
 

 
ASSOCIAÇÃO   ALMATER  

Fundada   em   31   de   março   de   2012  
CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  

 
 

Jundiaí,   05   de   setembro   de   2019.  
 
 

À   Unidade   de   Gestão   de   Assistência   e   Desenvolvimento   Social   -   UGADS   
 
Ref…   Termo   de   Fomento   nº   07/2018    -   Projeto   Crescer   
 

● Mês   de   referência:    Julho/2019  
 
Relação   de   documentos/Check   List:  
 

1   -   Protocolo   do   mês    (1   cópia) ;   

2-   Anexo   14   -   Área   Municipal   -   Demonstrativo   integral   das   receitas   e   despesas  
(1   cópia) ;  

 

3-   Anexo   II   -   Relação   das   Notas   Fiscais   do   mês   de   referência    (1   cópia) ;   

4-   Anexo   III   -   Conciliação   Bancária    (1   cópia) ;   

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

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

7-   Holerites    (original   e   1   cópia) ;   

8   -   Demonstrativo   de   cálculo   da   folha   de   pagamento    (1   cópia) ;   

9-   Notas   Fiscais   dos   prestadores   de   serviço    (2   cópias) ;   

11-   Guias   de   recolhimento   e   comprovantes   de   pagamento    (2   cópias) ;   

12-   Relatório   de   atividades     (1   cópia) ;   

13.   Listas   de   presenças    (1   cópia) .   

 
Recebido   em:  
 
Por:   

 
 
 
 
 

 

 

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

 

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  Prefeitura Municipal de Jundiaí
ORGANIZAÇÃO:  ASSOCIAÇÃO ALMATER
CNPJ: 15.670.588/0001-68
ENDEREÇO E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  EDMILSON IMPERATO
CPF: 112.160.108-11
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018 PROJETO CRESCER: Desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na promoção, proteção e 
defesa dos direitos das crianças e adolescentes, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990.
EXERCÍCIO:   JULHO/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018 28/12/2018 01/01/2019 à 31/12/2019 R$150,000.00

DEMOSNTRATIVO 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$)

10/07/2019 R$12,425.89 05/07/2019 3513558 R$12,425.89

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$21,432.23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$12,425.89

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$60.02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$33,918.14

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$33,918.14

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE 
DA DESPESA (8)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO 

(R$) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 
E PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            (H)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS 
DESPESAS PAGAS 
NESTE EXERCÍCIO 

(R$) (J=H+I)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 
PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 

Recursos Humanos (5) R$5,215.82 R$441.82 R$4,774.00 R$5,215.82 R$441.82
Recursos Humanos (6) R$4,240.00 R$0.00 R$4,240.00 R$4,240.00 R$0.00
Despesas com contabilidade R$127.24 R$127.24 R$0.00 R$127.24 R$127.24

TOTAL R$9,583.06 R$569.06 R$9,014.00 R$9,583.06 R$569.06

(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 33,918.14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 9,583.06 
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 24,335.08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 24,335.08

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata 
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 30 de agosto de 2019.

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 DE NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS

DATA 
DOCTO DOC. RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR 

TOTAL
VALOR 

MUNICIPAL
24/07/2019 NF 24 Juliana Cardoso De Marchi Oficineira Escola de Pais R$300.00 R$300.00
27/07/2019 NF 164 Angela Maria Monteiro Oficina arteterapia R$640.00 R$640.00
29/07/2019 NF 266 Santos e Santos consultores em qualidades LTDA Supervisão em psicopedagogia R$500.00 R$500.00
30/07/2019 NF 31 Narrinam Camargo Lima Serviços administrativos R$2,800.00 R$2,800.00
30/07/2019 Holerite Priscila Cristina e Silva Psicóloga R$2,276.40 R$2,087.00
30/07/2019 Holerite Maria Marta Ferreira Psicopedagoga R$2,940.72 R$2,687.00
05/08/2019 Boleto Escritório Comercial Macieira SS LTDA Despesas com contabilidade R$250.00 R$127.24
07/08/2019 Guia de Recolhimento FGTS referente 07/2019 Encargos Sociais R$888.80 R$368.00
20/08/2019 Guia de Recolhimento IRRF referente 07/2019 Encargos Sociais R$85.27 R$27.82
23/08/2019 Guia de Recolhimento PIS referente 07/2019 Encargos Sociais R$111.10 R$46.00

TOTAL R$10,792.29 R$9,583.06

Numero de documentos relacionados: 10
Total de despesas comprovadas: R$10,792.29
Total de despesas comprovadas Municipal: R$9,583.06

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Projeto Crescer, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprava a exata 
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho. 

Jundiaí, 30 de agosto de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Rua Zuferey 47, Jardim Pitangueiras, CEP 13.202-420, Jundiaí
email:  institucional@associacaoalmater.com.br



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 E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
MUNICIPIO:  Jundiaí/SP
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018 PROJETO CRESCER: Desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na promoção, 
proteção e defesa dos direitos das crianças  e adolescentes, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990.

DATA Nº DOC. HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO R$
SALDO ANTERIOR R$20,993.63

19/07/2019 613570000038547 Guia FGTS - Referente junho/2019 R$368.00 R$0.00 R$20,625.63
19/07/2019 613570000038547 DARF IRRF - Referente junho/2019 R$27.82 R$0.00 R$20,597.81
19/07/2019 613570000038547 Escritório Comercial Macieira SS LTDA referente junho/2019 R$127.24 R$0.00 R$20,470.57
19/07/2019 553570000038547 DARF PIS - Referente junho/2019 R$46.00 R$0.00 R$20,424.57
30/07/2019 73001 Narrinam Camargo Lima - Referente julho/2019 R$2,800.00 R$0.00 R$17,624.57
30/07/2019 73002 Priscila Cristina e Silva - Referente julho/2019 R$2,087.00 R$0.00 R$15,537.57
30/07/2019 73003 Angela Maria Monteiro - Referente julho/2019 R$640.00 R$0.00 R$14,897.57
30/07/2019 73004 Santos e Santos Consultores em qualidade - Referente julho/2019 R$500.00 R$0.00 R$14,397.57
30/07/2019 832111200669633 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$14,387.12
30/07/2019 832111200669634 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$14,376.67
30/07/2019 832111200669635 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$14,366.22
30/07/2019 832111200669636 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$14,355.77
31/07/2019 613570000037993 Crédito da Prefeitura de Jundiaí via Termo de Colaboração 26/2018 R$0.00 R$12,425.89 R$26,781.66
31/07/2019 610340000115650 Juliana De Marchi - Referente julho/2019 R$300.00 R$0.00 R$26,481.66
31/07/2019 832121200844030 Maria Marta Ferreira - Referente julho/2019 R$2,687.00 R$0.00 R$23,794.66
31/07/2019 832121200844030 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$23,784.21
31/07/2019 - Rendimento de aplicação R$0.00 R$60.02 R$23,844.23

TOTAL R$9,635.31 R$12,485.91 R$23,844.23

Jundiaí,  30 de agosto de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Rua Zuferey 47, Jardim Pitangueiras, CEP 13.202-420, Jundiaí
email:  institucional@associacaoalmater.com.br





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33310084215277614
10/12/2019 08:50:37

Cliente
Agência 3570-X
Conta 38262-0 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência JULHO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/06/2019 SALDO ANTERIOR 15.016,37 712,708334
25/07/2019 APLICAÇÃO 5.300,00 250,754947 21,136173202 963,463281
30/07/2019 RESGATE 5.985,94 10,12 283,546400 21,146662431 679,916881

Aplicação 05/04/2019 4.952,08 8,40 234,575188
Aplicação 16/04/2019 1.033,86 1,72 48,971212

31/07/2019 SALDO ATUAL 14.380,33 679,916881 679,916881

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.016,37
APLICAÇÕES (+) 5.300,00
RESGATES (-) 5.985,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 10,12
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 49,90
SALDO ATUAL = 14.380,33

Valor da Cota
28/06/2019 21,069443250
31/07/2019 21,150122410

Rentabilidade
No mês 0,3829
No ano 2,4788
Últimos 12 meses 4,2797

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   JULHO/2019  

 

Em  julho  realizamos  os  atendimentos  com  as  crianças  no  que  se  referem             

às  intervenções  nas  áreas  de  Arteterapia,  Psicologia  ,  Psicopedagogia.  Neste  mês            

iniciamos  os  atendimentos  individuais  com  a  Psicopedagoga  especialista  e  também           

com  aulas  de  capoeira.  Por  se  tratar  de  um  mês  onde  as  crianças  entram  em                

recesso  escolar  na  escola,  reservamos  uma  semana  para  desenvolver  atividades           

diferenciadas;  nesta  mesma  perspectiva,  durante  uma  semana  o  espaço  ficou           

fechado  para  a  reforma  e  pintura,  portanto  sem  atendimentos  nesta  semana.            

Encontros  com  os  pais  e  responsáveis  na  escola  de  pais,  bem  como  reunião  com               

eles  para  informes  e  orientações.  Realizamos  uma  busca  ativa  junto  à  famílias  de              

alguns  alunos  encaminhados  que  não  compareceram  quando  chamados  para          

entrevistas.  Reunião  de  rede  e  de  equipe,  foram  ações  desenvolvidas  neste  mês             

também.  

Em  04/07/2019,  realizamos  uma  reunião  com  a  equipe  ampliada.  Para  um            

melhor  desenvolvimento  do  projeto,  na  oportunidade  pudemos  reavaliar  o  projeto,           

redefinir   ações   e   foco.   

Entre  as  ações,  a  equipe  deliberou  a  necessidade  de  buscarmos  atingir  as             

crianças  compreendidas  entre  as  idades  de  8  a  11  anos  para  atendimentos,  pois  os               
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mesmos,  levando-se  em  conta  as  idades,  são  os  que  mais  precisam  do             

acompanhamento.  

Neste  mesmo  dia,  pudemos  elencar  as  crianças  a  serem  chamadas  numa            

busca  ativa,  outras  crianças  na  faixa  de  6  anos  que  seriam  atendidas  pela              

alfabetizadora  voluntária,  profissional  a  ser  inserida  na  equipe;  as  crianças           

compreendidas  entre  as  idades  de  7  a  8  anos,  estas  seriam  inseridas,  esgotadas              

todas  as  possibilidade  das  crianças  consideradas  como  prioritárias  serem          

atendidas.  

Outras  questões  como,  por  exemplo,  a  importância  do  feedback  da  escola            

quanto  ao  desenvolvimento  dos  alunos,  que  estes  sejam  mensais,  conforme  posto            

no  projeto,  bem  como  as  formações,  que  sejam  garantidas  as  oportunidades            

oferecidas   no   documento.  

Redução  do  número  de  alunos  por  turma  (  de  6  a  8),  para  que  se  obtenha                 

um   melhor   aproveitamento   nos   atendimentos.  

SEMANA   DE   15   À   19/07/2019:   ATIVIDADES   DIFERENCIADAS  

Procuramos  trazer  para  as  crianças  uma  contação  de  história;  capoeira,           

esta  modalidade  já  pensando  em  oferecer  este  trabalho  entre  os  atendimentos,            

jogos;   sessão   cineminha   e    atividades   recreativas.  
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No  dia  15/07:  Realizamos  busca  ativa  na  residência/família  de  Maria           

Eduarda  Mathias  da  Silva  e  de  Isaac  Aragão  do  Nascimento,  ambos  não  se              

encontravam  na  residência.  Neste  último,  os  vizinhos  nos  informaram  que  a  família             

estava  viajando  para  um  outro  estado,  Bahia.  Tal  informação  fora  informada  pela             

mãe,   quando   na   tentativa   de   agendamento   para   a   anamnese.  

Quanto  à  criança  Maria  Eduarda,  fora  agendado  neste  mesmo  dia  uma            

entrevista  com  a  mãe,  a  Sra.  Patrícia,  junto  ao  serviço  Social,  e  a  mesma  não                

compareceu.  
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A  mãe  chegou  a  realizar  a  anamnese  em  06/05,  agendamos  a  triagem  com              

a   criança   em   09/05   às   14:00   horas,   a   mesma   não   compareceu.  

Diante  de  tantas  tentativas  de  aproximação  da  família  ao  acompanhamento           

no   projeto,   entendemos   que   não   houve   interesse   ao   serviço   prestado.  

Em   16/07/2019:   reunião   com   os   pais   das   crianças   do   projeto.  

Neste   encontro   os   pais   foram   orientados   quanto:  

● Aos  encontros  mensais  na  Escola  de  pais:  a  necessidade  e  a            

importância   na   adesão   aos   encontros;  

● Aos  atendimentos  individuais  e  grupais:  tal  estratégia  de  trabalho          

pensando  na  qualidade  e  aproveitamento  das  crianças  nos         

atendimentos.  

● A  inclusão  da  capoeira  no  período  vespertino:  tal  modalidade  fora           

introduzida  considerando  a  agitação  e  agressividade  das  crianças         

deste   período.   O   oferecimento   dar-se-á   entre   os   atendimentos.  

● A  duração  (  tempo)  dos  atendimentos:  percebemos  que  o  tempo  de            

aproveitamento  das  crianças  em  relação  ao  trabalho  desenvolvido  era          

o  mesmo  se  oferecido  em  menor  tempo.  Todavia  as  crianças  são            

muito   agitadas,   ansiosas   e   a   atenção   limitada.  

● Sobre  a  inclusão  de  uma  alfabetizadora  na  equipe  e  o  benefício  de             

algumas   crianças   serem   atendidas   pela   profissional.  
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● Sobre  a  atuação  da  Psicopedagoga  Especialista  junto  à  algumas          

crianças   para   avaliação   e   intervenção,   atuação   prevista   no   projeto.  

DE   22/07   À   26/07/2019:   REFORMA   E   PINTURA   DO   ESPAÇO  

Em  22/07/2019:  Busca  ativa  junto  às  famílias/residências  das  crianças:          

Emanuella  Fortunato  da  Silva  -  a  mãe  não  teve  interesse,  alegou  ter  problemas  de               

saúde   que   a   impossibilitava   de   levar   a   criança   aos   atendimentos.  

Tamyris  Flávio  dos  Santos  -  a  mãe  se  interessou  pelo  projeto,  porém  nos              

informou  que  a  criança  teria  uma  triagem  na  APAE  no  dia  26/07/2019.  Agendamos              

uma   entrevista   com   a   responsável   para   a   realização   da   anamnese.  

Yuri  Nunes  dos  Santos  -  a  avó  é  responsável  pela  criança  e  nos  relatou               

que  é  analfabeta,  pois  este  fato,  complementou,  que  talvez  teria  sido  enviado  o              

bilhete  na  agenda  da  criança  e  a  mesma  não  teria  visto.  Foi  agendado  com  a                

responsável   uma   entrevista   para   a   realização   da   anamnese.  

Daniel  Nunes  Pires:  fomos  recebidas  pelos  pais,  mostraram  interesse  e  na            

ocasião  relataram  que  Daniel  fez  acompanhamento  no  CRJ  -  Centro  de            

Reabilitação  de  Jundiaí  mas  devido  às  condições  financeiras  (condução),  tiveram           

que   parar.   Fora   agendado   uma   entrevista   para   a   realização   da   anamnese.  

Dhallyla  Vitória  Moura  Machado:  fomos  atendidas  pela  mãe,  a  Sra.  Juliana,            

a  mesma  mostrou  interesse  e  fora  agendado  uma  entrevista  para  a  realização  da              

anamnese.  
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Adriely  de  Lima  Alves:  fomos  atendidas  pelo  pai,  o  Sr.  Claudeonor,  se             

interessou  muito  e  nos  informou  que  a  esposa  estava  atrás  de  ajuda  para  a  filha.                

Agendamos  uma  entrevista  com  a  mãe,  pois  o  pai  trabalha,  para  a  realização  da               

anamnese.   

Em  23/07/2019:  Anamnese  com:  a  Sra.  Leonice  Ap.  de  Lima,  responsável            

pela  criança  Adriely  de  Lima  Alves;  a  Sra.  Sonia  Nunes  Pires,  responsável  pelo              

Daniel  Nunes  Pires;  a  Sra.  Tanaiany  Ap.  Flávia  dos  Santos,  responsável  por             

Tamirys   Flávia   dos   Santos.  

Em  25/07/2019:  Anamnese  com  a  Sra.  Juliana  Moura,  responsável  por           

Dhallyla   Vitoria   Moura   Machado.  

Em   30/07/2019:   Aplicação   de   teste   junto   à   criança   Adriely   de   Lima   Alves.  

Fora  agendado  a  aplicação  de  teste  para  a  criança  Daniel  Nunes  Pires,             

porém   o   menor   faltou.  

 

ATENDIMENTO   PSICOPEDAGÓGICO   

Grupo  I:  Trabalhamos  com  atividades  de  escrita  para  alfabetização,          

considerando  o  desenvolvimento  de  cada  criança.  Jogo  “Lince”e  massa  de  modelar            

foram  oferecidos.  Flávia  Alessandra  J.  Pereira,  aparece  cabisbaixa  aos          

atendimentos,  falta  de  atenção  e  concentração  são  comportamentos  observados          

junto  à  esta  aluna,  é  preciso  sempre  retomar  as  comandas  para  que  possa  realizar               

as  atividades.  Jamylly  A.  Passos,se  desenvolve  com  mais  desenvoltura  na           
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realização  das  atividades;dificultoso  as  pronúncias  do  V/F.  Júlia  Gabrielli  da  Silva            

Souza:   faltou   todo   mês   de   julho.  

Semana   de   15   à   19/07/2019:   atividades   diferenciadas.  

Semana  de  22  à  26/07/2019:  reforma  do  espaço  -  sem  atendimentos  com             

as   crianças.  

Grupo  II  -  crianças  de  7/8  anos:  Trabalhamos  com  a  leitura  dirigida,             

compreensão   e   interpretação.  

Grupo  III  -  crianças  de  8/9anos:  Trouxe  o  filme  “  História  sem  fim”  para  o                

grupo.  Os  mesmos  não  conheciam  o  filme.  Pudemos  explorar  o  conteúdo;  embora             

contando  com  crianças  agitadas,  as  mesmas  colaboraram  omitindo  opiniões  e           

participando   das   discussões   com   autonomia,   respeitando   o   próximo.  

Semana   de   15   à   19/07/2019:   atividades   diferenciadas.  

Semana  de  22  à  26/07/2019:  reforma  do  espaço  -  sem  atendimentos  com             

as   crianças.  

Grupo  IV  -  crianças  de  9/10anos:  Trouxe  o  filme  “  História  sem  fim”para  o               

grupo,  não  o  conheciam.  Pudemos  explorar  o  conteúdo.  Embora  contando  com            

crianças  agitadas,  as  mesmas  colaboraram  omitindo  opiniões  e  participando  das           

discussões  com  autonomia,  respeitando  o  próximo.  Jogo  -  dama,  Samira  não            

conhecia  o  jogo,  explicando  passo  a  passo,  acompanhou  a  orientação.           

Comumente  as  crianças  gostam  da  massa  de  modelar,  é  comum  entre  uma             

atividade   e   outra   solicitarem.  
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Semana   de   15   à   19/07/2019:   atividades   diferenciadas.  

Semana  de  22  à  26/07/2019:  reforma  do  espaço  -  sem  atendimentos  com             

as   crianças.  

Grupo  V  -  crianças  de  11/12anos:  Através  do  gênero  Contos  de  Fadas,             

estamos   desenvolvendo   em:  

Leitura:  (1)  Identificar  o  enredo,  personagens  de  contos  de  fadas  clássicos            

para   conhecer   seus   usos;  

 (2)  Articular  os  episódios  em  sequência  temporal  e  caracterizar  o            

espaço   onde   ocorrem   os   eventos   narrados,   para   compreender   o   texto   em   questão.  

 (3)  Identificar  o  conflito  gerador,  para  compreender  os  sentidos  do            

texto   em   questão.  

Produção:  Produzir  textos,  levando  em  conta  o  gênero  e  seu  contexto  de             

produção  estruturando-o  de  maneira  a  garantir  a  relevância  das  partes  em  relação             

ao   tema   e   aos   propósitos   do   texto   e   a   comunidade   temática.  

Fora  entregue  uma  cópia  dos  contos:  “O  isqueiro  mágico”  e  “O  príncipe             

feliz”,  realizamos  a  leitura  compartilhada,  parando  quando  na  necessidade  para           

realizar  as  inferências.  Após,  elaboraram  um  quadro  obtendo  as  seguintes           

informações:  quais  personagens,  onde  a  história  ocorreu  (espaço),  quando          

aconteceu  (tempo),  em  que  momento  da  história  a  criança  ficou  mais  curioso  e              

como   terminou   a   história   (desfecho).  
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ATENDIMENTO   PSICOLÓGICO   

Para  o  mês  de  Julho  foi  programado  trabalhar  o  tema  Sentimentos  no             

grupo  com  as  crianças.  Dentre  esse  tema  foram  utilizados  as  seguintes  atividades:             

Jogo  da  Memória  dos  Sentimentos,  pintaram  os  personagens  do  filme           

Divertidamente  e  conversamos  sobre  o  filme  e  atividades  sobre  as  expressões.            

Foram   utilizados   jogos   de   apoio   como   o   Jenga.  

 Por  esse  mês  ser  de  aniversário  do  Estatuto  da  Criança  e  do             

Adolescente,  abordamos  esse  tema  com  as  crianças  durante  nossas          

programações.  

 Foram   realizados   os   atendimentos   individuais.  

 Nesse  mês  tivemos  uma  reunião  de  equipe  ampliada  para  alinharmos           

o  projeto.  Discutimos  e  traçamos  estratégias  de  melhorias  para  os  atendimentos            

entre   outros   pontos.   Realizamos   reuniões   de   equipe   semanais.  

 Participamos  da  reunião  de  Rede  na  EE.  Profa.  Maria  José  Maia  de             

Toledo.  

 Tivemos  uma  programação  diferenciada  no  período  de  férias         

escolares  com  recreação,  contação  de  Histórias,  capoeira,  cine  pipoca  com  os            

filmes   Madagascar   3   e   Karatê   Kid.  

 O  espaço  ficou  fechado  durante  uma  semana  (22/07  à  26/07)  para            

reforma.  Porém  algumas  atividades  foram  realizadas  no  Projeto  Crescer  como           
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anamneses  e  visitas  domiciliares  da  Psicopedagoga  do  projeto  e  a  assistente            

social.    

No  final  do  mês  iniciamos  uma  nova  programação  de  atendimento  no            

projeto.  Organizamos  os  grupos  para  melhor  atendermos  as  crianças.          

Identificamos  outras  crianças  que  teriam  um  melhor  aproveitamento  recebendo          

atendimentos  individuais  ao  invés  de  grupos  e  iniciamos  os  atendimentos.           

 

 

                                  OFICINAS   DE   ARTETERAPIA  

 

Neste  mês  foram  realizadas  atividades  especiais  de  férias  priorizando  a           

recreação   e   convivência   com   todos   os   grupos   unidos.  

As  atividades  foram  desenvolvidas  com  dinâmicas  que  estimulassem  a          

cooperação,  reforçando  o  trabalho  em  equipe,  exercitando  a  criatividade,  a           

imaginação   e   a   relação   interpessoal.  

O  grupo  em  maior  número  possibilitou  a  criação  de  jogos  cooperativos  e             

recreativos  em  que  a  maioria  das  crianças  de  maneira  lúdica  e  prazerosa  puderam              

vivenciar   bons   momentos   de   lazer.  
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Tivemos  também  na  terceira  semana  do  mês  um  mutirão  para  reforma  e             

pintura  de  nosso  espaço  de  convivência  em  que  contamos  com  a  ajuda  da  maioria               

dos   profissionais   envolvidos   nos   projetos.  

Um  mês  excepcionalmente  diferente  da  rotina  de  atividades  que  costumam           

ser   desenvolvidas.   

 

ESCOLA   DE   PAIS   

Em  30/07/2019  foi  realizado  o  encontro.  Contamos  com  a  presença  de            

algumas  mães,  o  tema  desenvolvido  fora  “Educar,  amar  e  dar  limites  -  Amar              

também  é  dizer  NÃO”.  Iniciou-se  o  encontro  com  a  discussão  de  três  casos,  cada               

dupla  recebeu  um  caso  para  avaliar  e  opinar  sobre  as  situações  citadas.  Após  isso,               

foi  realizado  a  partilha  de  cada  caso  com  todo  grupo,  avaliando  possibilidades  e              

maneiras  de  educar,  amar  e  dar  limites.  As  mães  trouxeram  exemplos  de  seu              

dia-a-dia  e  ao  final  receberam  dicas  de  ferramentas  para  fortalecer  regras  e  limites              

com  os  filhos,  ressaltando  que  o  NÃO  de  hoje,  fará  o  grande  homem/mulher  de               

amanhã!  
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SERVIÇO   SOCIAL  

Em  julho  tivemos  o  início  do  acompanhamento  do  projeto  Crescer  por  uma             

assistente  social  contratada  com  recursos  próprios  da  organização.  A  assistente           

social  iniciou  um  trabalho  com  as  famílias  e  com  os  equipamentos  no  território  para               

a  construção  de  um  estudo  social  de  cada  criança/família  atendida  pelo  Projeto             

Crescer.  Tal  medida  é  assertiva,  pois  muitas  das  dificuldades  de  aprendizagens  das             

crianças  atendidas  possuem  um  fundo  emocional  e  familiar,  por  isso  identificou-se            

a   necessidade   de   traçar   um   histórico   familiar   de   cada   atendido.   

Em  04/07/2019:  Participação  efetiva  na  reunião  de  equipe,  foi  possível           

colocar  em  pauta  alguns  casos  e  ver  uma  forma  de  trabalhar  com  objetividade  para               

se   ter   um   retorno   de   uma   forma   clara   e   objetiva.  

Em  09/07/2019:  -  Análise  dos  prontuários  das  crianças  para  a  realização            

da   busca   ativa.   

Em  15//2019:  Agendamento  com  a  mãe  da  Maria  Eduarda,  no  entanto  a             

mesma   não   compareceu.  
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Juntamente  com  a  coordenadora  e  então  psicopedagoga  do  projeto,          

realizamos  as  visitas  -  busca  ativa,  junto  às  famílias/residências  das  crianças  a             

serem  chamadas:  Maria  Eduarda  Mathias  da  Silva  e  Isaac  Aragão  do  Nascimento.             

Orientamos   as   mães   visitadas   a   importância   do   projeto.  

Em  22/07/2019:  Juntamente  com  a  coordenadora  e  então  psicopedagoga          

do  projeto,  realizamos  as  visitas  -  busca  ativa,  junto  às  famílias/residências  das             

crianças   a   serem   chamadas:   

Emanuella   Fortunato   da   Silva  

Tamyris   Flávia   dos   Santos  

Yuri   Nunes   dos   Santos  

Daniel   Nunes   Pires  

Dhallyla   Vitória   Moura   Machado  

Adriely   de   Lima   Alves  

 

  Orientamos   as   mães   visitadas   a   importância   do   projeto.  
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Em  23/07/2019:  Entrei  em  contato  com  alguns  pais  para  alinharmos  uma            

conversa  sobre  as  crianças  atendidas.Analisei  prontuários.  Auxiliei  nas  oficinas  de           

arteterapia   e   fiz   o   lanchinhos   para   as   crianças.  

Em  30/07/2019:  -  Entrei  em  contato  com  alguns  pais  para  alinharmos  uma             

conversa  sobre  as  crianças  atendidas.  Analisei  prontuários.  Conversei  com  a  mãe            

do  Fabrício  sobre  o  projeto.  Auxiliei  nas  oficinas  de  arteterapia  e  fiz  o  lanchinhos               

das   crianças.  

 

PSICOPEDAGOGA-   ESPECIALISTA  

Foi  feita  uma  triagem  das  fichas  dos  alunos  que,  por  motivos  diversos,             

ainda  não  estavam  participando  do  projeto,  e  que  deverão  ser  procurados  pela             

Assistente  Social  que  fará  uma  busca  ativa  deles.  Através  da  triagem  foram             

identificadas  crianças  que  possivelmente  são  portadoras  de  vários  distúrbios  de           

aprendizagem,   segundo   a   ficha   preenchida   pela   escola.  

Nas  reuniões  semanais  com  Psicopedagoga  e  com  a  Psicóloga,  discutimos           

alguns  casos  de  crianças  com  problemas  de  alfabetização.  Então,  ficou  decidido            

que  teríamos  um  reforço  semanal  de  uma  professora  alfabetizadora,  que  iniciará            

em   Agosto   os   atendimentos,   uma   vez   por   semana,   de   forma   voluntária.  

Além  disso,  às  quintas  feiras,  a  partir  de  Agosto,  faria  atendimento            

individual  de  alguns  alunos,  indicados  pela  equipe,  para  diagnóstico          
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psicopedagógico  e,  se  necessário,  plano  individual  de  intervenção         

psicopedagógica.  

 

CAPOEIRA  

A  capoeira  foi  uma  estratégia  de  intervenção  de  que  utilizamos  para            

amenizar  a  agressividade  e  agitação  das  crianças.  Inserida  entre  os  atendimentos            

e   oferecida   às   quartas-feiras   no   período   da   tarde.  

 

O  mês  de  julho  foi  importante  pois  pudemos  avaliar  o  desenvolvimento  do             

projeto  e  a  partir  daí  estabelecermos  os  encaminhamentos  necessários  para           

qualificá-lo.  

A  inclusão  de  mais  uma  profissional  na  equipe  com  vasta  experiência  em             

alfabetização,  foi  uma  tomada  de  decisão  importantíssima,  no  sentido  de  dar            

respaldo   às   crianças   que   estão   em   processo   de   alfabetização.  
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Importante  também,  foi  a  participação  no  mutirão  para  pintura  e  reforma            

do  espaço  físico,  tornando-o  mais  alegre  e  convidativo  para  receber  nossas            

crianças,   familiares   e   comunidade.   

 

  Jundiaí,   30   de   agosto   de   2019.   

 

 

 

 
__________________________________  

Maria   Marta   Ferreira  
Coordenadora   -   Psicopedagoga   
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