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Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 
 
 

Ofício   nº   34/2020  

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    março/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: Março/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$85,937.83

11/03/2020 NF 67 - Clívea Rafael (oficina de alimentação saudável) Recursos Humanos R$300.00
12/03/2020 NF 3 - Vitória Gotardo Oliveira - ref. janeiro Recursos Humanos R$1,336.67
12/03/2020 NF 4 - Vitória Gotardo Oliveira - ref. fevereiro Recursos Humanos R$1,336.67
20/03/2020 NF 39 - Eliane Belmonte Lucenti Recursos Humanos R$4,750.00
30/03/2020 NF 5 - Vitória Gotardo Oliveira Recursos Humanos R$1,336.67
30/03/2020 NF 11 - Patricia Malite Imperato Recursos Humanos R$2,100.00
30/03/2020 NF 47 - Narrinam Camargo Lima Recursos Humanos R$2,100.00
30/03/2020 NF 36 - Rafael Luis Zago de Oliveira Recursos Humanos R$5,041.67
30/03/2020 NF 40  - Rafaela Sales Amaral Recursos Humanos R$5,041.67
30/03/2020 NF 10 - Carmem Lúcia da Silva Recursos Humanos R$2,100.00
31/03/2020 NF 188  - Angela Maria Monteiro Recursos Humanos R$1,125.00

Total............................................................................................................................................................................................................ R$26,568.35

Número de documentos relacionados: 11
Valor recebido no trimestre (-) Despesas do exercício anterior: R$85,937.83
Total das despesas comprovadas: R$26,568.35
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R$144.14
Saldo para o próximo trimestre: R$59,513.62

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

Jundiaí, 30 de abril de 2020.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Triênio 2018/2020





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701142574539318
01/04/2020 14:36:42

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

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

28/02/2020 SALDO ANTERIOR 122.130,55 90.437,156569
02/03/2020 RESGATE 20.000,00 0,62 4,74 14.812,668628 1,350557452 75.624,487941

Aplicação 20/02/2020 20.000,00 0,62 4,74 14.812,668628
03/03/2020 RESGATE 6,45 4,775388 1,350675657 75.619,712553

Aplicação 20/02/2020 6,45 4,775388
06/03/2020 RESGATE 14.583,17 1,16 5,17 10.798,985601 1,351006524 64.820,726952

Aplicação 20/02/2020 14.583,17 1,16 5,17 10.798,985601
11/03/2020 RESGATE 310,45 0,04 0,09 229,829870 1,351347410 64.590,897082

Aplicação 20/02/2020 310,45 0,04 0,09 229,829870
12/03/2020 RESGATE 2.673,34 0,43 0,83 1.979,045670 1,351459464 62.611,851412

Aplicação 20/02/2020 2.673,34 0,43 0,83 1.979,045670
20/03/2020 RESGATE 4.760,45 1,59 0,21 3.522,054199 1,352122861 59.089,797213

Aplicação 20/02/2020 4.760,45 1,59 0,21 3.522,054199
30/03/2020 RESGATE 17.761,81 7,36 13.137,612195 1,352541827 45.952,185018

Aplicação 20/02/2020 17.761,81 7,36 13.137,612195
31/03/2020 RESGATE 1.135,45 0,48 839,787109 1,352640434 45.112,397909

Aplicação 20/02/2020 1.135,45 0,48 839,787109
31/03/2020 SALDO ATUAL 61.020,85 45.112,397909 45.112,397909

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 122.130,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 61.231,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 144,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 11,68
IOF (-) 11,04
RENDIMENTO LÍQUIDO 121,42
SALDO ATUAL = 61.020,85

Valor da Cota
28/02/2020 1,350446571
31/03/2020 1,352640434

Rentabilidade
No mês 0,1624
No ano 0,5136
Últimos 12 meses 3,3781

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   MARÇO   DE   2020  

(Percepção   dos   profissionais   -   Rafaela   Sales   e   Rafael   Zago)  

   EIXO   1   -   AGROECOLOGIA   E   SUSTENTABILIDADE  

 

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   março   de   2020.  

 

Iniciamos  o  mês  de  março  com  as  oficinas  voltadas  para  os  temas  do              

grande  tema  norteador  do  deste  eixo;  permacultura  e  agrofloresta.  Retomamos  os            

assuntos  com  os  adolescentes,  tendo  em  vista  que  a  maioria  deles  são  novos              

integrantes  do  grupo  e,  tomamos  o  cuidado  para  contemplar  os  adolescentes  que             

já   vinham   conosco   desde   o   semestre   passado.   

 

Todo  o  trabalho  deste  período  veio  com  inserção  de  conteúdo  e,  sobretudo             

com  a  integração  dos  adolescentes  novos  ao  grupo,  bem  como  na  reafirmação  dos              

combinados  e  no  estabelecimento  da  força  do  grupo  “Ecoar”  dentro  da  escola.             

Sentimos  que  esse  processo  veio  com  a  valorização  das  individualidades,  dos            

saberes  de  cada  adolescentes  dentro  do  seu  micro  universo  e  da  integração             

desses  ricos  conteúdos  ao  que  denominamos  grupo  “Ecoar”.  Neste  momento           

buscamos  dar  foco  para  intervenções  que  favoreceram  esse  movimento  para           

justamente  criar  o  sentimento  de  pertencimento  para  com  o  projeto.  E,  entendemos             

que  até  a  data  em  que  estivemos  presentes  na  escola,  isso  de  deu  forma  muito                

bem   sucedida.   
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Realizamos  as  oficinas  regadas  com  as  práticas  corporais,  dinâmicas  de           

grupo  e  jogos  cooperativos,  em  todas  as  oficinas.  Realizamos  uma  segunda            

rodada  do  jogo  da  permacultura  -  metodologia  criada  por  nós  com  um  jogo  de               

palavras  no  espectro solução  (traduzindo  as  ferramentas  e  tecnologias  da           

permacultura,  agrofloresta  e  cultura  de  paz),  e  palavras problemas ;  (traduzindo  as            

questões   e   problemáticas   sociais   e   ambientais).   

 

O  jogo  promoveu  a  discussão  e  interação  entre  os  adolescentes,  gerando            

reflexão  sobre  os  temas  e  a  construção  de  formas  de  organização  e  soluções  para               

os  problemas  da  sociedade.  Foi  uma  atividade  muito  proveitosa  e  com  o  objetivo              

plenamente   cumprido.   

 

Seguimos,  na  Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad,  também  com  a           

construção  do  mutirão,  realizado  em  07  de  março,  sábado.  Estabelecemos  com  os             

adolescentes  os  grupos  de  divulgação  da  ação  na  escola  e  no  bairro  e  os  grupos                

da   organização   do   evento.   

 

O  mutirão  ocorreu  de  forma  muito  produtiva  e  com  o  teor  pedagógico             

excelente.  Tivemos  a  participação  de  outros  estudantes  da  escola,  devido  a            

divulgação   realizada   pelos   grupos   responsáveis   por   esta   tarefa.   

 

As  etapas  consistiram  em:  1)  identificação  das  espécies  -  sementes  e            

mudas;  2)  corte  da  adubação  verde;  3)  preparo  dos  canteiros;  4)  adubação             

orgânica;  5)  cobertura  vegetal;  6)  plantio;  7)  rega;  8)  confraternização  e  finalização.             

Todas  as  etapas  aconteceram  de  forma  dinâmica  e  participativa,  onde  trazemos,            

sobretudo,  a  abertura  para  incluir  os  saberes  de  cada  participante  ao  nosso             

planejamento   pedagógico   e   de   execução.   
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Tivemos  também  o  apoio  de  um  morador  do  bairro  Santa  Gertrudes  que             

atua  como  comunicador  e  gerencia  um  jornal  local  e  um  perfil  nas  redes  sociais  do                

bairro.  Realizamos  junto  com  ele  chamadas  ao  vivo  sobre  o  mutirão  e             

compartilhamos  com  o  mesmo  olhares  sobre  o  bairro.  Vimos  que  os  adolescentes             

ficaram  empolgados  com  esse  tipo  de  intervenção  e,  sobretudo,  temos  a  rica             

oportunidade  de  divulgar  em  maior  extensão  as  ações  do  projeto  para  a             

comunidade.  Essa  participação  do  morador  também  aconteceu  de  forma          

voluntária,   como   um   parceiro   bastante   ativo   do   projeto.   

 

Além  disso  tivemos  uma  participação  ao  vivo  na  rede  TV  TEM  -  Afiliada  da               

Rede  Globo  e  emissora  local.  Fomos  procurados  pela  equipe  da  televisão  através             

da  divulgação  que  temos  feito  das  nossas  ações  em  nossas  redes  sociais.  Os              

adolescentes  adoraram  a  participação  e  ressaltamos  com  todos  que  o  maior  ganho             

que  tivemos  com  a  reportagem  é  a  divulgação  do  mutirão  e  a  colocação  dos               

adolescentes   como   protagonistas   de   uma   ação   de   mudança   social   e   ambiental.  

 

Após  o  mutirão,  dentro  da  oficina,  tivemos  uma  roda  de  conversa  com  todos              

os  adolescentes  do  projeto  na  Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad.  A  roda  de              

conversa  reforçou  toda  a  ação  do  mutirão,  valorizou  os  adolescentes  que  estiveram             

presentes  e  também  incluiu  os  que  não  puderam  participar;  com  uma  recapitulação             

das   etapas   realizadas   no   mutirão   e   dos   conteúdos   abordados.   

 

Ainda  na  Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad,  no  dia  13  de  março,             

realizamos  a  oficina  de  alimentação  saudável  para  os  adolescentes  e  comunidade            

em  geral,  em  parceria  com  o  CRAS  -  Centro  de  Referência  em  Assistência  Social  -                

do  bairro  Jardim  Santa  Gertrudes.  O  equipamento  cedeu  o  espaço  e  contribuiu             

significativamente  com  a  divulgação.  Seguimos  numa  parceria  muito  rica  e  afinada            

com  a  equipe  do  CRAS  -  Centro  de  Referência  em  Assistência  Social,  conforme  já               
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descrevemos   em   outros   relatórios.   

 

A  oficina  foi  um  sucesso,  tivemos  27  pessoas  presentes  entre  os            

adolescentes  inscritos  no  projeto,  moradores  do  bairro  e  representantes  de           

equipamentos  do  território  como  os  profissionais  da  UBS  -  Unidade  Básica  de             

Saúde,  por  exemplo.  A  oficina  contemplou  todos  os  presentes  de  forma  muito             

significativa,  com  conteúdo  de  qualidade  e  utilidade.  Sentimos  o  resultado  positivo            

da   ação   na   expressão   das   pessoas   e   nos   elogios   que   recebemos   de   imediato.   

 

Os  adolescentes  que  participaram  se  mostraram  muito  motivados  e  felizes.           

Se  integraram  e  participaram  ativamente  de  toda  a  proposta.  Ajudaram  na            

organização  e,  algo  muito  importante  conquistado,  foi  a  presença  de  dois            

adolescentes  com  perfil  de  comportamento  rebelde  e  com  tendência  a  violência;            

ambos  participaram  de  forma  muito  ativa  e  respeitosa  e  foram  plenamente            

incluídos  do  grupo  (um  grupo  totalmente  misto  e  heterogêneo).  Percebemos  que            

com  este  dia,  com  toda  a  metodologia  ativa  e  dialógica  que  nos  propomos  a  fazer,                

ganhamos  a  relação  com  esses  dois  adolescentes  pela  proximidade  que  a  oficina             

nos  proporcionou.  É  muito  importante  para  nós,  perceber  que  a  atividade  gerou  um              

ambiente  de  aprendizado,  integração,  respeito  e  generosidade  para  todos  os           

participantes.  

  

Neste  território,  conseguimos  um  trabalho  muito  positivo  com  a  rede  que  já             

existia  no  local.  Percebemos  que  o  campo  de  extensão  do  projeto,  na  proposta  de               

extrapolar  os  muros  da  escola  e  expandir  as  ações  para  a  comunidade  está  sendo               

bem   cumprido.   

 

Os  diálogos  com  a  gestão  da  escola  seguiram  de  forma  permanente,            

ajustando  os  combinados,  conversando  sobre  assuntos  pontuais  surgidos  por          
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necessidade  de  olhar  (para  questões  e  para  casos  específicos  com  alguns            

adolescentes),   também   de   forma   bastante   construtiva.   

 

Na  Escola  Estadual  Benedita  Arruda,  seguimos  com  as  mesmas  estratégias           

e  ação.  Em  conversas  afinadas  com  a  gestão  e  numa  construção  firme  e  contínua               

com   os   adolescentes.   

 

Na  última  oficina  presencial  com  os  adolescentes  desta  escola,  fizemos  a            

atividade  do  jogo  da  permacultura.  Foi  um  dia  especialmente  importante  pois,  além             

de  trabalharmos  conceitos  e  conteúdos  tivemos  desafios  em  relação  ao           

comportamento  do  grupo  que  foram  sanados  após  metodologia  aplicada  com           

intensa   conversa   e   valorização   das   individualidades   e   diferenças.   

 

Dentro  deste  eixo  também  foi  construída  a  relação  e  a  parceria  com  a  UBS  -                

Unidade  Básica  de  Saúde  da  Agapeama,  local  onde  se  iniciou  as  oficinas  de              

customização  de  roupas.  A  primeira  oficina  realizada  foi  bem  proveitosa  e  gerou             

uma   expectativa   bastante   positiva   para   a   sua   continuidade.   

 

Tivemos  também,  dentro  do  eixo,  o  trabalho  de  preparação  de  todas  as             

atividades,  articulação  com  os  equipamentos  de  cada  território  (conforme  descrito           

acima),  articulação  constante  com  as  duas  escolas  e  respectivas  gestões,           

conversas  via  aplicativo,  ligações  telefônicas  e  presenciais  entre  os  membros  da            

equipe   e   com   os   membros   da   equipe   do   eixo   2   e   gestão   do   projeto.   

 

Nossas  atividades  presenciais  foram  até  o  dia  13  de  março,  com  a  oficina  de               

alimentação  saudável  no  território  do  Jardim  Santa  Gertrudes  (escola  de  atuação:            

Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad).  Tínhamos  toda  a  programação  afinada  para            

seguir  nas  atividades  presenciais,  tudo  muito  bem  articulado  e  caminhando  com            
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perspectiva  de  sucesso,  bem  como  o  início  de  uma  ótima  afinidade  e  relação  com               

os   dois   grupos   de   adolescentes   engajados   no   projeto,   um   em   cada   território.  

  

Já  no  sábado,  dia  14  de  março,  começamos  a  acompanhar  detalhadamente            

as  definições  vindas  da  Secretaria  de  Educação  do  Estado  de  São  Paulo  para              

como  seria  o  funcionamento  das  escolas  no  período  da  pandemia  causada  pelo             

coronavírus.   

 

Seguimos  até  aproximadamente  o  dia  27  de  março  acompanhando  as           

notícias  e  definições,  como  também  em  reuniões  e  conversas  constantes  com  toda             

a  equipe  do  projeto,  para  criarmos  e  buscarmos  soluções  de  readequação  do             

nosso   trabalho   com   os   adolescentes.   

 

No  que  tange  às  oficinas  de  moda  sustentável,  no  mês  de  março,  demos              

início  ao  curso  na  UBS  do  Bairro  da  Agapeama.  Nossa  primeira  aula  do  Módulo  I                

tivemos   12   alunos   inscritos   e   uma   presença   de   10   alunos   em   sala.  

 

No  entanto  na  semana  seguinte  tivemos  uma  evasão  da  maioria  dos  alunos             

pelo  motivo  das  notícias  da  pandemia  por  conta  do  covid-19.  Contamos  com  a              

presença  de  apenas  duas  alunas  e  já  na  semana  seguinte  todas  as  atividades              

foram  paralisadas  de  maneira  presencial  em  decorrência  da  pandemia.  A  partir  daí,             

entramos  em  contato  com  as  alunas,  conversando  individualmente  para  adaptar  os            

materiais  disponíveis  em  casa  que  poderiam  ser  utilizados  para  o  curso,  em             

substituição  ao  material  que  era  disponibilizado  pela  profissional.  Desta  forma,  o            

curso   foi   retomado   na   modalidade   online,   com   aulas   ao   vivo.   

 

A  aceitação  foi  muito  maior  do  que  o  esperado  e  aos  poucos  as  alunas               

estão  se  adaptando  a  esta  nova  realidade,  utilizando  o  curso  como  uma  válvula  de               
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escape   possível   para   a   ociosidade   ocasionada   pelo   isolamento   social.   

 

Já  ao  final  do  mês,  com  maiores  perspectivas  quanto  ao  panorama  das             

escolas  e  possibilidade  do  nosso  trabalho,  seguimos  com  a  atuação  em  home             

office,   conforme   segue   a   descrição   abaixo:  

 

● Contato  via  telefone  com  a  coordenação  e  direção  das  duas  escolas  de             

atuação  dos  eixos  1  e  2  (Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad  e  Escola              

Estadual  Benedita  Arruda),  para  esclarecer  o  panorama  de  perspectivas  em           

relação   às   mudanças   de   atuação   do   projeto   e   alinhar   ações.   

● Estudo   das   plataformas   digitais   para   criação   de   video   aulas.   

● Início  de  preparação  dos  instrumentos  de  controle  do  projeto  para           

elaboração  dos  relatórios  mensais.  Essa  ação  incluiu  ida  presencial  a  sede            

da   Associação   Almater   para   organização   de   tais   documentos.   

● 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.   

● Contato  via  aplicativo  com  todos  os  adolescentes  inscritos  e  frequentantes           

do  projeto  no  ano  de  2020  para  ativar  frequência  na  vídeo  aula  ao  vivo  do                

dia   (79   mensagens   monitoradas   e   respondidas   uma   a   uma).   

● Preparação   da   sala   de   vídeo   aula   e   sua   operação.  

 

Abaixo  segue  um  recorte  dos  momentos  que  aconteceram  de  forma           

presencial   neste   mês:   

 

 

 

 

 

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  
 

 
Escola   Estadual   Adib   Miguel   Haddad  
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Oficina   de   Alimentação   Saudável   -   13.03  
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Escola   Estadual   Benedita   Arruda  
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   EIXO   2   -   EDUCAÇÃO   EM   DIREITOS  

(Percepção   dos   profissionais   -   Carmem   Lúcia   da   Silva   e   Patricia   Malite)  

 

Nos  dias  03  e  04  foram  ministradas  aulas  nas  escolas  Benedita  Arruda  e              

Adib,  iniciando-se  com  a  dinâmica  do  espelho.  Durante  a  aplicação  da  atividade             

em  grupo,  Dinâmica  do  Espelho,  os  participantes  foram  convidados  a  se            

posicionarem  em  frente  a  uma  caixa  fechada.  A  partir  desse  momento,  a             

educadora  começa  a  explicar  que  dentro  dela  está  a  foto  de  uma  pessoa              

extremamente   importante   da   escola.  

 

Assim  o  assistido,  ia  à  frente  para  realizar  a  dinâmica,  e  a  ele  era  solicitado                

que  escrevesse  num  papel,  ao  voltar  para  a  carteira,  quais  as  qualidades  da              

pessoa  que  estava  vendo.  Um  a  um  todos  foram  olhar  para  o  espelho  dentro  da                

caixa.  Sem  que  a  foto  fosse  revelada,  o  próximo  passo  foi  pedir  que  todos               

escrevessem  quais  os  sonhos  que  essa  pessoa  teria.  Assim,  quando  todos  já             

tinham  se  visto  no  espelho  e  escritos  em  seus  papéis,  estes  foram  recolhidos  e               

começamos  a  compartilhar  as  informações,  de  forma  a  fazer  com  que  as  outras              

pessoas  tentassem  descobrir  quem  era  o  responsável  pela  escrita.  Esta  foi  uma             

forma  de  todos  se  conhecerem  melhor  (já  que  com  o  início  do  ano  muitos  alunos                

novos   entraram   para   o   projeto).   

 

Por  fim,  todos  os  adolescentes  foram  incentivados  a  irem  em  busca  de             

seus  sonhos,  e  a  se  tornarem,  a  cada  dia,  pessoas  melhores  e  mais              

autoconscientes,  valorizando-se  e  colocando  suas  habilidades  pessoais  a  serviço          

do   mundo.  
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Após  a  dinâmica,  foi  passado  um  vídeo  sobre  a  proatividade  de  um  jovem              

tailandês  que  adotou  as  boas  ações  como  estilo  de  vida  diário  e  como  tal  atitude                

pode   se   transformar   numa   “corrente   do   bem”.  

 

 Reflexões:  quando  passamos  pela  vida  com  um  olhar  mais  humano,            

procurando  fazer  pequenas  coisas  no  nosso  dia  a  dia  para  melhorar  a  vida  das               

pessoas  que  aparecem  em  nosso  caminho,  isso  se  reflete  numa  vida  melhor  em              

sociedade.   

 

Em  seguida,  passamos  a  abordar  o  tema  do  protagonismo  juvenil,           

demonstrando  aos  adolescentes  que  ao  priorizar  a  intervenção  comunitária,  com  a            

ação  concreta  dos  mesmos,  contribui-se  para  uma  sociedade  mais  justa,  a  partir  da              

incorporação  de  valores  democráticos  e  participativos  por  parte  deles,  que  tal  ato  é,              

inclusive,   o   exercício   da   cidadania.  
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Nesse  passo,  foi  indagado  o  que  o  ECA  diz  sobre  cidadania  e             

protagonismo,  bem  como  sobre  a  possibilidade  de  participação  social  dos           

adolescentes,  e  por  fim,  um  debate  sobre  os  desafios  que  eles  encontram  para              

exercer   esse   protagonismo.  

 

 

            

 Reflexões:  adolescentes  externaram  suas  dificuldades,  sendo  a  principal          
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delas   o   fato   dos   adultos   não   ouvirem   o   que   têm   a   dizer.   

Após  o  intervalo,  foi  aplicada  a  dinâmica  do  bambolê  tendo  como  objetivo  o              

trabalho  cooperativo  para  unir  os  assistidos  e  criar  um  clima  de  colaboração  e              

união.  

Houve  a  formação  de  um  grande  círculo  com  os  adolescentes  e,  de  mãos              

dadas  com  o  bambolê  entre  os  braços  os  assistidos  tiveram  que  passar  o  objeto               

sobre  o  corpo  sem  soltar  as  mãos.  Alguns  demonstraram  impaciência  com  a             

dificuldade  de  outros.  Refletimos  que,  como  equipe,  se  deve  estimular  e  cooperar             

com   quem   tem   dificuldades,   e   não   recriminar.   
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  Ao  final,  fizemos  reflexão  sobre  a  importância  da  união  durante  o  jogo,  bem               

como   a   colaboração   para   poderem   passar   o   bambolê   ao   colega   ao   lado.   

Em  seguida,  já  preparando  os  adolescentes  para  a  visita  ao  prefeito,  foram             

distribuídas  as  fichas  dos  diagnósticos  dos  bairro,  para  que  entrevistem  seus            

familiares  e  conhecidos;  também  foram  recolhidas  as  autorizações  dos  pais  para  a             

vista   ao   Prefeito.  

No  entanto,  em  virtude  da  propagação  do  Coronavírus  e  a  suspensão  das             

aulas  nas  escolas  após  o  dia  15/03,  fora  realizada  algumas  reuniões  de  equipe              

entre  os  3  Eixos  para  planejamento  de  estratégias,  com  o  fim  de  dar  continuidade               

ao  Projeto,  bem  como  a  manutenção  da  qualidade  do  conteúdo  transferido  aos             

adolescentes.  

 Desta  feita,  visando  dar  continuidade  às  aulas,  no  dia  18/03,  foi             

encaminhada  aos  assistidos  a  apostila  do  Eixo  de  Direitos  para  aqueles  que  não              

haviam  retirado  e  de  modo  que  todos  pudessem  acompanhar  as  aulas  online,             

havendo  pedido  de  alguns  alunos  para  que  as  aulas  fossem  disponibilizadas  via  o              
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aplicativo   do   WhatsApp,   inclusive.  

 

                                   

 

No  dia  23/03,  foi  encaminhada  uma  cartilha  de  exercícios  funcionais  aos            

adolescentes  para  que  os  mesmos  compartilhassem  com  os  seus  familiares  e            

pudessem   se   exercitar,   ajudando-os   no   aspecto   físico   e   mental.  

 

 No  dia  seguinte,  o  prefeito  anunciou  diversas  medidas  de  enfrentamento            

ao  coronavírus,  o  que  foi  passado  aos  assistidos  do  projeto  por  meio  do  aplicativo               

do  WhatsApp.  A  visita  ao  Prefeito,  obviamente,  foi  cancelada.  Também  foi            

cancelada,  por  iniciativa  da  Câmara  Municipal,  a  visita  que  já  estava  também             

agendada   para   o   mês   de   abril.   

 

 Para  o  dia  25/03,  foi  informado  o  passo  a  passo  para  os  adolescentes               

participarem  das  aulas  virtuais,  bem  como  orientados  a  fazerem  o  e-mail  do             

google.  Não  obstante,  houve  a  reunião  das  equipes  que,  em  síntese,  definiram  que              

estudariam   meios   de   adaptarem   suas   aulas   e   algumas   sugestões   foram:  
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      1)      Envio   de   conteúdo   via   WhatsApp;  

2)      Criação   de   plataforma   digital   para   o   envio   do   material   das   aulas;  

3)      Criação   de   plataforma   digital   para   aulas   online;  

4)  Gravação  de  vídeos  dos  assistidos  ou  perguntas  feitas  pelos           

assistidos,  a  serem  respondidas  pelos  agentes  que  atuam  nos          

órgãos   onde   seriam   feitas   as   visitas.  

 

 

 

No  dia  27/03  houve  a  primeira  “aula  virtual”  com  os  adolescentes  por  meio              

do  Hangout,  por  se  tratar  do  primeiro  encontro,  as  educadoras  desse  eixo             

estabeleceram  a  necessidade  de  verificar  como  os  adolescentes  estavam          

enfrentando  o  confinamento  junto  com  seus  familiares.  Ainda,  passaram  as           

informações  acerca  dos  decretos  municipais,  bem  como  as  medidas  econômicas           

definidas  pelo  Governo  do  auxílio  emergencial  e  o  modo  como  esse  operária,  à              
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exemplo:   

  

1) Decreto  n°  28.923/2020  (fonte:     

https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2020/03/21/novo-decreto-da-prefeitur 

a-define-mais-estabelecimentos-que-devem-ficar-fechados/ )  ,  que    

regula  o  funcionamento  e  a  suspensão  de  estabelecimentos  na          

cidade;   

 2)  Medida  Provisória  nº  927,  de  22  de  março  de  2020,  que  dispõe  sobre                

as  medidas  trabalhistas  para  enfrentamento  do  estado  de  calamidade          

pública  reconhecido  pelo  Decreto  Legislativo  nº  6,  de  20  de  março  de             

2020,  e  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional           

decorrente  do  coronavírus  (covid-19).     

(fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv 

927.htm)  ,  principalmente  à  suspensão  do  contrato  de  trabalho  e  seus            

reflexos.  
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O  Eixo  2,  iniciou  o  estudo  dos  projetos  de  leis  e  medidas  provisórias  para  o                

auxílio  de  informações  às  famílias  do  projeto.Tal  iniciativa  resultou  em  uma  apostila             

que  foi  compartilhada  com  os  adolescentes,  bem  como  com  outros  parceiros  da             

Associação  Almater,  com  informes  e  meios  de  acesso  aos  benefícios  dados  pelo             

Governo,   à   exemplo   o   auxílio   emergencial.  

Por  fim,  no  dia  31/03,  houve  a  reunião  de  equipe  dos  Eixos  1  e  2  para                 

planejamento  das  aulas  e  auxílios  às  famílias  do  projeto,  tendo  em  vista  a  situação               

de  vulnerabilidade  que  as  mesmas  estão  no  momento.  Assim,  os  integrantes  dos             

Eixos  definiram  que  seriam  contatadas  as  famílias  dos  adolescentes  para  verificar            

a  situação  familiar  que  se  encontram  para  tomar-se  as  medidas  necessárias  de             

auxílio.  

  

                           

 

Salientamos  que,  dentre  o  apoio  que  estamos  dando  aos  adolescentes           

neste  momento,  fomos  procurados  por  dois  deles  para  ajudar  a  resolver  problemas             

pessoais  ou  de  familiares,  envolvendo  questões  jurídicas.  Uma  jovem  da  escola            

Adib,  que  já  teve  histórico  de  atuação  do  conselho  tutelar,  mudança  de  guarda,  e               
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abuso  de  seu  namorado  anterior,  nos  procurou  para  orientações  sobre  sua  possível             

emancipação.  Fizemos  uma  ampla  anamnese,  para  entender  todo  o  histórico           

familiar  e  pessoal.  Constatamos  problemas  com  seu  pai  e  a  proteção  à  filha.              

Acionamos  mais  uma  vez  o  CRAS  para  realizar  análise  da  situação  e  proteção.              

Quanto  ao  outro  caso,  um  jovem  nos  procurou  para  ajudar  seu  tio  que  se  encontra                

preso,  cumprindo  pena,  no  Paraguai.  Estudamos  como  se  processa  o  pedido  de             

transferência  de  presos  entre  países,  e  mandamos  a  pesquisa  (orientamos)  sobre            

como  proceder.  Percebemos,  com  essa  procura,  que  eles  nos  reconhecem  como            

pessoas   de   auxílio   aos   seus   problemas   /   dúvidas   jurídicas   ou   de   seus   familiares.   

 

Podemos  concluir  que  foi  um  mês  atípico,  mas  que  diante  da  crise,  a              

equipe  tem  construído  saídas  criativas  para  manter  o  elo  com  os  beneficiários  do              

projeto,  não  apenas  para  ministrar  os  conteúdos,  mas  também,  para  prestar            

atendimento   socioassistencial   durante   este   período   tão   conturbado   de   pandemia.   

 

 

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  março  foram              

modificadas  procurando  adequar  o  trabalho  a  realidade  que  se  apresenta           

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

cultura   da   paz.  

No  tocante  ao  planejamento  da  formação  com  os  professores,  prevista           

para  os  próximos  meses,  foram  realizadas  pesquisas  na  plataforma  CAPES  de            

artigos  que  servirão  de  base  teórica  para  a  Capacitação  de  Facilitadores  do  jogo              

Gentil-Ação.  Foram  utilizados  os  descritores  Jogos  Cooperativos  e  Educação          
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Ambiental  e  Teoria  da  aprendizagem  significativa.  Foram  realizadas  pesquisas          

sobre   educação   através   do   olhar   de   Pestalozzi,   Rousseau   e   Korczack.  

 

 

Também  foram  realizadas  reuniões  de  planejamento  inicial  da  Capacitação          

de  Professores,  tratando  do  aspecto  da  organização  do  evento.  Na  ocasião,  foi             

realizado  um  encontro  presencial  para  avaliar  a  possibilidade  de  uma  parceria  na             

realização  do  evento.  Foi  feito  uma  estimativa  do  orçamento  da  alimentação,  da             

estadia  e  do  transporte  dos  professores  e  profissionais  que  participarão  do  evento             

no  local  da  fota  abaixo.  Um  espaço  repleto  de  natureza  com  estrutura  maravilhosa              

para  sensibilizar  e  acolher  o  evento!  Estamos  trabalhando  com  a  perspectiva  de             

construir  uma  capacitação  presencial  se  o  quadro  da  pandemia  for  superado  ainda             

dentro  do  cronograma  do  Projeto.  Não  sendo  possível,  a  capacitação  será            

realizada   de   maneira   online.  

Imagem   de   um   dos   espaços   onde   poderá   acontecer   a   Capacitação.  
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Nesta  linha,  o  jogo  Gentil-Ação  foi  apresentado  para  possíveis  parceiros  na            

realização  do  evento,  as  ideias  foram  compartilhadas  no  intuito  de  aprimorar  a             

estrutura  da  capacitação.  foi  levantada  a  proposta  da  capacitação  ter  entre  outras             

bases  uma  teorias  de  Pestalozzi,  ou  seja,  de  realizarmos  práticas  intuitivas  como             

meio  de  conhecimento  e  intuição  integrando  mente,  coração  e  mãos  como  propõe             

o   autor   supracitado.  

Foi  realizada  uma  reunião  por  via  remota  para  falar  sobre  os  participantes             

do   evento   e   as   possibilidades   de   atuarem   posteriormente   com   o   jogo   Gentil-Ação.  

Neste  mês  também  foram  realizadas  reuniões  diversas  para  aprovação  dos           

protótipos  do  jogo,  definir  detalhes  das  cartas  do  jogo  e  de  ideias  para  a               

logomarca.  Foi  feita  uma  pesquisa  criteriosa  de  imagens  que  comunicavam           

algumas  das  mensagens  do  jogo,  destacando  palavras  que  simbolizam  o  jogo:  paz,             

afeto,  gentileza  e  cooperação.  Foram  pesquisadas  imagens  da  internet  como  fonte            

de  inspiração.  A  ideia  inicial  foi  de  representar  a  ação  através  da  mão  e  a  gentileza                 
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através  do  coração.  É  possível  sentir  a  pulsação  na  mão,  como  se  existisse  um               

coração.  

      

   

Começaram   a   ser   esboçados   os   primeiros   desenhos   da   logomarca!  
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Também  foram  realizadas  reuniões  presenciais  das  peças  que  compõem          

os  jogos  que  serão  entregues  ao  término  do  projeto:  boneco,  família,  escola  e              

planeta.   As   imagens   do   jogo   foram   impressas   no   tecido.  

 

 

O  desenho  do  boneco  da  paz  em  si  mesmo  é  a  imagem  de  uma  criança                

relaxando   serena   com   um   leve   sorriso   no   rosto   expressando   a   paz   em   si   mesmo.  
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O  desenho  da  escola  teve  um  primeiro  momento  esboço  bem  simples  e  foi              

lapidado.  

   

O  desenho  da  família  ficou  bem  colorido  demonstrando  vitalidade  com           

todos   os   integrantes   da   família   bem   próximos   simbolizando   aconchego.  

 

O  planeta  com  um  sorriso  e  brilho  no  olhar  com  o  verde  e  o  azul                

enfatizados  representando  que  a  PAZ  contribui  para  a  saúde  e  vitalidade  do             

planeta   Terra.  
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Ao  final  do  mês,  foi  realizada  uma  nova  reunião  para  definir  as  logomarcas              

com  as  cores  dos  objetivos  do  jogo,  bem  como  as  letras  e  cores  do  manual  de                 

instruções   de   cada   etapa:   

Logomarca   e   carta   do   objetivo   amarelo   versão   final:  

   

Logomarca   e   carta   do   objetivo   verde   versão   final:  

   

Logomarca   e   carta   do   Objetivo   azul   versão   final:  
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Logomarca   e   carta   do   objetivo   vermelho   versão   final:  

   

Logomarca   da   integração   versão   final:  

 

 

Outras   cores   de   Logomarca   versão   final:  

     

Nestas  reuniões  foi  feita  uma  análise  coletiva  e  leitura  de  cada  uma  das  10               

cartas  do  jogo,  aprimorando  a  clareza  do  texto,  padronizando  as  cartas  corrigindo             

erros.  

Diante  da  pandemia,  a  equipe  se  reuniu  online  para  a  construir  a             

adaptação  do  eixo  para  o  atendimento  remoto,  dando  continuidade  ao  jogo            
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Gentil-Ação  através  de  um  grupo  de  famílias  no  Whatsapp.  Como  o  eixo  3  realiza               

ações   com   crianças   pequenas   foi   a   opção   mais   inclusiva   e   viável   que   surgiu.  

Também  foram  feitas  reuniões  online  com  os  coordenadores  da  escola           

para  conversar  sobre  a  viabilidade  do  jogo  Gentil-Ação  por  via  remota.  Foram             

realizados  telefonemas  junto  aos  coordenadores  e  direção  da  escola  Ivo  de  Bona  e              

feito  ajustes  necessários  sugeridos  para  o  novo  formato  de  aplicação  do  jogo             

Gentil-Ação.  Ficou  definido  que  no  início  da  comunicação  com  os  pais,  enviaríamos             

um  e-mail  para  a  escola  comunicando  o  início  do  projeto  no  novo  formato,              

descrevendo   os   critérios   acordados   com   a   escola.  

 

Preparação  do  álbum  de  fotos  para  a  criação  do  Instagram  do  Jogo             

Gentil-Ação   que   ainda   está   em   fase   de   construção:  
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Seguimos  este  mês  viabilizando  o  necessário  para  que  a  possamos,           

mesmo  por  via  remota,  continuar  atuando  de  forma  efetiva  e  afetiva  junto  aos              

nossos   assistidos   e   suas   famílias,   dando   aporte   neste   momento   de   confinamento.  

Desta  forma,  estas  foram  as  percepções  dos  profissionais  do  Projeto  Ecoar            

inerentes   à   execução   do   mês   de   março/2020.   

 

Jundiaí,   30   de   abril   de   2020.   

 

________________________________________  
EDMILSON   IMPERATO  

Presidente   da   Associação   Almater  
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