
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: JULHO/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$)

16/07/2021 R$15,000.00 07/07/2021 150.326.192 R$15,000.00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$16,958.72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$15,000.00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$68.14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$32,026.86

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$32,026.86
(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 julho/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$8,733.48 R$0.00 R$8,669.48 R$8,669.48 R$64.00
Recursos Humanos (6) R$6,500.00 R$0.00 R$6,500.00 R$6,500.00 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$474.63 R$0.00 R$474.63 R$474.63 R$0.00

TOTAL R$15,708.11 R$0.00 R$15,644.11 R$15,644.11 R$64.00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso



(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por 
exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de 
receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$32,026.86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$15,644.11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$16,382.75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$16,382.75

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, 31 de agosto 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

15/07/2021 285804 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda Materiais de consumo para oficinas R$380.33 R$380.33

20/07/2021 000.010.822 Agroplantas Flores Ltda. Materiais de consumo para oficinas R$24.30 R$24.30

28/07/2021 000.051.627 Papelaria Horizonte Ltda. Materiais de consumo para oficinas R$70.00 R$70.00

28/07/2021 5 Maiara Cristina S. Ambrósio - Ref. Julho 2021 Mapeadora do território R$500.00 R$500.00

28/07/2021 75 Narrinam Camargo Lima -  Ref. Julho 2021 Coordenadora do projeto R$3,000.00 R$3,000.00

28/07/2021 103 Rodrigo Ferreira de Moraes - Ref. Julho 2021 Mapeador do território R$1,000.00 R$1,000.00

29/07/2021 49 Rafaela Sales Amaral -  Ref. Julho 2021 Oficineira e Monitora 
(socioambiental e de brincar) R$2,000.00 R$2,000.00

29/07/2021 Holerite Karina Cecília Crivelari Polli -  Ref. Julho 2021 Assistente Social R$1,576.14 R$1,128.90

29/07/2021 Holerite Eliane da Silva Pinto -  Ref. Julho 2021 Assistente Administrativo R$2,240.57 R$2,095.00

29/07/2021 Holerite Alyne Campos de Andrade - Ref. Julho 2021 Psicopedagoga R$2,756.22 R$2,529.00

29/07/2021 Holerite Tatiane Cristina T. da Rocha -  Ref. Julho 2021 Psicóloga R$1,843.40 R$1,709.00

07/08/2021 Guia de 
recolhimento FGTS Referente Julho/2021 Encargos Sociais R$927.14 R$552.00

20/08/2021 Guia de 
recolhimento INSS Referente Julho/2021 Encargos Sociais R$1,255.45 R$564.78

20/08/2021 Guia de 
recolhimento IRRF Referente Julho/2021 Encargos Sociais R$91.35 R$21.80

25/08/2021 Guia de 
recolhimento PIS Referente Julho/2021 Encargos Sociais R$148.73 R$69.00

TOTAL R$17,813.63 R$15,644.11

Numero de documentos relacionados: 15

Total de despesas comprovadas: R$17,813.63

Total de despesas comprovadas Municipal: R$15,644.11

Jundiaí, 31 de agosto 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$16,581.71

02/07/2021 811.830.700.060.307 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$6.45 R$0.00 R$16,575.26

07/07/2021 150.326.192 Crédito do Termo de Fomento nº 08/2020 - Ref. Julho/2021 R$0.00 R$15,000.00 R$31,575.26

15/07/2021 335.228 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda - Materiais para oficinas R$380.33 R$0.00 R$31,194.93

28/07/2021 517.351 Papelaria Horizonte Ltda. R$70.00 R$0.00 R$31,124.93

28/07/2021 72.801 Narrinam Camargo Lima - Ref. Julho/2021 R$3,000.00 R$0.00 R$28,124.93

28/07/2021 802.091.100.189.902 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$28,114.48

29/07/2021 553.570.000.038.547 Alyne Campos de Andrade - Ref. Julho 2021 R$2,529.00 R$0.00 R$25,585.48

29/07/2021 553.570.000.038.547 Karina Cecília Crivelari Polli - Ref. Julho 2021 R$1,128.94 R$0.00 R$24,456.54

29/07/2021 72.901 Maiara Cristina dos Santos Ambrósio - Ref. Julho 2021 R$500.00 R$0.00 R$23,956.54

29/07/2021 72.902 Rodrigo Ferreira de Moraes - Ref. Julho 2021 R$1,000.00 R$0.00 R$22,956.54

29/07/2021 72.903 Tatiane Cristina Taver da Rocha - Ref. Julho 2021 R$1,709.00 R$0.00 R$21,247.54

29/07/2021 72.904 Rafaela Sales Amaral - Ref. Julho 2021 R$2,000.00 R$0.00 R$19,247.54

29/07/2021 72.905 Eliane da Silva Pinto - Ref. Julho 2021 R$2,095.00 R$0.00 R$17,152.54

29/07/2021 892.101.100.043.163 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$17,142.09

29/07/2021 892.101.100.043.164 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$17,131.64

29/07/2021 892.101.100.043.165 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$17,121.19

29/07/2021 892.101.100.043.166 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$17,110.74

29/07/2021 892.101.100.043.167 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$17,100.29

30/07/2021 553.570.000.038.547 PIS Referente Julho 2021 R$69.00 R$0.00 R$17,031.29

30/07/2021 553.570.000.038.547 FGTS Referente Julho 2021 R$552.00 R$0.00 R$16,479.29

30/07/2021 553.570.000.038.547 INSS Referente Julho 2021 R$564.78 R$0.00 R$15,914.51

30/07/2021 553.570.000.038.547 IRRF Referente Julho 2021 R$21.80 R$0.00 R$15,892.71

30/07/2021 73.001 Rafaela Sales Amaral  - reembolso Agroplantas Flores Ltda. R$24.30 R$0.00 R$15,868.41

30/07/2021 832.111.200.905.819 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$15,857.96

31/07/2021 - Rendimentos de aplicação R$0.00 R$68.14 R$15,926.10

TOTAL R$15,723.75 R$15,000.00 R$15,857.96

Jundiaí, 31 de agosto de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360909414388951
09/08/2021 09:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 3570-X
Conta corrente 38262-0ASSOCIACAO ALMATER
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2021 0000 13113 261 Tar Ourocard Empresarial 811.830.700.060.307 6,45 D

Cobrança referente 01/07/2021
02/07/2021 0000 00000 848 BB RF Simples 1.100 6,45 C 0,00 C
07/07/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 150.326.192 15.000,00 C

104 0316 17498120000163 FM DIREITOS CR
07/07/2021 0000 13049 345 BB RF Simples 1.201.100 15.000,00 D 0,00 C
15/07/2021 3570 99008 234 Compra com Cartão 335.228 380,33 D

15/07 14:39 KALUNGA JUNDIAI
15/07/2021 0000 00000 848 BB RF Simples 1.100 380,33 C 0,00 C
28/07/2021 3570 99008 234 Compra com Cartão 517.351 70,00 D

28/07 09:23 PAPELARIA HORIZONTE
28/07/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.801 3.000,00 D

237 0150 027095192000113 NARRINAM CAMA
28/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.091.100.189.902 10,45 D

Cobrança referente 28/07/2021
28/07/2021 0000 00000 848 BB RF Simples 1.100 3.080,45 C 0,00 C
29/07/2021 3570 99015 470 Transferência enviada 553.570.000.038.547 2.529,00 D

29/07 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
29/07/2021 3570 99015 470 Transferência enviada 553.570.000.038.547 1.128,94 D

29/07 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
29/07/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.901 500,00 D

260 0001 46455750829 MAIARA CRISTINA D
29/07/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.902 1.000,00 D

033 3744 38565529878 RODRIGO FERREIRA
29/07/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.903 1.709,00 D

033 4201 32146871822 TATIANE CRISTINA
29/07/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.904 2.000,00 D

341 4837 32205124889 RAFAELA SALES AMA
29/07/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.905 2.095,00 D

260 0001 22427186813 ELIANE DA SILVA P
29/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.101.100.043.163 10,45 D

Cobrança referente 29/07/2021
29/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.101.100.043.164 10,45 D

Cobrança referente 29/07/2021
29/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.101.100.043.165 10,45 D

Cobrança referente 29/07/2021
29/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.101.100.043.166 10,45 D

Cobrança referente 29/07/2021
29/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.101.100.043.167 10,45 D

Cobrança referente 29/07/2021
29/07/2021 0000 00000 848 BB RF Simples 1.100 11.014,19 C 0,00 C
30/07/2021 3570 99015 470 Transferência enviada 553.570.000.038.547 69,00 D

30/07 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
30/07/2021 3570 99015 470 Transferência enviada 553.570.000.038.547 552,00 D

30/07 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
30/07/2021 3570 99015 470 Transferência enviada 553.570.000.038.547 564,78 D

30/07 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
30/07/2021 3570 99015 470 Transferência enviada 553.570.000.038.547 21,80 D

30/07 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
30/07/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.001 24,30 D



341 4837 32205124889 RAFAELA SALES AMA
30/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.200.905.819 10,45 D

Cobrança referente 30/07/2021
30/07/2021 0000 00000 848 BB RF Simples 1.100 1.242,33 C 0,00 C
31/07/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD138444 NARRINAM CAMARGO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909414388951
09/08/2021 09:48:36

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

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

30/06/2021 SALDO ANTERIOR 16.567,34 12.096,468305
02/07/2021 RESGATE 6,45 4,708343 1,369908665 12.091,759962

Aplicação 07/05/2021 6,45 4,708343
07/07/2021 APLICAÇÃO 15.000,00 10.945,930572 1,370372295 23.037,690534
15/07/2021 RESGATE 380,33 0,31 277,578835 1,371286105 22.760,111699

Aplicação 07/05/2021 380,33 0,31 277,578835
28/07/2021 RESGATE 3.080,45 2,86 2.246,102688 1,372737772 20.514,009011

Aplicação 07/05/2021 1.158,94 1,21 845,134575
Aplicação 08/06/2021 1.921,51 1,65 1.400,968113

29/07/2021 RESGATE 11.014,19 9,74 8.029,803762 1,372876639 12.484,205249
Aplicação 08/06/2021 11.014,19 9,74 8.029,803762

30/07/2021 RESGATE 1.242,33 1,12 905,626887 1,373026815 11.578,578362
Aplicação 08/06/2021 1.242,33 1,12 905,626887

30/07/2021 SALDO ATUAL 15.897,70 11.578,578362 11.578,578362

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.567,34
APLICAÇÕES (+) 15.000,00
RESGATES (-) 15.723,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 68,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 14,03
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54,11
SALDO ATUAL = 15.897,70

Valor da Cota
30/06/2021 1,369601043
30/07/2021 1,373026815

Rentabilidade
No mês 0,2501
No ano 0,8925
Últimos 12 meses 1,1297

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.

Endereço: Rua Zuferey, nº 47 -  Jardim Pitangueiras -  Jundiaí - CEP 13.202-420.
Email: institucional@associacaoalmater.com.br Telefone: (11) 99674-7252

3



ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

II. AÇÕES PREVISTAS, INTERCORRÊNCIAS E SOLUÇÕES ENCONTRADAS

O mês de julho foi o sétimo mês de execução do projeto, sendo um mês

dedicado para reflexão quanto ao atendimento dos objetivos propostos no primeiro

semestre, e também, do recalibramento das metas para o segundo semestre.

Até o mês de julho, o projeto contava com 36 crianças inscritas,

correspondendo a 72% do público alvo atingido, que era de 50 crianças atendidas

em 12 meses, o que demonstra uma boa métrica de adesão.

No mês de julho foram realizadas 3 reuniões de estudos de casos e uma

reunião geral de equipe. Neste mês a equipe também se debruçou em traçar

estratégias para incluir as 14 crianças faltantes.

Desta forma, na primeira reunião de estudos de casos do mês, a equipe

elencou, inicialmente, 9 crianças para ingresso. O critério utilizado para a seleção

observou a disposição do plano de trabalho, dando preferência para crianças

atendidas anteriormente pelo Projeto Crescer (projeto executado em 2019 pela

Associação no território do Jardim São Camilo, com objetivo de atender crianças

com dificuldades de aprendizagem).

As demais reuniões de estudos de casos serviram para discussão de

casos pontuais, com apresentação dos obstáculos e construção de estratégias de

atuação multidisciplinar. Neste sentido, houve um grande avanço.

É inequívoco que o público alvo selecionado (pessoas em situação de

vulnerabilidade social e crianças com dificuldades de aprendizagem) apresenta

uma série de desafios: dificuldade de compreensão da importância do trabalho,

resistência à vinculação e periodicidade no atendimento, ausência de organização
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e cumprimento dos combinados pactuados, entre muitos outros. Contudo, a

reunião de estudos de casos, e a abordagem de traçar estratégias

multidisciplinares, tem se mostrado muito eficiente para atingir toda essa

problemática.

Por fim, em julho a equipe precisou suspender suas atividades presenciais

por uma semana, em decorrência de um resultado positivo para COVID 19 por uma

de nossas colaboradoras. Seguindo as orientações dos órgãos de saúde, e o

próprio protocolo interno da entidade, todos os outros profissionais realizaram o

teste, a fim de evitar novas contaminações. Não houve mais nenhum caso de

positivo e o trabalho foi retomado após a apresentação dos resultados dos testes

negativos.

Após algumas considerações iniciais, passaremos a partir de agora a falar

sobre o cumprimento dos objetivos dentro do mês:

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

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

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

socioambientais e oficina de brincar”, as oficinas continuaram sendo

devidamente adaptadas e executadas.

Nas duas primeiras semanas do mês foi implantada a composteira no

centro comunitário. Através da explicação do funcionamento da mesma, fizemos

uma conversa sobre a questão dos resíduos urbanos, como cada um cuida do seu

lixo, qual o destino dos resíduos, etc. A interação com as crianças foi bastante

positiva, eles demonstraram entendimento e curiosidade.

Paralelo a proposta da atividade com a composteira, fizemos a utilização

de jogos com algumas das crianças e também tecemos diálogos sobre o espaço

da horta - buscando a conduta da observação para os acertos e erros da
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experiência. De um modo geral as crianças demonstraram interesse e prazer pela

proposta, interagindo com as suas opiniões, mostrando atenção e compreensão.

Apesar de estarmos constatando que há um engajamento positivo em

cerca de 55% (20 crianças engajadas de um público de 36 no total), do público

beneficiário, tivemos uma baixa na frequência com a presença de 12 crianças de

um público total de 34 crianças. Consideramos as faltas como consequência da

baixa de temperatura e da entrada das férias escolares. Em períodos de

temperaturas muito baixas já é sabido que a frequência nas atividades extra

escolares costuma cair. Assim como nos períodos de férias escolares, onde as

crianças costumam sair para ficar na casa de parentes que não residem no

território.

No entanto, considerando a baixa na frequência, seguimos em trabalho

multidisciplinar em reuniões semanais de estudos de caso, buscando mapear as

faltas e respectivas famílias para entender os motivos e as dinâmicas de cada caso

e fazer as buscas e chamadas necessárias para o retorno e presença das crianças

nas oficinas. Também mantivemos o trabalho de comunicação com as famílias

através do grupo de whats app.

Como mencionado anteriormente, na segunda quinzena do mês tivemos

um corte das atividades devido a uma das colegas ter atestado positivo para

COVID-19. Dessa forma, assim que soubemos do resultado positivo, a equipe toda

se afastou e avisamos imediatamente as famílias quanto ao cancelamento das

oficinas.

Com esse fato, buscamos organizar as ações nas oficinas socioambientais

e brincar de modo mais próspero possível. Neste período contado de 10 dias,

aproximadamente, foi organizado a agenda para a inserção de novos beneficiários

para o mês de agosto, ou seja, para o segundo semestre de andamento do projeto.

Endereço: Rua Zuferey, nº 47 -  Jardim Pitangueiras -  Jundiaí - CEP 13.202-420.
Email: institucional@associacaoalmater.com.br Telefone: (11) 99674-7252

6



ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

Essa nova agenda foi planejada reorganizando os horários das crianças já

inscritas para atividades em grupos (de até 5 crianças), a partir de agosto, e

também, com a abertura de espaços na grade de horários para a chegada dos

novos integrantes beneficiários do projeto.

Foi organizado um bilhete com os novos horários das crianças já inscritas e

a entrega dos mesmos foi realizada na segunda-feira, dia 02 de agosto, no

aproveitamento da presença dos familiares durante a entrega dos alimentos.

Dessa forma, considerando todos os percalços ocorridos durante o mês e a

situação extrema dada pela pandemia, seguimos em evolução e crescente; uma

vez que é sensato observar o trabalho de avaliação dentro de uma perspectiva de

construção processual e de longo prazo. Consideramos também, e sobretudo, que

dentro da perspectiva subjetiva - que tange às respostas das crianças no quesito

de sentimento de prazer e demonstração de compreensão, bem como a

capacidade de reflexão sobre temas multidisciplinares, ou seja, o sócio ambiental -

que a resposta dos beneficiários tem sido bastante significativa e próspera.

Abaixo temos uma tabela que exemplifica as adaptações para o plano de

trabalho elaborado pela profissional responsável:

JULHO

Semana
do mês

Plano de trabalho original. Plano de trabalho adaptado à situação
de pandemia.

Semana 1
(05 à 09)

Mapeamento do semestre:
dinâmicas de valorização de
percurso.

Implantação da composteira, brincadeiras
com jogos e conversas sobre a horta.

Semana 2
(12 à 16)

Dinâmica corporal.
Atividade sensorial e de
reconhecimento de plantas
alimentícias. Observação do
espaço e troca de saberes.
Dinâmica final.

Implantação da composteira, brincadeiras
com jogos e conversas sobre a horta.
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Semana 3
(19 à 23)

Dinâmica sensorial. Roda de
conversa sobre o mapa do
bairro. Finalização.

Atividades canceladas devido ao
afastamento da equipe

Semana 4
(26 à 30)

Brincadeiras cooperativas.
Cuidado com a horta.

Atividades canceladas devido ao
afastamento da equipe

Concernente ao objetivo 2, da “oferta de atendimento individualizado

para crianças como demandas psicossociais, dificuldades de aprendizagem

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

observações quanto ao atendimento psicológico e atendimento psicopedagógico

separadamente.

Sobre o atendimento psicológico, para o mês de julho estava previsto a

continuidade dos atendimentos individuais com as 17 crianças inscritas no projeto,

os atendimentos individuais com 3 mães e o planejamento comum para inserção

das 14 crianças nas vagas disponíveis.

Dos atendimentos semanais previstos com 17 crianças, 15 compareceram

e 2 faltaram sem justificativa.

Os atendimentos das crianças vêm ocorrendo por meio de abordagem

terapêutica na abordagem fenomenológica existencial, desta maneira, os

atendimentos são planejados com os temas: sentimentos e emoções, com o intuito

de favorecer o diálogo e se aproximar das demandas individuais. O atendimento é

dividido em: acolher as demandas semanais, brincar e por último finalizo com os

pontos mais relevantes da sessão.

De acordo com a profissional, na finalização, busca-se averiguar com as

crianças como foi o atendimento, sendo que no geral a devolutiva vem sendo muito

positiva. As crianças aderem às atividades propostas, a partir destas se apresenta
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as características, dificuldades e facilidades das crianças, todavia a profissional

busca adaptar a atividade conforme a necessidade de cada criança.

Em relação a presença e frequência, no contexto de 17 crianças, faltaram 2

sem justificativa. Das 15 crianças que frequentaram regularmente o atendimento

psicológico, para 3 dias de atendimento, a média foi de 1 falta. As 2 crianças com

faltas sem justificativas foram levadas para reunião, onde no grupo foi levantado

informações pertinentes para abordar as famílias de maneira diferente. No geral,

como abordagem com as mães para frequência nos atendimentos, foi utilizado o

contato via mensagens no celular, sendo esta uma ferramenta útil para construção

do vínculo.

Como mencionado anteriormente, a psicóloga do projeto foi infectada pela

COVID-19, o que acarretou em uma ruptura do trabalho por duas semanas (do dia

19/07 ao dia 30/07). Isso impactou nos atendimentos individuais e nos

atendimentos com as mães. Infelizmente, esse é um risco a que todos profissionais

estão sujeitos.

Ocorreram atendimentos individuais com três mães: Luciana (mãe Heloa),

Luciana (mãe Julia) e Zenilda (mãe Fabricio). Destes atendimentos, a profissional

relata ter detectado que com a Zenilda pode ser desenvolvido um processo

terapêutico produtivo. Já com a Luciana, mãe da Heloa, a profissional relata que

esta trouxe algumas demandas, porém, que a mãe demonstrava uma certa esquiva

no atendimento, o que demonstra uma necessidade de aprofundar o vínculo. Por

último, a Luciana, mãe da Júlia, apresentou suas demandas, na maioria

relacionadas à dificuldade financeira que enfrenta. Neste caso, a profissional, após

discussão de casos com a equipe, compreende ser melhor um encaminhamento

para atendimento exclusivo pelo serviço social, postergando a continuidade do

atendimento psicológico no momento.
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Quanto ao atendimento psicopedagógico, estava previsto para o mês de

julho a continuidade dos atendimentos individuais com as 36 crianças no projeto.

Porém, dessas 36 crianças, 12 não necessitam de atendimentos com a

psicopedagoga, o que diminui o público alvo de atendimento para 24. Também

estava previsto o atendimento individual de 1 mãe. Por fim, o mês também foi

destinado para o planejamento da inserção de 09 crianças nas vagas disponíveis,

conforme já mencionado.

No tocante aos atendimentos semanais, das 24 crianças previstas, 20

compareceram regularmente, 3 justificaram suas ausências e 1 criança faltou sem

justificativa. Desta forma, a família foi encaminhada para monitoramento pelo

serviço social.

Os atendimentos do mês de julho foram planejados com focos

individualizados na dificuldade de cada assistido. Foram utilizados jogos como

“Memória das Sílabas”, "Uno" e “Bingo”; livros de histórias clássicas como “Patinho

Feio” e suas diferentes versões, dentre os quais neste mês algumas dessas

crianças iniciaram seu processo de leitura e solicitaram o empréstimo dos mesmo

para ler fora do ambiente terapêutico.

Neste mês de julho foi iniciado uma reavaliação das dificuldades individuais

dos assistidos as quais haviam sido encontradas no processo de sondagem inicial,

foi verificado uma evolução significativa desenvolvimento dos assistidos no

processo de leitura, escrita e raciocínio, onde as crianças evoluíram suas fases de

escrita.

Os atendimentos continuarão a ser realizados com foco no desenvolvimento

psicopedagógico individual, porém com possíveis duplas para que haja um melhor
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aproveitamento durante jogos, discussões de temas entre outros focos do

atendimento.

Quanto às reuniões do mês, as reuniões de estudos de casos foram

essenciais para discutir a formação das possíveis duplas de atendimentos, o

desenvolvimento psicossocial dos assistidos e como seriam conduzidos os

próximos atendimentos após a discussão de casos.

Foram realizados contatos com a escola Emeb Deodato Janski a fim de

alinhar o processo de ensino e aprendizagem dos assistidos durante os

atendimentos psicopedagógicos. Foi apresentado o objetivo dos atendimentos e o

impacto gerado no processo escolar dos assistidos, visto que eles ampliaram seus

vocabulários, avançaram nas fases de escrita e melhoraram o comportamento. A

partir disso, representantes da escola enviaram informações atualizadas sobre as

crianças atendidas.

Quanto ao preenchimento das vagas, no mês de julho foram realizadas duas

sondagens iniciais, resultando na inclusão de 1 nova criança a partir de agosto.

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

forma estendida para as famílias das crianças atendidas pelo projeto,

destacando os núcleos familiares desestruturados como membros

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

demanda emergente do território”, no mês de julho a equipe multidisciplinar

continuou prestando orientações jurídicas e de serviço social para as as famílias do

território.

Atualmente a equipe de orientação jurídica conta com uma defensora

pública aposentada, que também atua como diretora da Associação, e com duas

voluntárias, sendo que uma atua presencialmente e a outra apenas de forma
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remota. As principais necessidades de orientações giram em torno de demandas

familiares, relacionadas ao direito de convivência familiar e assistência material.

O atendimento das famílias identifica a ausência de informações e

conhecimento sobre direitos básicos e fundamentais garantidos na Constituição

Federal.

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 julho a equipe do

mapeamento deu continuidade ao cronograma previsto para o segundo semestre,

captando as respostas faltantes, para avançar para as próximas fases.

A equipe apurou em resultados absolutos, e até o final do mês de julho,

havia um pouco mais de 50% das respostas obtidas. Pelo cronograma elaborado,

em agosto estaria prevista a etapa de leitura das respostas obtidas, contudo, no

mês de agosto a equipe continuará colhendo as respostas faltantes.

Como mencionado em outros relatórios anteriores, o mapeamento também

inclui a captação de respostas de crianças e adolescentes atendidas pela

organização, o que demanda uma atenção especial da equipe para auxílio no

preenchimento. Até o mês de julho o acesso ao Centro Comunitário ainda estava

restrito para realização de atividades presenciais, o que também protelou a

obtenção de todas as respostas.

Com a volta de algumas atividades presenciais a partir de agosto, o acesso

às crianças e adolescentes será mais brando, e desta forma, com um caminhar

mais ágil da captação das respostas faltantes.

Em reunião com a equipe para analisar o cumprimento do cronograma,

constatou-se que o avanço da etapa de captação nos meses de julho e agosto não
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prejudicaria a execução das outras etapas previstas (leitura das respostas obtidas,

reuniões para análise do material coletado e elaboração do material coletado), pois

são etapas independentes, que podem ser desenvolvidas concomitantemente com

a captação das respostas faltantes.

PLANEJAMENTO 2º SEMESTRE - MAPEAMENTO TERRITORIAL

1ª etapa (junho e
julho)

Balanço do primeiro semestre e
apuração do que falta coletar.
Estabelecer prazos para as etapas
seguintes até o fim do ano.
Obtenção das respostas faltantes.

Etapa cumprida. Contudo, a
equipe ainda está coletando
respostas do público alvo.

2ª etapa (agosto) Leitura das respostas obtidas. Aguardar

3ª etapa (agosto
e setembro)

Rodadas de reuniões para análise
do material coletado.

Aguardar

4ª etapa
(setembro)

Elaboração e criação do material
no formato digital (escrita,
tabulação, diagramação e seleção
de fotos).

Aguardar

5ª etapa
(outubro)

Planejamento da divulgação
(público alvo, abordagem,
quantidade, demandas específicas
e convites).

Aguardar

6ª etapa
(novembro)

Apresentação e divulgação do
mapeamento.

Aguardar

7ª etapa
(dezembro)

Balanço final, elaboração e
entrega do relatório final.

Aguardar

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”.
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Conforme programado, em julho foram realizadas duas aulas da formação

em direitos. A primeira aula aconteceu em 07/07, tendo como tema principal o

estudo dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A segunda

aula aconteceu em 28/07, com o tema da lei da primeira infância, com diretrizes de

atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social, lazer, cultura,

acolhimento institucional, prerrogativas trabalhistas e processo penal.

Os dois encontros foram muito proveitosos. Embora o número de

participantes tenha diminuído um pouco em relação ao primeiro encontro (média de

15 participantes em ambos os encontros de julho), foi possível perceber muito

interesse e entusiasmo dos participantes.

A cada encontro observamos que os alunos têm se empoderado cada vez

mais dos conteúdos. Além disso, no grupo do Whatsapp, o clima é de aprendizado

conjunto. Os participantes estão compartilhando conteúdos de suas vivências

práticas como atores da rede, trocando indicação de livros, filmes, documentários,

artigos e outros materiais. Isso demonstra uma preocupação e entrosamento com a

formação proposta.

Desta forma, compreendemos que o objetivo da formação tem sido

plenamente alcançado.

III. CONCLUSÃO

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

se mantém alinhada com o plano de trabalho proposto, avançado

consideravelmente no cumprimento dos objetivos pactuados no prazo determinado

pelo cronograma de atividades apresentado.
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O mês de julho foi o primeiro mês do segundo semestre, e fazendo uma

análise macro dos objetivos propostos e do trabalho executado, é possível prever

que ao término do último semestre o projeto se encerrará com 100% dos objetivos

cumpridos, o que é muito satisfatório e demonstra a adequação do projeto com as

demandas do território.

Jundiaí, 30 de agosto de 2021.

____________________________________________

NARRINAM CAMARGO

Coordenadora do Projeto Despertar
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