizar   e   introduzir   a   proposta   do   jogo,   um   vídeo.   

Algumas  mães  fizeram  comentários  preciosos  o  que  proporcionou  reflexões  sobre           

a   importância   do   afeto,   da   gentileza   ,   e   sobre   o   poder   das   palavras   positivas.  

Houve  o  relato  de  uma  das  mães  que  uma  de  suas  plantas  se  recuperou  e  floriu                 

depois   que   passou   a   lhe   dar   mais   atenção.  

Comentário   de   uma   das   mães:  

Isso  é  um  exercício  mesmo,  para  saber  lidarmos  com  as  pessoas.  Que  cada  dia               

mais,   estamos   nos   afastando.   As   vezes   pela   tecnologia,   trabalhos   .   Etc    .  
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imagem   da   flor   florida   compartilhada   por   uma   das   mães:  
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Seguindo  com  as  ações  no  grupo  realizamos  uma  pesquisa  sobre  práticas            

relaxantes,  foi  gravado  um  audio  do  relaxamento  progressivo  e  enviado  para            

aplicação.  A  ideia  era  trazer  os  benefícios  da  respiração  como  instrumento  para             

equilibrar  as  emoções,  o  que  também  reflete  em  ações  que  darão  melhores             

resultados   na   vida   prática.   

As  práticas  de  relaxamento  podem  trazer  calma,  paz  e  maior  qualidade  de             

presença  no  momento  presente.  As  vezes  estamos  no  passado  remoendo           

memórias   difíceis   ou   preocupados   e   ansiosos   pensando   no   futuro.  

Transcrição   da   atividade   proposta:   

O  ideal  é  que  o  relaxamento  seja  realizado  em  um  lugar  tranquilo,  em  silêncio  e                

que  seja  possível  deitar  por  alguns  minutos  sem  ser  interrompido!  Toda  a  família              

pode   participar   em   momentos   diferentes,   como   preferirem!  

Práticas   Relaxantes   para   relaxar   com   as   crianças!  

1.  Feche  os  olhos  e  inspire  pelo  nariz,  quando  inspirar,  bons  sentimentos  entram              

junto  com  o  ar,  pense  em  um  momento  de  felicidade,  de  gratidão.  Expire  o  ar                

lentamente  pela  boca,  deixando  sentimentos  ruins  saírem,  o  medo,  as  angústias  e             

a  tristeza  se  vão,  deixando  espaço  apenas  para  as  boas.  Repita  isso  até  sentir-se               

calmo.  

2.  Para  praticar  a  empatia,  arranje  uma  dupla.  Vocês  devem  ficar  um  de  frente  para                

o  outro  e  fazer  contato  visual.  Ainda  que  sinta  vontade  de  rir,  não  desvie  o  olhar,                 

mantendo-se   concentrado   e   focado   no   outro.  

3.  Se  solte!  Coloque  uma  música  alegre  de  sua  preferência  e  dance  sem  vergonha               

até  que  ela  acabe.  Logo  em  seguida,  coloque  um  temporizador  de  um  minuto  e               
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sente-se  de  olhos  fechados,  repousando  a  mão  no  coração  para  prestar  atenção             

nos   batimentos   dele.   Concentre-se   no   ritmo   cardíaco   até   que   o   tempo   acabe.  

4.  Inspire  lentamente  pelo  nariz  durante  quatro  segundos,  focando-se  em  imaginar            

que  todos  os  pensamentos  são  nuvens  se  formando  sobre  sua  cabeça.  Expire             

durante  quatro  segundos  e,  quando  o  fizer,  imagine  que  as  nuvens  se  dissolvem  ou               

que   seu   sopro   as   manda   pra   longe.  

5.  Sorria!  Sente-se  e  relaxe  a  mandíbula  e  os  músculos  da  face,  então  lembre  de                

momentos  divertidos  e  alegres,  deixando  que  um  sorriso  surja  no  rosto,  ainda  que              

não   tenha   vontade   de   sorrir.   Faça   isso   por   alguns   segundos   ao   decorrer   do   dia.  

6.  Pegue  tinta,  pincel  e  uma  folha  grande.  Escolha  uma  música,  respire  fundo  e               

pincele,   pintando   seus   sentimentos   da   forma   mais   sincera.  

7.  Sente  confortavelmente  e  escolha  um  ponto  à  sua  frente  para  fixar  o  olhar.               

Concentre-se  nele  durante  5  minutos,  deixando  os  pensamentos  que  vem  à  mente             

passarem  naturalmente,  sem  que  se  perca  neles.  Após  esse  tempo,  seu  olhar             

começará   a   ficar   desfocado.   Então,   respire   fundo   e   registre   a   atividade.  

8.  Sente-se  em  algum  lugar,  em  uma  cadeira  ou  no  chão  e  respire  pela  barriga,                

enchendo-a  de  ar  e  esvaziando  enquanto  observa  o  que  acontece  ao  seu  redor.              

Você   deve   fazer   isso   durante   um   minuto.  

9.  Para  ampliar  sua  percepção  do  ambiente  e  desenvolver  o  sentido  da  audição,              

faça  esse  exercício.  Feche  os  olhos,  respire  e  concentre-se  somente  nos  sons  do              

ambiente.   Você   pode   fazer   isso   por   três   minutos.  

10.  Feche  os  olhos,  respire  vagarosamente,  com  leveza  e  profundidade  em  seu             

inspirar  e  expirar.  Imagine  um  sonho  que  você  deseja  realizar  e,  quando  respirar,              

ele  será  envolvido  em  uma  enorme  bolha  colorida.  Agora,  quando  você  respirar             

novamente,  concentre-se  na  sensação  de  realizar  tal  desejo  e  traga  para  si  esses              
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bons  sentimentos,  aquilo  que  você  sentirá  quando  alcançar  seu  sonho.  Então  deixe             

a   bolha   ir,   subindo   e   subindo   sem   estourar   até   o   Universo.  

11.  Sente-se  no  chão  de  maneira  confortável  e  feche  os  olhos.  Você  deve  pensar               

em  um  desejo  para  a  humanidade,  algo  que  faria  do  mundo  um  lugar  melhor.  Então                

imagine  a  Terra  e,  ao  expirar,  mande  esse  desejo  para  todos  os  seres.  Abra  os                

olhos.  

12.  Você  vai  precisar  de  outra  pessoa  para  este  exercício.  De  pé  ou  sentados,               

vocês  devem  fazer  contato  visual,  ainda  que  com  vontade  de  rir.  Uma  pessoa  ficará               

em  silêncio,  a  outra  chamará  o  nome  dessa,  fazendo  uma  pausa  antes  de  repetir.               

Ela  repetirá  o  nome  da  outra  durante  um  minuto,  depois  vocês  devem  inverter  e               

contar   como   foi.  

 

Material   Didático  

Além  da  pesquisa  sobre  práticas  relaxantes  e  das  gravação  dos  áudios  de             

relaxamento  supracitado  na  aplicação  do  Jogo  Gentil-Ação,  também  realizamos          

reuniões   para   verificação   e   ajustes   da   confecção   das   várias    peças   do   jogo.  

Imagens   de   algumas   das   peças   do   jogo:  
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Rede   Social  

Foram  realizadas  várias  novas  publicações  no  Instagram  do  Jogo          

Gentil-Ação  e  o  link  foi  compartilhado  nos  grupos  do  Jogo  e  no  grupo  da  equipe                

gestora   da   escola.  

Algumas   das   imagens   da   rede:  
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Envio  de  e-mail  para  a  escola  acompanhar  as  atividades  desenvolvidas           

nos   grupos   de   WhatsApp.  

Reuniões   da   equipe   do   eixo   3  

Foram  tratados  assuntos  relacionados  a  confecção  do  jogo,  a  aplicação  do            

jogo   e   à   capacitação.  

Seguimos  este  mês  viabilizando  o  necessário  para  dar  continuidade  ao           

projeto  por  via  remota,  atuação  da  forma  possível  no  cenário  atual,  mas  da  melhor               

maneira  que  podemos  ,  utilizando  todos  nossos  recursos  e  esforços  para  estarmos             

junto   às   famílias,   a   escola   e   nossas   crianças.  

 

________________________________________  
EDMILSON   IMPERATO  

Presidente   da   Associação   Almater  
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