
 

 
ASSOCIAÇÃO   ALMATER  

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

 
 

Jundiaí,   30   de   janeiro   de   2018.  
 
 

À   Unidade   de   Gestão   de   Assistência   e   Desenvolvimento   Social   -   UGADS   Jundiaí  
 
Ref…  Termo  de  Colaboração  nº:  26/18  - Prestação  de  Serviços  de  Convivência  e  Fortalecimento               
de  Vínculos  -  SCFV  para  crianças  e  adolescentes,  na  faixa  etária  de  04  à  17  anos  e  idosos  a  partir  de                      
60  anos  referenciados  no  Centro  de  Referência  da  Assistência  Social  -  CRAS  e  no  Centro  de                 
Referência   Especializado   da    Assistência   Social   -   CREAS   no   município   de   Jundiaí.  
 

● Dezembro   de   2018.  
 
Relação   de   documentos/Check   List:  
 
 

1   -   Protocolo   e   notas   explicativas   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);   

10-   Cópias   dos   cheques    (2   cópias);   

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

12-   Relatório   qualitativo    (1   cópia);   

13.   Listas   de   presenças    (1   cópia).   

 

 
EDMILSON   IMPERATO  

Presidente   da   Associação   Almater  
 

 

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

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

 
 

 
NOTAS   EXPLICATIVAS   REFERENTE   A   PRESTAÇÃO   DE   CONTAS   DE  

DEZEMBRO/2018  

 

 

1. No anexo  14  o  valor  autorizado  para  aplicação  no  exercício  seguinte  é  de  R$               

6.722,99,  este  valor  diverge  do  extrato  bancário  e  da  conciliação  bancária  devido  aos              

descontos  de  IR  e  IOF  do  rendimento  de  aplicação  (R$  30,87  referente  aos  meses  de                

setembro,  outubro  e  novembro,  e  R$  10,14  referente  ao  mês  dezembro, totalizando             

a  diferença  de  R$  41,01 ).  O  valor  da  diferença  referente  aos  meses  de  setembro,               

outubro  e  novembro  foi  depositado  em  dezembro,  conforme  demonstrado  na           

conciliação   bancária.   

 

2. No anexo  II  -  relação  de  notas  fiscais  e  documentos ,  existe  uma  diferença  entre  o                

valor  total  e  o  valor  municipal  da  guia  de  recolhimento  do  FGTS  referente  à               

dezembro  pago  em  janeiro.  A  diferença  de  R$  25,30  é  proveniente  de  juros/multa  por               

pagamento  atrasado  da  guia.  O  valor  referente  ao  juros/multa  foi  transferido  em             

janeiro/2019   para   a   conta   do   termo   de   colaboração   para   compensação.   

 

 
 
 
 

 
NARRINAM   CAMARGO  

Gestora   Administrativa  
Associação   Almater  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Endereço:   Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.  
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ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

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 (EIS) PELA ENTIDADE:  EDMILSON IMPERATO
CPF: 112.160.108-11
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Prestação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV para crianças e adolescentes, na faixa
etária de 04 à 17 anos e idosos a partir de 60 anos referenciados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e no Centro de Referência Especializado da
Assistência Social - CREAS no município de Jundiaí.
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2018 20/08/2018 01/07/2018 à 30/06/2019 R$147,552.00

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$)

10/12/2018 R$14,232.20 06/12/2018 660340000069057 R$11,932.20

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$7,243.89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$11,932.20

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$43.94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$19,220.03

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$19,220.03

(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 dezembro/2018  bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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$7,990.27 R$3,075.17 R$5,727.00 R$8,802.17 R$2,263.27
Recursos Humanos (6) R$3,280.00 R$0.00 R$3,280.00 R$3,280.00 R$0.00
Alimentação R$414.87 R$0.00 R$414.87 R$414.87 R$0.00
Utilidades Públicas (7) R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

TOTAL R$11,685.14 R$3,075.17 R$9,421.87 R$12,497.04 R$2,263.27

(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$19,220.03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$12,497.04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$6,722.99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$6,722.99

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

Jundiaí, 30 de janeiro de 2019

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

 



Associação Almater                                                                                                                                                                          
Fundada em 31 de março de 2012                                                                                                                                                     

CNPJ 15.670.588/0001-68

ANEXO II
     RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS

DATA 
DOCTO

DOC. RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR 
TOTAL

VALOR 
MUNICIPAL

12/12/2018 32550 NF Atacadão S.A Compra Alimentação R$414.87 R$414.87
14/12/2018 Holerite 2ª Parcela do 13º Salário (Letícia) Orientadora Social R$950.63 R$399.00
14/12/2018 Holerite 2ª Parcela do 13º Salário (Elaine) Educadora Social R$1,350.11 R$567.00
26/12/2018 33- NFE Rodrigo Ferreira de Moraes Oficineiro de Teatro R$1,440.00 R$1,440.00
26/12/2018 8-NFE Maria Júlia Maranzato Alves Simão Oficineiro de Dança R$1,600.00 R$1,600.00
26/12/2018 113-NFE Grace Kelly Sanches Manha Oficineiro de Fotografia R$240.00 R$240.00
26/12/2018 Holerite Letícia Cristina Pomilio Orientadora Social R$2,340.63 R$2,169.00
26/12/2018 Holerite Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante Educadora Social R$2,876.58 R$2,592.00
14/01/2019 Guia de Recolhimento GPS ref 12/2018 Encargos Sociais R$1,692.80 R$1,692.80
17/01/2019 Guia de Recolhimento PIS ref 12/2018 Encargos Sociais R$69.00 R$69.00
18/01/2019 Guia de Recolhimento IRRF ref 12/2018 Encargos Sociais R$41.47 R$41.47
21/01/2019 Guia de Recolhimento FGTS  ref 12/2018 Encargos Sociais R$485.30 R$460.00
TOTAL R$13,501.39 R$11,685.14

Numero de documentos relacionados: 12
Total de despesas comprovadas: R$13,501.39
Total de despesas comprovadas Municipal: R$11,685.14

Declaramos na qualidade de responsabeis pelo SCFV, 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 janeiro 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 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 COLABORAÇÃO Nº 26/2018: Prestação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV para crianças e 
adolescentes, na faixa etária de 04 à 17 anos e idosos a partir de 60 anos referenciados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e no Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social - CREAS no município de Jundiaí.

DATA Nº DOC. HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO R$
SALDO ANTERIOR R$7,243.89

06/12/2018 660340000069057 Transferência do Repasse (Referente Dezembro/18) R$0.00 R$11,932.20 R$19,176.09
07/12/2018 120701 Guia FGTS referente Novembro/2018 R$460.00 R$0.00 R$18,716.09
13/12/2018 850027 Compra Alimentação - Atacadão S.A R$414.87 R$0.00 R$18,301.22
14/12/2018 850028 Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário (Letícia) R$399.00 R$0.00 R$17,902.22
14/12/2018 850029 Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário (Elaine) R$567.00 R$0.00 R$17,335.22
19/12/2018 121901 Guia INSS Patronal (Elaine e Letícia) - Referente Novembro/2018 R$1,692.80 R$0.00 R$15,642.42
19/12/2018 121902 Guia GPS referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário R$823.40 R$0.00 R$14,819.02
19/12/2018 121903 DARF PIS referente a Novembro/2018 R$41.47 R$0.00 R$14,777.55
21/12/2018 122101 DARF IR referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário R$57.50 R$0.00 R$14,720.05
27/12/2018 850030 Maria Júlia Maranzato Alves Simão - ref . Dezembro/18 R$1,600.00 R$0.00 R$13,120.05
27/12/2018 850031 Rodrigo Ferreira de Moraes - ref . Dezembro/18 R$1,440.00 R$0.00 R$11,680.05
27/12/2018 850032 Grace Kelly Sanches Manha - ref . Dezembro/18 R$240.00 R$0.00 R$11,440.05
27/12/2018 850033 Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante - ref . Dezembro/18 R$2,592.00 R$0.00 R$8,848.05
27/12/2018 850034 Letícia Cristina Pomilio - ref . Dezembro/18 R$2,169.00 R$0.00 R$6,679.05
28/12/2018 1714 Transferência de reembolso IOF, IR referente R$0.00 R$30.87 R$6,709.92
31/12/2018 - Rendimento Dezembro/2018 R$0.00 R$43.94 R$6,753.86

TOTAL R$12,497.04 R$12,007.01 R$6,753.86

Jundiaí,  30 de janeiro de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



Consultas - Extrato de conta corrente

G335141032355129014
14/01/2019 10:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 3570-X
Conta corrente 37993-X   ASSOCIACAO ALMATER
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/12/2018 0340 99026 870 Transferência recebida 660.340.000.069.057 11.932,20 C 11.932,20 C

06/12 0340 69057-0 JUNDIAIBL PSB
07/12/2018 0000 13049 345 BB Renda Fixa 500 1.200.001 11.000,00 D
07/12/2018 0000 13105 375 Impostos 120.701 460,00 D 472,20 C

FGTS ARRECADACAO GRF
13/12/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.027 414,87 D 57,33 C
14/12/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.028 399,00 D
14/12/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.029 567,00 D
14/12/2018 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 908,67 C 0,00 C
19/12/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 121.901 1.692,80 D

GPS- Ident.: 15670588000168 - 11/2018
19/12/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 121.902 823,40 D

GPS- Ident.: 15670588000168 - 13/2018
19/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.903 41,47 D

DARF - 15.670.588/0001-68 -0561
19/12/2018 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 2.557,67 C 0,00 C
21/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.101 57,50 D

DARF - 15.670.588/0001-68 -8301
21/12/2018 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 57,50 C 0,00 C
27/12/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.030 1.600,00 D
27/12/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.031 1.440,00 D
27/12/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.032 240,00 D
27/12/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.033 2.592,00 D
27/12/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.034 2.169,00 D
27/12/2018 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 8.041,00 C 0,00 C
28/12/2018 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 1.714 30,87 C 30,87 C

104 1883 15670588000168 ASSOCIACAO ALM
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 30,87 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JC551271 DANIELA MALITE.
 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335141032355129016
14/01/2019 10:37:53

Cliente
Agência 3570-X
Conta 37993-X ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2018 SALDO ANTERIOR 7.213,02 350,648572
07/12/2018 APLICAÇÃO 11.000,00 534,299513 20,587703575 884,948085
14/12/2018 RESGATE 908,67 0,54 44,125412 20,605133360 840,822673

Aplicação 13/11/2018 908,67 0,54 44,125412
19/12/2018 RESGATE 2.557,67 1,83 124,154231 20,615487572 716,668442

Aplicação 13/11/2018 2.557,67 1,83 124,154231
21/12/2018 RESGATE 57,50 0,04 2,790173 20,622376630 713,878269

Aplicação 13/11/2018 57,50 0,04 2,790173
27/12/2018 RESGATE 8.041,00 4,69 3,04 390,115779 20,631644304 323,762490

Aplicação 13/11/2018 3.701,71 3,30 179,578756
Aplicação 07/12/2018 4.339,29 1,39 3,04 210,537023

31/12/2018 SALDO ATUAL 6.681,98 323,762490 323,762490

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.213,02
APLICAÇÕES (+) 11.000,00
RESGATES (-) 11.564,84
RENDIMENTO BRUTO (+) 43,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 7,10
IOF (-) 3,04
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,80
SALDO ATUAL = 6.681,98

Valor da Cota
30/11/2018 20,570519078
31/12/2018 20,638533199

Rentabilidade
No mês 0,3306
No ano 4,3496
Últimos 12 meses 4,3496

Transação efetuada com sucesso por: JC551271 DANIELA MALITE.
 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
RELATÓRIO   QUALITATIVO  

REFERENTE   AO   MÊS   DE   DEZEMBRO/2018  

 

No  mês  de  dezembro  realizamos  o  “amigo  chinelo”  com  os  grupos  para             

criar  uma  maior  integração  entre  os  grupos  de  7  a  12  anos  com  o  grupo  de  13  a  15                    

anos  para  uma  maior  interação  dos  nossos  usuários.  Através  de  doação  de             

pessoas   cada   usuário   recebeu   um   chinelo   para   participar   do   “amigo   chinelo”.  

 

Realizamos  também  em  parceria  com  a  empresa  Deca  -  Duratex  o            

apadrinhamento  de  natal  onde  os  usuários  receberam  presentes  de  natal  no  dia             

14/12/18   com   uma   comemoração   de   final   de   ano.   

 

Devido  ao  período  de  férias  escolares  vários  de  nossos  usuários  foram            

passar  as  festividades  fora  e  alguns  ainda  foram  viajar  para  casa  de  parentes              

sendo  assim  tivemos  poucas  presença  na  segunda  quinzena  do  mês  de  dezembro             

em   nossas   oficinas.  

 

 A  Educadora  social  participou  da  reunião  de  rede  socialização  realizada            

no  território  no  dia  10  /12/18  e  da  capacitação  sobre  Economia  solidária  no  dia               

20/12/18  com  representantes  da  proteção  básica  e  organizações  que  tem  parceria            

com   a   UGADS.  
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ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
A  equipe  participou  da  capacitação  oferecida  pela  OSC  como  contrapartida           

com  o  Fabiano  sobre  serviço  de  convivência  e  fortalecimento  de  vínculo  e  o  que  foi                

conquistado  até  o  presente  momento  dentro  do  projeto  proposto  para  ser            

desenvolvido   e   quais   os   desafios   para   o   ano   de   2019   no   dia   19/12/18.  
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TEATRO   E   CONTAÇÃO   DE   HISTÓRIAS   (7   a   12   anos)  

(Percepção   do   oficineiro   -   Rodrigo   Ferreira   de   Moraes)  

 

O  sexto  mês  das  atividades  inaugura  o  tema  “QUAIS  SÃO  MEUS            

SONHOS?".  A  proposta  era  iniciar  as  provocações  de  consciência  corporal  e  vocal             

e,  em  seguida  improvisar  e  construir  com  o  tema.  A  primeira  semana  do  mês               

(dezembro),  trabalhamos  com  este  intuito,  visto  que  todos  estavam  presentes  e            

frequentes   nas   atividades.  

 

Na  segunda  e  terceira  semana,  mudamos  a  proposta  para  atendimento  da            

sazonalidade  –  O  Natal.  Sem  perder  a  ideia  dos  sonhos,  passeamos  por  eles  e  ao                

mesmo  tempo  em  quem  poderia  “ouvir”  os  sonhos  (perspectiva/ótica  materiais)  das            

crianças  neste  período  mágico  para  elas.  Construções  escritas,  corporais  e  vocais            

foram   estimuladas,   passando   pelo   pedido   ao   papai   Noel   .  

 

A  partir  da  festa  de  final  de  ano  e  entrega  dos  presentes  o  número  de                

crianças  na  oficina  diminuiu  consideravelmente.  Considerando  também,  claro,  o          

período   de   férias   escolares   das   mesmas.  

 

Dentro  do  proposto  experimentamos  explorar  um  local  diferente  do          

ambiente  pré-determinado  para  as  oficinas  e,  escolhemos  “sonhar”  na  área  externa            

do  prédio,  com  iluminação,  piso  e  paisagem  mais  natural,  a  construção  pareceu             

mais   cômoda.  
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Para  a  outra  turma,  onde  vivenciar  a  experiência  acima  citada  não  era             

possível  devido  o  período  (sol  quente),  as  improvisações  com  o  tema  e  subtema              

estabelecidos   (sonhos/natal)   foram   experimentadas   no   ambiente   comum.  

 

As  projeções  do  “mundo”  percebido  a  partir  da  TV  e/ou  o  que  é  visto  em                

mídia  social  eram  evidentes,  tão  pouco  foi  visto  de  suas  realidades  como  ponto  de               

partida   para   os   sonhos.  
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OFICINA   CLUBE   DE   LEITURA   (7   a   12   anos)  

(Percepção   da   educadora   social   -   Elaine   Cavalcante)  

 

No  mês  de  dezembro  demos  continuidade  ao  trabalho  iniciando  a  questão            

dos  “sonhos”  das  crianças,  porém  devido  a  festividades  e  férias  escolares  a             

participação  nas  oficinas  caíram  bastante,  levando  a  fazermos  várias  adequações           

para   que   não   se   perca   os   conteúdos   programados.  

 

É  visível  que  todo  nosso  trabalho  está  começando  a  surtir  efeito  na  vida              

deles,  porém  ainda  temos  muito  o  que  avançar  em  especial  no  fortalecimento  de              

vínculos   para   que   tenhamos   mais   resultados   no   trabalho   desenvolvido.  

 

Algumas  crianças  estão  gostando  mais  da  leitura,  ainda  estamos          

enfrentando  algumas  dificuldades  com  os  que  ainda  não  leiam  sozinhos,  mas            

estamos   procurando   estratégias   para   ajudá-los   a   superar   essas   necessidades.   
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OFICINA:   PROGRAMA   AMIGOS   DO   ZIPPY   

E   JOGOS   COOPERATIVOS    (7   a   12   anos)  

(Percepção   da   educadora   social   -   Elaine   Cavalcante)  

 

No  mês  de  dezembro  o  programa  Amigos  do  Zippy  foi  finalizado  na             

primeira  semana,  portanto  nas  demais  demos  continuidade  com  os  jogos           

cooperativos  em  especial  e  alguns  jogos  trazidos  pelas  crianças  que  haviam            

ganhado  de  presente  de  natal.  Percebemos  ainda  a  rivalidade  de  competição  entre             

os  mesmos,  e  a  dificuldade  em  perder  para  os  demais.  Continuaremos  dando             

ênfase  a  questão  da  cooperação  entre  os  mesmos.  E  para  o  próximo  semestre,              

estamos   reorganizando   esta   etapa   do   percurso.  
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ASSEMBLEIAS      (13   A   15   ANOS)  

(Percepção   da   orientadora   social   -   Letícia   Pomilio)  

 

A  primeira  oficina  de  dezembro  aconteceu  no  dia 04/12/18.  Iniciamos  nosso            

encontro  conversando  sobre  o  final  de  semana  deles.  O  professor  de  teatro  Rodrigo,  pediu               

para  contar  uma  história  para  eles  com  o  auxílio  de  instrumentos  que  imitavam  o  som  das                 

ondas  do  mar.  Foi  importante  este  momento  para  a  interação  do  grupo,  tendo  em  vista  que                 

um  usuário  novo  estava  iniciando  no  serviço  neste  dia.  Logo  após  esta  atividade,  nos               

reunimos   em   círculo   e   lemos   a   parábola   do   “Cavalo   e   o   Poço”.  

 

Após  a  leitura,  fizemos  reflexões  sobre  o  tema  abordado  na  parábola.  Os  jovens              

verbalizaram  a  importância  de  ter  perseverança  diante  de  situações  ruins.  E  que  a  principal               

lição  da  história  era  “nunca  desistir”.  Em  seguida,  fui  realizando  perguntas  para  cada  um,  a                

fim  de  que  a  interação  e  a  integração  entre  eles  acontecesse  de  forma  tranquila  e  natural.                 

As   perguntas   foram:  

Se   você   fosse   para   uma   ilha   deserta,   quem   levaria   e   o   que   levaria?  

- Qual   foi   o   melhor   momento   da   sua   vida?  

- O   que   você   mais   gosta   em   si   mesmo?  

- Conte   algo   que   você   não   gosta,   mas   faz   por   um   algum   motivo.  

- Conte   algo   que   você   adora,   mas   não   faz   por   um   motivo   qualquer.  

- Qual  a  sua  principal  característica  de  acordo  com  a  sua  família  e  os  seus               

amigos?  

 

Respondendo  essas  perguntas,  foi  possível  debater  alguns  pontos  que  eles           

tinham  em  comum.  No  final  da  oficina,  realizamos  um  circuito  de  jogos  para  trabalhar  o                

desenvolvimento  deles  sozinhos  e  em  grupo.  Eles  passaram  por  jogos  de  adivinhação,             

quebra-cabeças,  de  sorte  e  de  perguntas.  A  última  rodada  foi  realizada  em  equipe  e               

ambos   verbalizaram   que   em   grupo   tinha   sido   “mais   fácil”,   pois   um   ajudava   o   outro.  

 

Grupo   da   tarde   (G5):   Não   tivemos   usuários   presentes.  
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Dia  05/12/18 :  Oficina  sobre  Direitos  Humanos,  Geracionais  e  Políticas  Públicas.           

Neste  dia  foi  ministrada  uma  aula  de  contrapartida  prevista  no  Plano  de  Trabalho.  A  aula                

foi  iniciada  com  a  exibição  do  documentário  “Ilha  das  Flores”.  Após  o  término,  foi  proposta                

uma  reflexão,  para  que  os  adolescentes  identificassem  situações  de  violação  de  direitos  da              

criança  e  do  adolescente  e  também  de  direitos  humanos  no  geral  ao  longo  do               

documentário.  Após  este  exercício,  a  oficineira  fez  uma  apresentação  breve  sobre  o  que              

são  direitos  fundamentais,  direitos  humanos,  direitos  da  criança  e  do  adolescente  e  direitos              

geracionais.  A  aula  foi  finalizada  com  um  exercício  prático  em  que  os  adolescentes              

deveriam  identificar  três  situações  de  violação  de  direitos  que  aconteceram  em  suas  vidas,              

os  direitos  violados,  e  como  eles  poderiam  evitar  violações  de  direitos  a  partir  do  que                

aprenderam   em   aula   a   partir   daquele   dia.   

 

Dia  11 /12/18:  Iniciamos  nosso  encontro  assistindo  um  vídeo  sobre  desigualdade.           

O  vídeo  mostrava  crianças  divididas  em  duplas  (um  menino  e  uma  menina)  realizando  a               

mesma  tarefa:  colocar  dentro  de  dois  tubos  bolas  rosas  e  azuis,  cada  uma  em  um  tubo.                 

Ambas  realizaram  a  mesma  tarefa.  No  final,  o  adulto  entregava  para  eles  um  pote  com                

doces  que  era  a  recompensa  pelo  trabalho  realizado.  Porém,  o  pote  das  meninas  era               

entregue  com  menos  doces  do  que  o  dos  meninos.  O  adulto  que  acompanhava  a               

experiência,  disse  para  uma  das  crianças:  Você  sabe  por  que  ganhou  menos  do  que  ele?                

A  criança  disse  que  não  e  o  adulto  respondeu:  Porque  você  é  menina!  Automaticamente               

as  crianças  relataram  que  aquilo  era  injusto,  afinal  eles  tinham  realizado  o  mesmo              

trabalho,   portanto   mereciam   receber   a   mesma   coisa.  

 

O  vídeo  foi  feito  para  falar  sobre  desigualdade  salarial  entre  homens  e  mulheres,              

porém  foi  importante  trazê-lo  para  a  oficina  pois  surgiu  no  grupo  o  assunto  “coisas  de                

homem  e  coisas  de  mulher”.  Um  dos  adolescentes  (menino  de  14  anos)  disse  por               

exemplo,  que  “futebol  não  é  para  mulheres”,  outro  destacou  que  “lavar  a  louça  é  tarefa                

feminina”   e   que   “o   exército   é   para   homens”.  
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As  meninas  discordaram  e  disseram  que  muitas  tarefas  consideradas          

masculinas  podem  ser  realizadas  sem  problema  por  mulheres,  como  por  exemplo  servir  o              

exército.   Inclusive   uma   delas   sonha   em   seguir   carreira   militar.  

 

Depois  de  um  longo  tempo  debatendo  sobre  o  tema,  entreguei  para  eles             

duas  letras  de  música  do  cantor  Projota.  A  primeira  delas  com  o  nome  de  “Rezadeira”                

conta  a  história  de  um  jovem  que  possuia  sonhos  e  desejos  e  que  era  de  origem  muito                  

humilde.  Ele  se  envolve  no  mundo  do  crime,  praticando  roubos  e  chega  até  a  ser  preso.  O                  

refrão  da  música  conta  que  a  “rezadeira”  pede  a  Deus  pelo  menino,  para  que  guie  seus                 

passos.  Analisando  com  os  jovens  a  letra,  eles  identificaram  que  a  Rezadeira  era  a  mãe                

do  jovem  e  que  mesmo  ele  tendo  se  envolvido  com  o  crime  ela  jamais  deixaria  de  querer  o                   

seu   bem   e   sempre   estaria   ali   para   ele.  

 

A  segunda  música  “Muleque  de  Vila”,  conta  a  história  do  cantor  e  de  que               

forma  ele  chegou  onde  chegou.  Conta  sua  história  de  vivência  na  favela  e  fala  sobre  nunca                 

desistir  dos  sonhos.  Um  dos  trechos  da  música  relata  que  muitas  pessoas  duvidaram  dele               

e  muitos  disseram  que  ele  “não  conseguiria  chegar  longe”.  Perguntei  então  se  alguém  já               

tinha  escutado  essa  frase  de  alguém,  dizendo  que  eles  não  seriam  nada  na  vida  ou  que                 

não  realizarem  sonhos.  Todos  os  adolescentes  relataram  que  já  tinham  escutado  algo             

assim   ou   parecido   e   que   “era   algo   muito   ruim   e   difícil   de   se   ouvir”.  

 

Dia  18/12/18.  Realização  do  passeio  com  os  adolescentes.  Levamos  os           

adolescentes  para  um  passeio  ao  Jundiaí  Shopping  e  ao  cinema  para  assistir  o  filme               

Aquaman.  Foi  uma  tarde  muito  divertida  e  prazerosa.  Alguns  adolescentes  não  conheciam             

o  shopping  e  também  puderam  aproveitar  a  experiência  de  assistir  um  filme  em  3D.  A  ação                 

foi  fruto  de  uma  campanha  organizada  pela  Associação  Almater,  que  custeou  através  de              

doações   recebidas   por   apoiadoras   da   entidade,   todas   as   despesas   do   dia.   
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OFICINA   DE   FOTOGRAFIA  

(Percepção   da   orientadora   social   -   Letícia   Pomilio)  

 
Dia  06/12/18 :  Realizamos  uma  atividade  em  conjunto  com  as  crianças  do  grupo             

G1.  Ambos  fizeram  cartões  de  natal  para  seus  amigos  secretos,  pois  neste  dia,  eles               
trocaram  presentes  entre  si.  Também  foi  realizada  uma  atividade  de  “Nó  Humano”  com  o               
professor  de  teatro.  Na  parte  da  tarde  acompanhamos  a  equipe  do  CRAS  num  passeio  ao                
Parque  da  Cidade  com  as  famílias  atendidas.  Estavam  presentes  crianças  e  adolescentes             
do  SCFV,  inclusive  a  adolescente  que  está  matriculada  no  período  da  tarde.  Foi  um               
momento  muito  importante  para  eles  poderem  estar  em  família  e  aproveitar  uma  tarde              
diferente   dentro   da   Cidade.  

 
Dia  13/12/18:  Oficina  com  o  profissional  de  fotografia.  Realização  de  pintura  e             

montagem  da  câmera  fotográfica  de  madeira,  atividade  que  dá  continuidade  à  temática  de              
ilusão   de   ótica.  

 
Dia  20/12/18:  Tendo  em  vista  que  somente  02  adolescentes  estavam  presentes,            

realizamos   atividades   com   jogos   de   pergunta   e   resposta   e   adivinhação.  
 
Dia   27/11/18:   Não   tivemos   usuários   presentes.  
 
Dia  14/11/18:  Festa  do  Natal  para  as  crianças  e  adolescentes  do  Projeto,  com              

entrega   dos   presentes.  
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OFICINA   DE   DANÇA   (todas   as   turmas)  

(Percepção   da   oficineira   -   Maria   Julia   Alves)  

  

Grupo   de   13   a   15   anos   -   período   da   tarde   (G5)  
  
 

Nos  dias  12,  15,  19  e  26  de  dezembro  nenhum  dos  usuários             
compareceram   às   oficinas.   
  
 
  

Grupo   de   07   a   12   anos   -   período   manhã   (G1   e   G4)   e   tarde   (G3)  
  
 

No  dia  07/12 estavam  presentes  nesse  dia  três  adolescentes  do  G4,  cinco             

crianças  do  G1  e  quatorze  crianças  do  G3.  Continuei  o  trabalho  do  Tambor  de               

Crioula  frisando  para  os  usuários  a  importância  e  a  função  que  o  tambor  tem  na                

manifestação.  Dentro  do  trabalho  com  Tambor  de  Crioula  ensinei  as  crianças  e             

adolescentes  movimentos  gestuais  com  as  mãos  em  relação  ao  tambor,  os  quais             

fazem  alusão  a  colocar  e  retirar  algo  deste  tambor.  Comecei  também  o  trabalho              

com  o  movimento  da  punga,  o  qual  toca-se  umbigo  com  umbigo  para  tomar  o  lugar                

da   pessoa   que   está   dançando   na   roda.  

 

Além  do  Tambor  de  Crioula,  destinei  cerca  de  trinta  minutos  da  oficina  de              

dança  a  um  trabalho  de  aprimoração  da  coordenação  motora  com  dos  usuários,             

utilizando  como  ferramenta  a  metodologia  Coordenando-se  de  Lu  Braga,  que           

através  do  uso  de  um  sistema  de  formas  geométricas  e  cores  alia  o  lúdico  ao                

movimento   e   raciocínio   rápido.   
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No  dia  14/12  foi  realizada  a  Festa  de  Natal  do  CRAS,  portanto  nesta  data  não                

houve   oficinas.  

  

Data  21/12:  Nenhum  adolescente  do  G4  e  nenhuma  criança  do  G1            

compareceram  à  oficina  neste  dia.  No  período  da  tarde,  duas  crianças  do  G3              

compareceram  à  oficina.  Iniciei  a  oficina  com  o  Tambor  de  Crioula,  no  entanto,              

como  apenas  dois  usuários  estavam  presentes  no  serviço,  sendo  eles  um  menino             

e  uma  menina,  ambos  estavam  extremamente  travados  para  dançar  o  Tambor  de             

Crioula,   portanto   conduzir   a   oficina   com   outra   atividade.  

 

As  crianças  jogaram  entre  si  o  “Jogo  da  Onça”,  proporcionando  a  eles  um              

momento  de  maior  integração,  ainda  nesse  sentido  realizei  duas  atividades  da            

metodologia  Coordenando-se,  para  então  no  final  da  aula  com  os  usuários  já  mais              

despojados  retomei  o  Tambor  de  Crioula,  trabalhando  com  as  crianças  movimentos            

de  afastar  e  recuar  de  um  determinado  ponto  do  espaço  que  seria  o  tambor,               

movimentos  gestuais  com  as  mãos  e  o  dançar  perto  do  tambor  com  o  sentido  de                

cumprimentar   o   mesmo   enquanto   dança.  

 

No  dia  28/12  nenhum  adolescente  do  G4  compareceu  a  oficina.  Uma            

criança  do  G1  e  oito  crianças  do  G3  compareceram  à  oficina  neste  dia.  O  usuário                

do  G1  que  compareceu  ao  serviço  é  uma  criança  bem  retraída  e  manifestou  que               

não  gostaria  de  dançar  tendo  apenas  ele  na  oficina,  portanto  joguei  alguns  jogos              

como  quebra  cabeça  e  jogo  da  memória  com  o  usuário,  e  posteriormente  fiz              

atividades  baseadas  na  metodologia  Coordenando-se  com  ele,  possibilitando  que          

ele  dançasse  porém  de  uma  forma  mais  lúdica  e  que  o  fez  sentir-se  mais  à                

vontade.  No  período  da  tarde,  com  o  G3,  trabalhei  o  Tambor  de  Crioula.  Retomei               
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o  protagonismo  e  importância  que  o  elemento  tambor  tem  na  manifestação,  e             

visando  a  criação  de  um  vínculo  das  crianças  com  esse  elemento  solicitei  que  cada               

uma  delas  imaginasse  como  seria  o  tambor  da  dança  deles.  A  partir  desse  ponto,               

dei  continuidade  realizando  as  várias  dinâmicas  presentes  na  manifestação  com  os            

usuários  (aproximar  e  recuar,  cumprimentar  o  tambor,  gestos  em  relação  ao            

tambor,  punga,  percorrer  a  roda).  Ao  final  desse  dia  de  oficina  segui  com  os               

usuários  o  trabalho  de  coordenação  motora  com  uma  atividade  da  metodologia            

Coordenando-se.  

  

  

Parecer   geral   do   mês   da   oficina   de   dança:  

  

 No  mês  de  Dezembro  a  frequência  dos  usuários  no  SCFV  apresentou            

uma  queda,  muito  provavelmente  devido  ao  período  de  férias  escolares  das            

crianças  e  adolescentes.  Muitos  deles  tiveram  as  faltas  justificadas  por  motivos  de             

viagem.  

 

Em  relação  ao  trabalho  com  a  manifestação  do  Tambor  de  Crioula  tive  um              

resultado  positivo.  Os  usuários  demonstraram-se  receptivos  e  apesar  de  alguns           

passarem  uma  timidez  inicial  nos  momentos  de  dançar  sozinhos  na  roda  a             

dinâmica  da  punga  e  de  tomar  o  lugar  de  quem  dança  na  roda  atraiu  as  crianças  e                  

adolescentes  o  que  acabou  estimulando  uma  boa  participação  dos  mesmos,           

permitindo  que  os  mais  tímidos  vencessem  o  travamento  corporal  que  alguns            

apresentavam.   

 

O  trabalho  de  coordenação  motora  que  vem  sendo  realizado  dentro  da            

oficina  de  dança  por  cerca  de  trinta  minutos  mostra-se  necessário  e  também             
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efetivo.  Os  usuários  estão  absorvendo  e  apropriando-se  do  método,          

proporcionando  a  eles  uma  melhora  na  agilidade  do  raciocínio,  da  consciência            

corporal   e   da   coordenação   motora.   

 

Esse  trabalho  possui  várias  fases  e  ocorre  numa  construção  contínua,           

portanto   pretende-se   continuar   com   o   mesmo.   
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Diante  do  exposto,  declaramos  que  estas  são  as  percepções  da  equipe            

técnica  do  projeto  e  dos  profissionais  oficineiros,  refere  ao  mês  de  dezembro  de              

2018.   

 

Jundiaí,   30   de   janeiro   de   2018.   

 

 

 

_______________________________  
LETÍCIA   CRISTINA   POMILIO   

Orientadora   Social   
Serviço   de   Convivência   e   Fortalecimento   de   Vínculos   

 
 

 

 

_______________________________  
ELAINE   CRISTINA   S.F.   CAVALCANTE  

Educadora   Social   
Serviço   de   Convivência   e   Fortalecimento   de   Vínculos   

 

 
 
 

_______________________________  
EDMILSON   IMPERATO  

Presidente   da   Associação   Almater  
Triênio   2018-2020  
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