
ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  Prefeitura Municipal de Jundiaí
ORGANIZAÇÃO:  Associação Almater
CNPJ: 15.670.588/0001-68
ENDEREÇO E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  EDMILSON IMPERATO
CPF: 112.160.108-11
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020: Realização do Projeto Despertar, cuja meta é expandir ações preventivas de violências e violações de direitos de 
criança entre 7 a 12 anos.
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020 30/12/2020 01/01/2021 a 31/12/2021 R$180,000.00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O 
REPASSE (2)

VALORES 
PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 
DOCUMENTO DE 

CRÉDITO
VALORES REPASSADOS (R$)

16/04/2021 R$15,000.00 08/04/2021 127.791.252 R$15,000.00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$11,284.75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$15,000.00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$18.20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$26,302.95

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$26,302.95
(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 abril/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA 
DESPESA (8)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 
E PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            (H)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS 
DESPESAS PAGAS 
NESTE EXERCÍCIO 

(R$) (J=H+I)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 
PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 

Recursos Humanos (5) R$6,060.33 R$824.30 R$6,060.33 R$6,884.63 R$0.00
Recursos Humanos (6) R$7,000.00 R$0.00 R$7,000.00 R$7,000.00 R$0.00
Transporte R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Material gráfico R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Camisetas R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Materiais de consumo para oficinas R$353.50 R$0.00 R$353.50 R$353.50 R$0.00

TOTAL R$13,413.83 R$824.30 R$13,413.83 R$14,238.13 R$0.00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$26,302.95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$14,238.13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$12,064.82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$12,064.82

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

Jundiaí, 31 de maio de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



ANEXO II
     RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS

DATA 
DOCTO DOC. RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR 

TOTAL
VALOR 

MUNICIPAL
08/04/2021 272823 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda Materiais p/oficinas R$77.90 R$77.90
14/04/2021 273688 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda Materiais p/oficinas R$275.60 R$275.60
28/04/2021 72 Narrinam Camargo Lima - Referente Abril/2021 Coordenadora do projeto R$3,000.00 R$3,000.00
28/04/2021 46 Rafaela Sales Amaral - Referente Abril/2021 Oficineira e Monitora (socioambiental e de brincar) R$2,000.00 R$2,000.00
29/04/2021 Holerite Eliane da Silva Pinto - Referente Abril/2021 Assistente Administrativo R$2,240.07 R$2,094.00
29/04/2021 Holerite Lucília Joana Correa Ribeiro- Referente Abril/2021 Psicóloga R$2,176.83 R$2,013.00
29/04/2021 Holerite Eliana Alves de Oliveira - Referente Abril/2021 Assistente Social R$1,565.96 R$1,129.03
29/04/2021 2 Maiara Cristina dos Santos Ambrósio - Referente Abril/2021 Mapeadora do território R$1,000.00 R$1,000.00
29/04/2021 88 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente Abril/2021 Mapeador do território R$1,000.00 R$1,000.00
07/05/2021 Guia de recolhimento FGTS - Referente - Referente Abril/2021 Encargos Sociais R$922.34 R$386.67
20/05/2021 Guia de recolhimento INSS - Referente - Referente Abril/2021 Encargos Sociais R$965.22 R$389.30
20/05/2021 Guia de recolhimento PIS - Referente - Referente Abril/2021 Encargos Sociais R$115.29 R$48.33
TOTAL R$15,339.21 R$13,413.83
Numero de documentos relacionados: 12
Total de despesas comprovadas: R$15,339.21
Total de despesas comprovadas Municipal: R$13,413.83

Jundiaí, 31 de maio de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ALMATER
ENDEREÇO/CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
MUNICÍPIO:  Jundiaí/SP

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020: Realização do Projeto Despertar, cuja meta é expandir ações preventivas de violências e violações de 
direitos de criança entre 7 a 12 anos.

DATA Nº DOC. HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO R$
SALDO ANTERIOR R$11,104.65

06/04/2021 613.570.000.038.547 FGTS - Referente - Março/2021 R$386.67 R$0.00 R$10,717.98
06/04/2021 613.570.000.038.547 INSS - Referente - Março/2021 R$389.30 R$0.00 R$10,328.68
06/04/2021 613.570.000.038.547 PIS - Referente - Março/2021 R$48.33 R$0.00 R$10,280.35
08/04/2021 127.791.252 Crédito do Termo de Fomento nº 08/2020 - Referente Abril/2021 R$0.00 R$15,000.00 R$25,280.35
08/04/2021 272823 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda - Materiais para oficinas R$77.90 R$0.00 R$25,202.45
14/04/2021 273688 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda - Materiais para oficinas R$275.60 R$0.00 R$24,926.85
29/04/2021 613.570.000.038.547 Eliana Alves de Oliveira - Referente Abril/2021 R$1,129.03 R$0.00 R$23,797.82
29/04/2021 613.570.000.038.547 PIS - Referente - Abril/2021 R$48.33 R$0.00 R$23,749.49
29/04/2021 613.570.000.038.547 FGTS - Referente - Abril/2021 R$386.67 R$0.00 R$23,362.82
29/04/2021 613.570.000.038.547 INSS - Referente - Abril/2021 R$389.30 R$0.00 R$22,973.52
29/04/2021 42.901 Narrinam Camargo Lima - Referente Abril/2021 R$3,000.00 R$0.00 R$19,973.52
29/04/2021 42.902 Lucília Joana Correa Ribeiro - Referente Abril/2021 R$2,013.00 R$0.00 R$17,960.52
29/04/2021 42.903 Eliane da Silva Pinto - Referente Abril/2021 R$2,094.00 R$0.00 R$15,866.52
29/04/2021 42.904 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente Abril/2021 R$1,000.00 R$0.00 R$14,866.52
29/04/2021 42.905 Rafaela Sales Amaral - Referente Abril/2021 R$2,000.00 R$0.00 R$12,866.52
29/04/2021 42.906 Maiara Cristina dos Santos Ambrósio - Referente Abril/2021 R$1,000.00 R$0.00 R$11,866.52
29/04/2021 891.191.100.105.383 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,856.07
29/04/2021 891.191.100.105.384 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,845.62
29/04/2021 891.191.100.105.385 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,835.17
29/04/2021 891.191.100.105.386 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,824.72
29/04/2021 891.191.100.105.387 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,814.27
29/04/2021 891.191.100.105.388 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$11,803.82
30/04/2021 - Rendimentos de aplicação R$0.00 R$18.20 R$11,822.02

TOTAL R$14,300.83 R$15,018.20 R$11,822.02

Jundiaí, 31 de maio de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381011591768711
10/05/2021 12:06:51

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

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

31/03/2021 SALDO ANTERIOR 11.110,38 8.149,798381
06/04/2021 RESGATE 824,30 0,15 604,653896 1,363507298 7.545,144485

Aplicação 05/03/2021 824,30 0,15 604,653896
12/04/2021 APLICAÇÃO 14.922,00 10.941,822111 1,363758234 18.486,966596
14/04/2021 RESGATE 275,50 0,06 202,044680 1,363856750 18.284,921916

Aplicação 05/03/2021 275,50 0,06 202,044680
29/04/2021 RESGATE 13.123,03 3,79 0,73 9.620,704903 1,364510203 8.664,217013

Aplicação 05/03/2021 10.016,16 3,57 7.343,099805
Aplicação 12/04/2021 3.106,87 0,22 0,73 2.277,605098

30/04/2021 SALDO ATUAL 11.823,02 8.664,217013 8.664,217013

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.110,38
APLICAÇÕES (+) 14.922,00
RESGATES (-) 14.222,83
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 4,00
IOF (-) 0,73
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,47
SALDO ATUAL = 11.823,02

Valor da Cota
31/03/2021 1,363270186
30/04/2021 1,364580705

Rentabilidade
No mês 0,0961
No ano 0,2718
Últimos 12 meses 0,7575

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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ASSOCIAÇÃO   ALMATER   
Fundada   em   31   de   março   de   2012   

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68   
  

  
I.   INTRODUÇÃO   

  

O  Projeto  Despertar  é  fruto  de  uma  parceria  entre  Associação  Almater  e  o              

Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente.  A  parceria  foi              

celebrada  através  do  termo  de  fomento  08/2020,  iniciando  sua  execução  em             

janeiro   de   2021.   

No  plano  de  trabalho  do  projeto,  as  ações  previstas  foram  distribuídas  em              

duas  frentes:   gestão  do  projeto  e   cumprimento  dos  objetivos .  No  que  se  refere               

a  gestão  do  projeto,  temos  as  etapas  de  contratação  da  equipe,  aquisição  dos               

materiais,  confecção  de  materiais,  contratação  das  oficinas,  prestação  de  contas,            

relatórios  e  reuniões  de  equipe.  Já  que  no  tange  ao  cumprimento  dos  objetivos,               

temos  o  acompanhamento  de  todos  os  objetivos  do  projeto,  bem  como  de  suas               

etapas   de   execução.   

Desta  forma,  o  relatório  mensal  de  atividades  apresentará  o  comparativo            

entre  o  planejamento  do  período,  a  execução  das  ações  planejadas,  as             

problemáticas  e  soluções,  além  de  um  balanço  dos  resultados  parcialmente            

obtidos.   
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ASSOCIAÇÃO   ALMATER   
Fundada   em   31   de   março   de   2012   

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68   
  

  
II.   AÇÕES   PREVISTAS    

  

O  mês  de  abril  foi  o  quarto  mês  de  execução  do  projeto.  Sendo  assim,  no                 

que  tange  a  gestão  do  projeto,  a  equipe  deu  continuidade  às  etapas  previstas  no                

cronograma  de  atividades  estabelecido:  reuniões  de  equipe  (para  estudo  de  casos,             

reuniões  setoriais  e  reunião  geral),  construção  de  relatórios  e  indicadores  do             

projeto   e   elaboração   da   prestação   de   contas.     

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

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

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

socioambientais  e   oficina  de  brincar ”,  as  oficinas  continuaram  sendo           

devidamente   adaptadas   e   executadas.   

Seguimos  com  o  mês  ainda  num  período  de  readaptação  do  plano  de              

trabalho  devido  à  questão  colocada  pela  pandemia.  Na  primeira  semana  do  mês              

preparamos  uma  atividade  voltada  para  o  conhecimento  sobre  os  tipos  de  solo.  A               

atividade  entregue  contou  com  três  amostras  de  solo  (solo  argiloso,  solo  arenoso  e               

solo  equilibrado  com  grande  quantidade  de  matéria  orgânica).  As  amostras            

também  acompanharam  um  breve  texto  com  explicação  sobre  as  mesmas.  Tal             

atividade  foi  pensada  para  estabelecer  uma  relação  com  a  ação  de  construção  da               

horta  (já  iniciada)  dentro  da  Associação  Almater,  e  de  modo  que  fosse  possível  ter                

o   benefício   da   experiência   sensorial.     

Paralelo  a  isso  realizamos  também  ligações  telefônicas  para  as  famílias            

para  coletar  dados  referentes  à  árvore  genealógica  da  família.  Essa  atividade             

pretende  trabalhar  a  valorização  da  família  (compreendendo  família  como  um            

conceito  amplo  e  agregador)  e  também  a  valorização  da  origem  cultural  dos              

familiares  a  partir  da  referência  geográfica  que  coletamos  dos  mesmos  (exemplo:             
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avós  paternos  que  vieram  de  Minas  Gerais,  Alagoas,  etc,  e  que  possuem              

referenciais   culturais   próprios   dessas   regiões).     

A  atividade  terá  continuidade  com  o  retorno  das  oficinas  presenciais  em             

maio,  onde  iremos  trabalhar  a  leitura  e  resignificação  das  origens  e  também  os               

conceitos  de  território  e  referência  de  localização  geográfica  a  partir  das  origens              

dos  familiares.  Pretendemos  fazer  isso  de  forma  dialógica,  trazendo  o            

conhecimento  e  as  referências  da  própria  criança,  a  fim  de,  posteriormente,  dar              

outro   passo   em   direção   do   olhar   para   o   território   onde   a   criança   está   inserida.   

Na  semana  entre  12  e  16  de  abril,  realizamos  a  entrega  das  atividades               

sobre  os  solos.  Ao  todo  31  crianças  receberam  a  atividade.  Todas  as  atividades               

entregues  foram  encaminhadas  com  uma  simples  avaliação  para  que  possamos            

tentar  medir  a  recepção  das  mesmas  pelas  crianças.  Pedimos  o  retorno  das              

avaliações  e  buscaremos  também,  a  partir  do  retorno  presencial  em  maio,  coletar              

os   relatos   das   crianças   sobre   todo   o   material   que   foi   entregue   neste   período.     

Para  a  atividade  do  solo,  também  foi  enviado  um  vídeo  explicativo,  para              

dar  maior  sentido  à  atividade,  e  o  mesmo  foi  enviado  às  famílias  através  do  grupo                 

de   whatsapp,   ao   qual   a   grande   maioria   dos   responsáveis   tem   algum   acesso.     

O  intuito  do  vídeo  também  foi  demonstrar  que  as  atividades  entregues  não              

são  “soltas”  mas,  que  todas  tem  um  fundamento  e  tem  relação  de  continuidade               

umas   com   as   outras.     

Aqui  temos  o  link  com  o  vídeo  explicativo  que  foi  entregue  para  as  crianças                

através   das   famílias   pelo   grupo   de   whats   app.     

 A  semana  entre  19  e  23  foi  mais  resumida  devido  ao  feriado  do  dia  21  de                   

abril.  Assim,  tivemos  um  dia  presencial  na  instituição  onde  organizamos  e             

preparamos  as  árvores  familiares  de  todas  as  crianças  (que  foram  entregues  na              

semana  seguinte  desta).  Também,  em  conjunto  com  a  psicopedagoga  da  equipe,             
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realizamos  a  organização  da  agenda  dos  atendimentos  presenciais  de  modo  que             

pudéssemos  casar  os  horários  das  crianças  para  a  vinda  até  a  instituição  de  uma                

única  vez.  Ou  seja,  com  os  horários  casados  para  que  a  criança  possa  passar                

pelos  atendimentos  (psicóloga  e  psicopedagoga)  e  na  sequência  realizar  as            

atividades   das   oficinas   sócio   ambientais   e   de   brincar.     

Dessa  forma,  conseguimos  organizar  os  atendimentos  de  todas  as           

crianças  com  as  oficinas  num  período  de  30  minutos  para  cada  criança,              

quinzenalmente,   podendo   vir   juntos,   no   mesmo   horário,   os   irmãos.     

Criamos  também,  para  melhor  organização  de  todos  os  atendimentos,  um            

caderninho  para  a  criança,  que  funcionará  como  uma  agenda.  Neste  serão             

inseridos  todos  os  horários  e  dias  dos  atendimentos.  Com  isto,  nesta  semana,              

também  foi  organizado  os  recados  nos  caderninhos  de  cada  criança  para  o  retorno               

das   oficinas   (sócio   ambientais   e   de   brincar),   presenciais   em   maio.     

Na  última  semana  do  mês  realizamos  a  entrega  das  árvores  familiares  para              

18  crianças.  As  mesmas  foram  entregues  com  orientação  para  os  familiares  que  as               

receberam  e,  as  crianças  que  não  conseguimos  entregar,  ficaram  para  recebê-las             

na   semana   seguinte.     

Apesar  dos  desafios  encontrados,  conseguimos  manter  contato  com  as           

famílias  através  das  ligações  telefônicas,  grupo  do  whatsapp  e  também  no             

momento  da  entrega  das  atividades;  buscando  afinar  os  vínculos  e  orientar  as              

famílias.   

Percebemos  que  com  todas  as  mudanças  foi  inevitável  gerar  desgaste            

para  as  famílias  e  dificuldade  de  entendimento  em  alguns  procedimentos.  No             

entanto,  com  o  trabalho  de  toda  a  equipe,  pudemos  realizar  as  atividades  de  forma                

adaptada  dentro  do  período  de  trabalho  ao  qual  a  educadora  responsável  por  estas               

oficinas   está   responsável.   
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Percebemos  também  que  na  vinda  das  crianças  para  buscar  as  atividades             

e  os  alimentos  fornecidos  ao  longo  do  mês  pela  instituição,  muitas  delas  foram  até                

o  espaço  onde  iniciamos  a  construção  da  horta  para  acompanhar  o             

desenvolvimento  das  plantas.  Entendemos  que  essa  situação  nos  mostrou  o            

engajamento  das  crianças  para  com  a  atividade  central  das  oficinas            

socioambientais.     

Sentimos  que  as  atividades  mais  comprometidas  pelas  restrições          

colocadas  pela  pandemia  foram  as  atividades  de  brincar.  Para  estas,  com  o  retorno               

das  atividades  presenciais,  conseguiremos  caminhar  com  as  mesmas  de  forma            

presencial   e   individual   -   com   o   uso   de   jogos   e   experiências   de   brincar   educativas.     

Estas  ações  (de  brincar)  foram  mais  comprometidas  pois  o  tempo  para             

preparo  das  atividades  que  foram  entregues,  de  modo  geral,  foi  demasiado             

extenso.  Assim,  neste  mês  privilegiamos  a  feitura  das  atividades  mais  voltadas             

para  as  oficinas  sócio  ambientais,  enquanto  que  nos  próximos  meses,  buscaremos             

compensar  a  defasagem  das  atividades  de  brincar  com  o  retorno  do  atendimento              

presencial.     

Contudo,  numericamente,  atendemos  praticamente  95%  das  crianças         

inscritas  com  acompanhamento  e  desenvolvimento  de  atividades  remotas.  E,           

dentro  de  todos  os  limites  impostos  pelo  momento  atual,  conseguimos  manter             

engajamento  e  contato,  bem  como  remanejar  as  ações  para  que  os  conteúdos              

chegassem   até   as   crianças   de   forma   adaptada.     

  

Concernente  ao  objetivo  2,  da   “oferta  de  atendimento  individualizado           

para  crianças  como  demandas  psicossociais,  dificuldades  de  aprendizagem          

ou  em  situação  de  risco  social  pela  equipe  multidisciplinar” ,   é  preciso  tecer              
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observações  quanto  ao  atendimento  psicológico  e  atendimento  psicopedagógico          

separadamente.    

Sobre  o   atendimento  psicológico ,  foram  plenamente  cumpridas  ao  longo           

do  mês  de  abril  às  etapas  1,  2,  3  e  4,  quais  sejam:   definição  das  crianças  que                   

serão  atendidas  individualmente,  após  análise  da  equipe  multidisciplinar;          

anamnese  com  a  família  para  a  construção  do  estudo  social  no  início  do               

atendimento  individual;  reuniões  entre  a  equipe  multidisciplinar  para  definição  de            

abordagem  para  cada  caso;  e  início  do  atendimento  individual  das  crianças.             

Contudo,  é  importante  destacar  que  o  cumprimento  destas  etapas  se  dará  durante              

toda   a   execução   do   projeto,   então   trata-se   de   uma   meta   gradual   de   atendimento.  

No  mês  de  abril,  foram  realizadas  anamneses  com  10  mães  e  atendimento              

individual  semanal  de  11  crianças.  Nesse  período,  houveram  reuniões  de  estudos             

de  caso  entre  a  equipe  multidisciplinar  pelo  menos  uma  vez  por  semana.  Os  casos                

mais  críticos  foram  discutidos  também  com  os  profissionais  da  rede  municipal  que              

acompanham  as  famílias.  No  dia  07/04  foi  realizada  uma  reunião  com  a             

fonoaudióloga  do  CAPS  Jundiaí  e  no  dia  09/04  uma  reunião  com  o  SAICA,  Fórum                

e  Casa  Transitória.  Ambas  as  reuniões  ocorreram  com  o  intuito  de  compartilhar              

informações  e  organizar  estratégias  para  um  acompanhamento  mais  assertivo  dos            

casos   apresentados.   

Com  relação  aos  atendimentos  presenciais,  houveram  sessões  em  conjunto           

com  a  família  da  criança.  Essa  proposta  teve  como  foco  trabalhar  os  vínculos              

familiares  e  criar  um  calendário  de  rotina  onde  todos  pudessem  contribuir  com  seus               

papéis  e  responsabilidades.  Nota-se  que  muitas  das  crianças  participantes  do            

projeto  passam  cerca  de  6h  por  dia  utilizando  aparelhos  eletrônicos  como  fonte  de               

estudo  e  diversão.  Diante  dessa  demanda  e  dos  prejuízos  que  a  mesma  acarreta               
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tanto  em  aspectos  educacionais,  emocionais  e  fisiológicos,  fez-se  necessária  uma            

intervenção   capaz   de   criar   novos   hábitos   de   rotina.     

As  dificuldades  encontradas  ao  longo  do  mês  continuam  relacionadas  às            

faltas  frequentes  das  crianças  aos  atendimentos.  Das  11  crianças  atendidas,            

somente  3  compareceram  regularmente  às  sessões.  A  equipe  Almater  se  mobilizou             

para  entrar  em  contato  semanalmente  com  as  mães  avisando  a  importância  do              

comprometimento  delas  nesse  processo.  Outro  grande  desafio  encontrado  pela           

profissional  foi  a  reformulação  da  agenda  de  atendimentos,  visto  que,  as  escolas              

do  território  alteraram  seus  horários  de  aula  –  o  que  impactou  diretamente  no               

cronograma   das   crianças   na   Associação.     

Diante  da  situação  exposta,  foram  priorizados  os  18  casos  mais  urgentes             

para  atendimentos  fixos  semanais  no  próximo  mês.  Tal  decisão  está  relacionada  ao              

fato  de  que  a  maioria  das  crianças  possuem  disponibilidade  de  horário  somente  no               

período   da   tarde   para   comparecer   aos   atendimentos   psicológicos.     

Quanto  ao   atendimento  psicopedagógico ,  no  mês  de  abril,  inicialmente           

foram  mapeadas  11  crianças  para  avaliação  psicopedagógica,  sendo  que  5  foram             

atendidas.   Para   todas   foi   identificada   a   necessidade   do   atendimento   contínuo.     

As  demais  crianças  mapeadas  não  foram  atendidas  devido  a  faltas,  as  quais              

famílias  foram  comunicadas  através  de  ligações  e  mensagens  via  whatsapp,            

porém,  mesmo  com  muita  insistência  da  equipe,  não  compareceram.  As  crianças             

que  não  compareceram  para  o  atendimento  no  mês  serão  a  prioridade  de  busca               

ativa   para   atendimento   no   mês   seguinte.     

Para  as  crianças  atendidas,  a  atividade  avaliativa  seguiu  observando  os            

seguintes  parâmetros:  lateralidade,  orientação  espacial,  sequência  alfabética,         

reconhecimento  gráfico  e  sonoro  das  letras,  leitura  e  escrita  de  palavras,             

compreensão  de  frases  e  compreensão  de  texto.  Dentre  as  demandas  observadas             
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na  atividade  avaliativa,  nota-se  dificuldades  relacionadas  à  questões  emocionais,           

comportamentais   e   de   aprendizagem.     

O  mês  também  foi  dedicado  para  organizados  os  atendimentos,  que  a  partir              

do  dia  30,  foram  realizados  semanalmente,  individualmente,  com  um  tempo  de  30              

a   40   minutos.     

Para  o  mês  de  maio  a  perspectiva  é  de  realizar  ações  de  sensibilização  com                

as  famílias  para  conscientizá-las  da  importância  de  observar  os  horários  dos             

atendimentos,  continuar  atendendo  as  crianças  que  já  estão  inseridas  na  agenda             

periódica   e   agendar   aquelas   que   ainda   não   passaram   por   atividade   avaliativa.     

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

forma  estendida  para  as  famílias  das  crianças  atendidas  pelo  projeto,            

destacando  os  núcleos  familiares  desestruturados  como  membros         

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

demanda  emergente  do  território” ,  e  neste  sentido,  o  mês  de  março  foi  bastante               

exitoso.     

No  mês  de  abril,  a  defensora  pública  aposentada  responsável  pelos            

atendimentos,   deu   andamento   aos   pedidos   das   famílias.     

Uma  nova  mãe  solicitou  orientação  jurídica,  somando  12  casos  atendidos            

desde   o   início   do   projeto,   dos   quais   2   já   foram   finalizados.     

Nesse  mês,  duas  audiências  sobre  pensão  alimentícia  foram  agendas:  1  na             

Defensoria  Pública  e  1  no  Cejusc.  Todo  o  processo  de  agendamento  é  realizado  de                

forma  on-line,  por  conta  da  pandemia,  e  ambos  os  sites  são  de  difícil  acesso,  o  que                  

dificulta   o   acesso   das   pessoas   mais   carentes,   nosso   público   alvo.   
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A  audiência  agendada  no  Cejusc  não  foi  realizada,  porque  a  mãe  não  sabia               

como  acessar  o  site  e  participar  da  sessão.  Embora  tenhamos  explicado  aos              

responsáveis  do  Cejusc  a  importância  de  sabermos  com  antecedência  da  data,             

para  darmos  suporte  à  mãe,  isso  não  ocorreu  e  a  mãe  não  conseguiu  participar.                

Uma  nova  data  foi  solicitada  e  reforçamos  a  importância  de  sermos  avisados  com               

antecedência.    

O  outro  caso  foi  agendado  para  o  dia  04/05  na  Defensoria  Pública  e  iremos                

dar   suporte   para   a   mãe   conseguir   participar.   

As  mães  têm  relatado  a  cada  atendimento  a  importância  do  apoio  jurídico  da               

Associação  Almater,  e  reforçam  que  sem  a  ajuda  não  conseguiram  reivindicar  seus              

direitos,   devido   à   extensa   burocracia   para   acessar   os   órgãos   competentes.   

Quanto  ao  objetivo  4,  que  prevê  a   “criação  de  um  núcleo  de  memórias  e                

identidade,  visando  construir  um  mapeamento  do  bairro  e  das  famílias  das             

crianças  e  adolescentes  moradoras  do  território”  no  mês  de  abril  foi  realizada              

uma  reunião  de  planejamento  com  a  equipe  do  planejamento,  visando  solucionar  a              

última  questão  que  permaneceu  aberta  de  março   (como  será  organizada  a             

aplicação  dos  formulários  para  quem  não  conseguir  preencher  online  e  com  as              

crianças?).   O  que  ficou  definido,  é  que  para  as  famílias  que  não  possuem  acesso  à                 

internet  ou  apresentem  dificuldade  em  realizar  o  preenchimento  do  formulário  sem             

auxílio,  será  agendada  uma  hora  aqui  no  Centro  Comunitário  para  coleta  das              

respostas   diretamente   com   a   equipe   dos   mapeadores.     

Além  disso  na  reunião  de  planejamento  também  ficou  definido  um            

cronograma   de   ação   para   o   mês   comportando   as   seguintes   etapas:   

a) Prazo   para   finalização   da   elaboração   dos   formulários   online;   

b) Cadastro  de  todos  os  200  participantes  da  pesquisa,  identificados           

como   público   alvo;   
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c) Criação  de  uma  planilha  de  monitoramento  de  envio  e  respostas  dos             

formulários;   

d) Elaboração  de  uma  apresentação  da  proposta  de  mapeamento  para           

o   território;   

e) Apresentação  da  proposta  de  mapeamento  na  reunião  da  rede           

comunitária   do   território;   

f) Envio   dos   formulários;   

g) Monitoramento   do   recebimento   das   respostas.     

No  mês  de  abril  a  equipe  conseguiu  cumprir  as  etapas  elencadas  até  a               

apresentação  da  proposta  de  mapeamento  na  reunião  de  rede  comunitária  do             

território.   

Sendo  assim,  a  partir  de  maio,  a  equipe  poderá  se  dedicar  exclusivamente              

ao   envio   dos   formulários   e   ao   monitoramento   do   recebimento   das   respostas.     

Por  fim,  o  objetivo  5  prevê  a   “ampliação  da  atuação  junto  a  rede,               

especialmente  visando  o  desenvolvimento  de  políticas  públicas  e  não  apenas            

projetos  pontuais,  através  de  uma  formação,  congregando  os  diferentes           

órgãos  e  serviços  cujos  atendimentos  estão  relacionados  à  infância  e            

adolescência  no  território” ,  neste  sentido  no  mês  de  abril,  a  equipe  elaborou  uma               

apresentação  da  proposta  de  formação  e  iniciou  a  divulgação  com  as  adaptações              

necessárias   em   decorrência   da   pandemia.   

A  proposta  de  formação  foi  apresentada  na  reunião  mensal  da  rede             

comunitária   do   território   e   enviada   por   e-mail   para   toda   a   rede   socioassistencial.     

Ainda  no  mesmo  mês,  abrimos  o  grupo  do  WhatsApp  (canal  oficial  para              

comunicação  entre  os  participantes  da  formação)  e  apresentamos  uma  proposta  de             

cronograma:     
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26/05   -   quarta-feira   (1º   encontro)   

23/06   -   quarta-feira   (2º   encontro)   

07/07   -   quarta-feira   (3º   encontro)   

28/07   -   quarta-feira   (4º   encontro)   

25/08   -   quarta-feira   (5º   encontro)   

Os  encontros  serão  sempre  realizados  pelo  Google  Meet,  das  19:00  às             

21:00.  

  

III.   CONCLUSÃO   

É  possível  concluir  que  o  mês  de  abril  foi  um  mês  muito  positivo,  onde  a                 

equipe  conseguiu  desenvolver  muitas  ações  para  o  cumprimento  dos  objetivos            

propostos,  adaptando-se  à  necessidade  de  maiores  restrições,  em  vista  do            

agravamento  da  crise  da  COVID-19.  Mesmo  assim,  as  etapas  foram  cumpridas  e              

os   objetivos   proporcionalmente   alcançados,   conforme   cronograma   de   atividades.     

  

  

____________________________________________   

NARRINAM   CAMARGO   

Coordenadora   do   Projeto   Despertar     
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