
 

ASSOCIAÇÃO ALMATER 
Fundada em 31 de março de 2012 

CNPJ n. 15.670.588/0001-68 
 

Jundiaí, 28  de Setembro 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. 
 
 

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

1- Anexo 14 - Área Municipal - Demonstrativo integral das receitas e despesas;   

2- Anexo II - Relação das Notas Fiscais referente à Agosto;  

3- Anexo III - Conciliação Bancária;  

4- Extrato bancário do mês de referência;  

5- Extrato bancário do fundo de investimento do mês de referência;  

6- Holerites;  

7- Notas Fiscais dos prestadores de serviço;  

8- Cópias dos cheques;  

9- Demonstrativo de cálculo da folha de pagamento;  

10- Guias de recolhimento;  

11- Relatório Qualitativo;  

 
Atenciosamente, 

 
EDMILSON IMPERATO 

Presidente da Associação Almater 
RG 17.249.016-9 

 

 

Rua Zuferey, nº 47 -  Jardim Pitangueiras -  Jundiaí - CEP 13.202-420. 
Email:  almater2016@gmail.com  
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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 

AGOSTO/2018 

 

1. Em 31/08/2018, foi feito o repasse financeiro referente aos meses de Julho/2018 e             

Agosto/2018, num valor total de R$21.544,43. Tendo em vista que o valor do repasse              

de julho só aconteceu em agosto, os pagamentos dos funcionários e demais despesas             

foram pagas com recurso próprio da Associação. 

 

2. Estamos anexando na presente prestação de contas, uma Justificativa quanto a nota            

do oficineiro de teatro apresentada no mês de julho. Na referida nota não constavam              

as informações necessárias referente ao Termo de Colaboração. Ocorre que ao           

procurar os meios necessários para a correção na nota devido ao lapso temporal não              

foi possível retificar a mesma em tempo, nem elaborar carta de correção. Sendo             

assim, a supramencionada Justificativa desponta como forma de idoneidade e          

transparência. 

 

3. Com a presente prestação de contas, segue anexo as Guias para pagamento referentes             

ao mês de Agosto. Tendo em vista que o pagamento das mesmas ocorrerá no mês               

seguinte (setembro), os comprovantes de pagamento das mesmas serão         

encaminhados com a prestação de contas de Setembro. 

 

4. Informamos ainda, que a compra de alimentação prevista para o mês de Agosto foi              

realizada na primeira semana de Setembro, e portanto, constará da prestação de            

contas do referido mês. 

 
 

 
LETÍCIA CRISTINA POMILIO 

Orientadora Social do Serviço de Convivência 
 e Fortalecimento de Vínculos  

 

Rua Zuferey, nº 47 -  Jardim Pitangueiras -  Jundiaí - CEP 13.202-420. 
Email:  almater2016@gmail.com  
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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:   AGOSTO/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$)

10/07/2018 R$10,872.21 31/08/2018 660340000069057 R$21,544.43
10/08/2018 R$10,872.21

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$0.00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$21,544.43

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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$21,544.43

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$21,544.43

(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 agosto/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$6,944.61 R$0.00 R$4,761.00 R$4,761.00 R$8,848.17
Recursos Humanos (6) R$3,520.00 R$0.00 R$3,520.00 R$3,520.00 R$3,040.00
Alimentação R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$299.35
Utilidades Públicas (7) R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

TOTAL R$10,464.61 R$0.00 R$8,281.00 R$8,281.00 R$12,187.52

(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 21,544.43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 8,281.00 
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 13,263.43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 13,263.43

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, 28 de setembro de 2018

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

 



ASSOCIAÇÃO ALMATER 
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO II
     RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS

DATA 
DOCTO

DOC. RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR 
TOTAL

VALOR 
MUNICIPAL

29/08/2018 1 - NFE Maria Júlia Maranzato Alves Simão Oficineiro de Dança R$1,600.00 R$1,600.00
30/08/2018 21 - NFE Rodrigo Ferreira de Moraes Oficineiro de Teatro R$1,440.00 R$1,440.00
31/08/2018 Holerite Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante Educadora Social R$2,876.70 R$2,592.00
31/08/2018 Holerite Letícia Cristina Pomilio Orientadora Social R$2,340.63 R$2,169.00
31/08/2018 104 - NFE Grace Kelly Sanches Manha Oficineiro de Fotografia R$480.00 R$480.00
05/09/2018 Guia de Recolhimento FGTS ref 08/2018 Encargos Sociais R$368.00 R$368.00
27/09/2018 Guia de Recolhimento GPS ref 08/2018 Encargos Sociais R$1,737.50 R$1,692.81
14/09/2018 Guia de Recolhimento PIS  ref 08/2018 Encargos Sociais R$46.00 R$46.00
18/09/2018 Guia de Recolhimento IRPF ref 08/2018 Encargos Sociais R$76.80 R$76.80

TOTAL R$9,105.33 R$10,464.61

Numero de documentos relacionados: 9
Total de despesas comprovadas: R$9,105.33
Total de despesas comprovadas Municipal: R$10,464.61

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, 28 de setembro de 2018.

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 E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
MUNICIPIO:  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$0.00

31/08/2018 660340000069057 Transferência do Repasse (Referente a Julho e Agosto/18) R$0.00 R$21,544.43 R$21,544.43
31/08/2018 850001 Maria Júlia Maranzato Alves Simão - ref. Agosto/18 R$1,600.00 R$0.00 R$19,944.43
31/08/2018 850002 Rodrigo Ferreira de Moraes - ref. Agosto/18 R$1,440.00 R$0.00 R$18,504.43
31/08/2018 850003 Grace Kelly Sanches Manha - - ref. Agosto/18 R$480.00 R$0.00 R$18,024.43
31/08/2018 850004 Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante - ref. Agosto/18 R$2,592.00 R$0.00 R$15,432.43
31/08/2018 850005 Letícia Cristina Pomilio - - ref. Agosto/18 R$2,169.00 R$0.00 R$13,263.43
TOTAL R$8,281.00 R$21,544.43 R$13,263.43

Jundiaí,  28 de setembro de 2018.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação 

Almater

Rua Zuferey 47, Jardim Pitangueiras, CEP 13.202-420, Jundiaí
email:  almater2016@gmail.com





Competência Código de Verificação

Número do RPS No. da NFS-e substituída

Prestador de Serviço

 Razão Social/Nome

 Complemento Telefone e-mail

Tomador de Serviço

 Razão Social/Nome

 CNPJ/CPF Inscrição Municipal Município

 Endereço e CEP

 Complemento Telefone e-mail

Discriminação do Serviço

Código do Serviço / Atividade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$)

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora da Emissão

Valor do Serviço    R$

(-) Desconto Incondicionado

(-) Desconto Condicionado

(-) Retenções Federais

(-) Outras Retenções

(-) ISSQN Retido

(=)  Valor Líquido        R$

Regime Especial Tributação

Opção Simples Nacional

Incentivador Cultural

 Endereço e CEP

 CNPJ/CPF Inscrição Municipal Município

Número da
NFS-e

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

1

29/08/2018 14:11:28 29/8/2018 027122444

30.865.382/0001-87 128493 JUNDIAI - SP

R  ANTONIO BERTASSI ,535 - TRAVIÚ CEP: 13213-264

(11)97113-1139 mjmaranzatoalves@gmail.com

ASSOCIAÇÃO ALMATER

108758 JUNDIAI - SP

(11)2881-7252 edimperato@gmail.com

8.02 / 8.02.06 / 128 - CURSOS DE PINTURA/ARTESANATO/ARTES/CULTURA

Código 8599-6/99 (Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente).

Referente ao Termo de Colaboração nº 26/2018 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Oficina de: Dança

Carga Horária: 10h semanais / 40h mensais.

Mês de referência: Agosto/2018.

Dados Bancários: Banco do Brasil
Agência: 24447-3
Conta Corrente: 42767-5
CPF: 428.733.088-93

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

5-Microempresário Individual (MEI)

1 - Sim

2-Não

MARIA JULIA MARANZATO ALVES 42873308893

0,00

Natureza Operação

1-Tributação no município

15.670.588/0001-68

R  ZUFEREY ,47 - VIANELO/BONFIGLIOLI CEP: 13202-420

- ATÉ 897/898

Local da Prestação JUNDIAI - SP

 Nome Fantasia

 (=) Valor do ISSQN     R$

 (x) Alíquota  %

 ISSQN a Reter

 (-)  Desconto Incondicionado

 (-)  Deduções Permitidas em Lei

 Base de Cálculo

 Valor do Serviço   R$

0,00

0,00

( ) Sim (X) Não

0,00

0,00

1.600,00

1.600,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Competência Código de Verificação

Número do RPS No. da NFS-e substituída

Prestador de Serviço

 Razão Social/Nome

 Complemento Telefone e-mail

Tomador de Serviço

 Razão Social/Nome

 CNPJ/CPF Inscrição Municipal Município

 Endereço e CEP

 Complemento Telefone e-mail

Discriminação do Serviço

Código do Serviço / Atividade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$)

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora da Emissão

Valor do Serviço    R$

(-) Desconto Incondicionado

(-) Desconto Condicionado

(-) Retenções Federais

(-) Outras Retenções

(-) ISSQN Retido

(=)  Valor Líquido        R$

Regime Especial Tributação

Opção Simples Nacional

Incentivador Cultural

 Endereço e CEP

 CNPJ/CPF Inscrição Municipal Município

Número da
NFS-e

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

21

30/08/2018 15:21:38 30/8/2018 489339462

28.241.106/0001-04 123377 JUNDIAI - SP

AV  GIUSTINIANO BORIN ,900 - COLÔNIA CEP: 13218-620

ROMA - BL C -
AP 31

(11)99767-2152 rf.moraes@yahoo.com.br

ASSOCIAÇÃO ALMATER

108758 JUNDIAI - SP

(11)2881-7252 edimperato@gmail.com

8.02 / 8.02.06 / 1909 - CURSOS DE TEATRO

Termo de Colaboração número 26/2018 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Oficina de: Teatro e Contação de História

Carga horária: 48 Horas

Mês de competência: Agosto/2018

Dados bancários:

Banco Santander
Agência - 3744
Conta - 01084296-4

1.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.440,00

5-Microempresário Individual (MEI)

1 - Sim

2-Não

RODRIGO FERREIRA DE MORAES 38565529878

0,00

Natureza Operação

1-Tributação no município

15.670.588/0001-68

R  ZUFEREY ,47 - VIANELO/BONFIGLIOLI CEP: 13202-420

- ATÉ 897/898

Local da Prestação JUNDIAI - SP

 Nome Fantasia

 (=) Valor do ISSQN     R$

 (x) Alíquota  %

 ISSQN a Reter

 (-)  Desconto Incondicionado

 (-)  Deduções Permitidas em Lei

 Base de Cálculo

 Valor do Serviço   R$

0,00

0,00

( ) Sim (X) Não

0,00

0,00

1.440,00

1.440,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Competência Código de Verificação

Número do RPS No. da NFS-e substituída

Prestador de Serviço

 Razão Social/Nome

 Complemento Telefone e-mail

Tomador de Serviço

 Razão Social/Nome

 CNPJ/CPF Inscrição Municipal Município

 Endereço e CEP

 Complemento Telefone e-mail

Discriminação do Serviço

Código do Serviço / Atividade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$)

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora da Emissão

Valor do Serviço    R$

(-) Desconto Incondicionado

(-) Desconto Condicionado

(-) Retenções Federais

(-) Outras Retenções

(-) ISSQN Retido

(=)  Valor Líquido        R$

Regime Especial Tributação

Opção Simples Nacional

Incentivador Cultural

 Endereço e CEP

 CNPJ/CPF Inscrição Municipal Município

Número da
NFS-e

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

104

31/08/2018 11:07:05 31/8/2018 611995300

14.616.118/0001-53 100940 JUNDIAI - SP

AV SAO PAULO ,1325 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-610

(11)7161-3853 contato.gracesanches@hotmail.com

ASSOCIAÇÃO ALMATER

108758 JUNDIAI - SP

(11)2881-7252 edimperato@gmail.com

13.03 / 13.03.03 / 2080 - FOTOGRAFIA

Termo de colaboração número 26/2018 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Oficina de Fotografia
Carga horária: 12 horas ( dias 22/08 e 29/08 para dois grupos)
Mês competência: Agosto

Dados Bancários:
Banco Itaú | Conta Jurídica
Favorecida Grace Kelly Sanches Manha

Agencia: 0658
Conta 18968 3

480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

5-Microempresário Individual (MEI)

1 - Sim

2-Não

GRACE KELLY SANCHES MANHA - 354421698-11

0,00

Natureza Operação

1-Tributação no município

15.670.588/0001-68

R  ZUFEREY ,47 - VIANELO/BONFIGLIOLI CEP: 13202-420

- ATÉ 897/898

Local da Prestação JUNDIAI - SP

 Nome Fantasia

 (=) Valor do ISSQN     R$

 (x) Alíquota  %

 ISSQN a Reter

 (-)  Desconto Incondicionado

 (-)  Deduções Permitidas em Lei

 Base de Cálculo

 Valor do Serviço   R$

0,00

0,00

( ) Sim (X) Não

0,00

0,00

480,00

480,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.











0158 ASSOCIAÇÃO ALMATER 28/08/2018 16:38 Pág:0001

CNPJ/CPF: 15.670.588/0001-68 Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

Período:  01/08/2018 a 31/08/2018 Tp: 1 Mensal

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Filial: 1 - ASSOCIAÇÃO ALMATER CNPJ/CPF: 15.670.588/0001-68

Analítico Contratos

Func: 1002 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS Adm: 02/07/2018 Dem: Dep.IR: 0 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 0 F.Reg: 

Cargo: EDUCADORA SOCIAL Salário: 2.700,00 CBO: 515305 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado

Evento Descrição Referência Proventos Descontos Líquido

1 Horas Normais Diurnas 30 Dias 2.700,00

165 Troco do Mês Anterior 0,23

167 Troco do Mês 0,70

703 Reemb Vale Transporte 176,00

1900 FGTS 8,00 % 216,00

1920 IRRF 7,50 % 41,47

1930 PIS 1,00 % 27,00

1950 INSS 9,00 % 243,00

Totais: 2.876,70 284,70 2.592,00

Bases

FGTS Normal: 2.700,00 FGTS 13º Salário: 0,00

INSS Normal: 2.700,00 INSS 13º Salário: 0,00 INSS Empresa: 2.700,00 INSS Empresa 13º: 0,00

IRRF Normal: 2.457,00 IRRF 13º Salário: 0,00 IRRF Férias: 0,00 IRRF Lucros: 0,00

PIS Normal: 2.700,00 PIS 13º Salário: 0,00

Func: 1003 LETÍCIA CRISTINA POMILIO Adm: 02/07/2018 Dem: Dep.IR: 0 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 0 F.Reg: 

Cargo: ORIENTADORA SOCIAL Salário: 1.900,00 CBO: 239410 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado

Evento Descrição Referência Proventos Descontos Líquido

1 Horas Normais Diurnas 30 Dias 1.900,00

165 Troco do Mês Anterior 0,63

167 Troco do Mês 0,63

703 Reemb Vale Transporte 176,00

1638 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO 264,00

1900 FGTS 8,00 % 152,00

1930 PIS 1,00 % 19,00

1950 INSS 9,00 % 171,00

Totais: 2.340,63 171,63 2.169,00

Bases

FGTS Normal: 1.900,00 FGTS 13º Salário: 0,00

INSS Normal: 1.900,00 INSS 13º Salário: 0,00 INSS Empresa: 1.900,00 INSS Empresa 13º: 0,00

IRRF Normal: 1.729,00 IRRF 13º Salário: 0,00 IRRF Férias: 0,00 IRRF Lucros: 0,00

PIS Normal: 1.900,00 PIS 13º Salário: 0,00
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Total Geral da Empresa: 158 - ASSOCIAÇÃO ALMATER

Total dos Contratos

PROVENTOS

Evento Descrição Trabalhando Férias Demitidos Outros Totais

1 Horas Normais Diurnas 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

703 Reemb Vale Transporte 352,00 0,00 0,00 0,00 352,00

1638 REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00

TOTAL DOS PROVENTOS

5.216,00 0,00 0,00 0,00 5.216,00

VANTAGENS

Evento Descrição Trabalhando Férias Demitidos Outros Totais

167 Troco do Mês 1,33 0,00 0,00 0,00 1,33

TOTAL DAS VANTAGENS

1,33 0,00 0,00 0,00 1,33

DESCONTOS

Evento Descrição Trabalhando Férias Demitidos Outros Totais

165 Troco do Mês Anterior 0,86 0,00 0,00 0,00 0,86

1920 IRRF 41,47 0,00 0,00 0,00 41,47

1950 INSS 414,00 0,00 0,00 0,00 414,00

TOTAL DOS DESCONTOS

456,33 0,00 0,00 0,00 456,33

LÍQUIDOS A PAGAR: 

4.761,00 0,00 0,00 0,00 4.761,00

OUTROS

Evento Descrição Trabalhando Férias Demitidos Outros Totais

1900 FGTS 368,00 0,00 0,00 0,00 368,00

1930 PIS 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00

TOTAL DOS OUTROS

414,00 0,00 0,00 0,00 414,00

POR SITUAÇÃO: 

2 0 0 0 2

Total das Bases de Cálculo

Normal 13º Férias Lucro Provisão 13º Prov Férias Prov 5.216,00

IRRF 4.186,00 0,00 0,00 0,00 Prov.Mês 0,00 0,00 Vant 1,33

INSS 4.600,00 0,00 INSS 0,00 0,00 Desc 456,33

FGTS 4.600,00 0,00 FGTS 0,00 0,00 Liqd 4.761,00

PIS 0,00 0,00 Outros 414,00

Dependentes SF: 0 Salários: 4.600,00 Dependentes IR: 0 Dedução do IRRF: 0,00 Total Func: 2 Total Geral: 6.909,27

Totais dos Impostos

Demonstrativo INSS

Segurados: 414,00 Isenção Filantrópica: 0,00 Retenção M.O: 0,00

Parte Empresa: 920,00 Sal.Contr.Empregados: 4.600,00 Líquido: 1.692,80

Entidade Financeira: 0,00 Sal.Contr.Diretores: 0,00 Valor GPS: 1.692,80
Parte RAT + Acrés. FAP:  92,00 (92,00 + 0,00) Sal.Contr.Terceiros: 0,00

Diretor: 0,00 Código Terceiros: 115

Acréscimo RAT: 0,00 Deduções: 0,00

Terceiros: 266,80 Compensações: 0,00
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Detalhamento Parte Empresa

Empregados Diretores Outras Empresas Terceiros RAT + FAP

920,00 0,00 0,00 0,00 92,00

Demonstrativo FGTS

Base Valores FGTS Contrib.Social Total

Base FGTS Normal 4.600,00 368,00 0,00 368,00

13º 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FGTS 4.600,00 368,00 0,00 368,00

Demonstrativo IRRF

Base Valores

Base IRRF Normal 4.186,00 41,47

Férias 0,00 0,00

13º 0,00 0,00

Lucro 0,00 0,00

Total IRRF 4.186,00 41,47

Demonstrativo PIS

Base Valores

Base PIS Normal 4.600,00 46,00

13º 0,00 0,00

Total PIS 4.600,00 46,00
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RELATÓRIO QUALITATIVO 

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018  

 

No mês de agosto demos continuidade ao SCFV no espaço do CRAS São             

Camilo e conseguimos dar início ao “grupo 2”, porém ainda com poucas inscrições.             

Os profissionais técnicos do CRAS estão fazendo os encaminhamentos, mas          

algumas famílias ainda não aderiram ao serviço, alegando que o CRAS fica            

distante para as crianças se dirigirem sozinhas, além da indisponibilidade de um            

responsável do núcleo familiar acompanhá-las. Esperamos que a questão da          

liberação do prédio seja resolvida o quanto antes para estarmos mais próximas das             

famílias que são nosso público alvo. 

 

Percebemos de um modo geral na flutuação de participação em especial           

dos menores, que dependem de alguém para trazê-los até o serviço e deste modo,              

impactando no andamento do cronograma desenvolvido para os percursos         

traçados, pois a cada dia uma criança nova chega, fazendo com que retomemos             

constantemente alguns combinados que já foram traçados pelo grupo. Portanto,          

concluímos que ainda não era o momento de escolher um nome para os grupos              

pois estamos recebendo praticamente toda semana um novo participante. Sendo          

assim, iremos realizar esse momento no mês de setembro quando estamos a três             

meses realizando o trabalho. 
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A educadora social participou do encontro com a Secretária Nacional de           

Assistência Social, Carminha Brant e a Diretora da Proteção Social Nacional,           

Renata Ferreira, no dia 30/08/18 no período da manhã. No encontro foram tratados             

assuntos como PAIF, Serviço de Convivência, ACESUS, entre outros, além da           

importância de perceber e se trabalhar os pares interligados e o quanto é preciso              

avançar no trabalho com as famílias. Reforçaram também, os desafios que temos            

em atender o público prioritário que foi determinado para o Serviço de Convivência,             

que de uma forma geral é o grande desafio do país em um todo, pois trazem                

questões que são da proteção especial, mas que precisamos ser trabalhadas de            

forma conjunta com a proteção básica, não sendo aconselhada a divisão dos            

atendimentos, devendo os serviços se complementar no atendimentos com as          

famílias. 

 

No dia 31/08/18, a equipe realizou uma reunião com as profissionais           

técnicas do CRAS, para conversar sobre as famílias atendidas, em especial onze            

delas que estão faltosas no serviço. Desta forma, ficou deliberado que as técnicas             

entrariam em contato para saber o que está acontecendo. Além disso, foram            

tratadas demandas específicas trazidas por algumas crianças, para entendermos         

de forma mais profunda o comportamento e adesão ao serviço. 
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Encontro com a Secretária Nacional - 30/08/18 

 

 

TEATRO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS (7 a 12 anos) 

(Percepção do oficineiro - Rodrigo Ferreira de Moraes) 

 

Para continuidade das atividades, neste segundo mês, a proposta foi          

avançar a construção de vínculo do grupo. E, dentre as segmentações           

estabelecidas - Iniciação Teatral: Dinâmicas de Grupo, Jogos Teatrais (brincando          

com teatro), O que é teatro? (sem contextualização: observação da realidade),           

História do teatro e Espaço físico, eu e o outro, não iniciamos os segmentos              

anteriormente destacados, que por hora também são tratados de uma forma mais            

teórica. Os diversos jogos propõem essa consciência do espaço físico, “eu” e os             

“outros” inseridos neste mesmo espaço, alguns jogos tem por objetivo o           
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entendimento e prática da concentração, percepção coletiva colaboração, e outros          

exercícios que trabalharam criatividade, perda da timidez, improvisação,        

provocações cênicas individuais e coletivas. Realizamos duas atividades com o          

que chamamos no teatro de ‘adereços cênicos’ (objetos que compõe a cena) e             

‘figurinos’. A proposta era criar e contar a história desse adereço e figurino e/ou              

realizar a encenação onde os mesmos estavam inseridos.  

  

Das dificuldades para o alcance do objetivo acima citado: 

 

1. Formação dos grupos: a cada semana surge um ou mais integrantes para o             

grupo. O que entendemos que será natural, visto que, faz parte do processo             

de criação. No entanto isso dificulta o andamento. 

2. Um novo grupo surgira, porém com apenas duas integrantes e irmãs. 

3. Aulas desenvolvidas no ‘antigo refeitório’ foram um pouco dispersas devido          

ao local não ser adequado, visto que o mesmo é aberto e passagem para:              

sanitário, sala de atendimento CRAS, área de serviço e cozinha. 

 

 

Na criação das histórias e encenações com a proposta dos ‘adereços’ e            

‘figurinos’, as crianças trazem muitas observações do universo particular de cada           

uma. Com o figurino, por exemplo, iniciamos a criação de personagens e, enquanto             

um aluno estava com este figurino, os demais eram estimulados a propor uma             

história para o personagem que vestira (num passado talvez), aquela ‘roupa’ (que            

aqui tratamos como figurino). Quando surgiu um nome que fazia parte do meio de              

um dos alunos, o mesmo expôs que o nome não era adequado e por que da                

negativa do nome. A partir daí, a criança se abriu,i contando que se tratava de um                

nome não muito bom de ser ouvido por ele, uma vez que era o nome da atual                 
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mulher do seu pai. Por fim, ” mencionara que a vontade da mãe era de matar a                 

tal mulher. ” 

 

                                  Grupo 1                                                                         Grupo 3 

  

 

ASSEMBLEIAS E OFICINA DE FOTOGRAFIA (13 A 15 ANOS) 

(Percepção da orientadora social - Letícia Pomilio) 

 

Inicialmente destacamos que ainda estamos com dificuldades para        

formação dos grupos. Apesar de termos recebido novas inscrições no mês de            

agosto, os adolescentes não têm comparecido para as aulas e atividades.           

Portanto, continuamos com 03 alunos frequentando as aulas no período da manhã            

(G4) e 01 aluno no período da tarde (G5), que infelizmente registrou frequência             

baixa neste mês. 
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ASSEMBLEIAS ESCOLARES 

 

Continuamos trabalhando neste segundo mês do projeto, a importância do "EU" e o             

jovem no controle de sua vida. Para a efetivação desta proposta pedagógica,            

estamos realizando nas Assembleias Escolares, leituras sobre histórias que trazem          

lições e aprendizados para eles.  

 

O primeiro encontro de agosto foi dia 02/08/18, porém, foi uma semana de             

intensa chuva e não tivemos presença de alunos em ambos os grupos. 

 

No dia 07/08/18, os alunos do Grupo G4, leram duas histórias do livro             

"Lendas de Todos os Tempos". A escolha dos textos partiu deles e de comum              

acordo selecionaram as duas histórias. Após a leitura de cada texto fizemos uma             

reflexão com roda de conversa. Cada um escreveu em uma folha aquilo que             

entendeu sobre os textos e eles se propuseram a aplicar durante o resto da              

semana as ações positivas aprendidas com as histórias. 

 

Tendo em vista que na primeira semana de agosto os alunos não            

compareceram, realizamos dentro da Assembleia Escolar a atividade "Passado,         

Presente e Futuro", que estava prevista para acontecer na aula de Fotografia.  
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Descrição da atividade: Com figuras recortadas de revistas, eles         

construíram e descreveram seu passado, presente e futuro. Identificando aquilo          

que gostariam de mudar e aquilo que almejam para o futuro.  

 

Outra observação relevante, é que no Grupo G5 não tivemos alunos. 

 

Dia 09/08/18 realizamos a atividade "A História da Minha Vida". Com           

recortes de revista, os jovens foram fazendo colagens em uma cartolina onde            

representavam a história da vida deles. Depois em círculo, conversamos sobre a            

atividade e cada um contou a história deles através das figuras escolhidas. 

 

Trabalhamos ainda sobre Poderes do Estado, dialogando sobre leis,         

igualdade, eleições e demais temas correlatos. Os alunos expressaram suas          

percepções sobre os poderes que o Estado possui. 

 

Realizamos a dinâmica das "bolinhas no cesto de lixo". Primeiro todos           

sentados um do lado do outro e um cesto de lixo a frente deles. Cada um recebia                 

uma bolinha de papel amassada e devia acertar o cesto de lixo. Num primeiro              

momento foi muito fácil, afinal todos estavam na mesma posição e parecia "justo"             

para ambos a distância que tinham para acertar o lixo. Depois eles se sentaram em               

fileira um atrás do outro e na frente de todos sentou a Orientadora Social, que               

pediu para que eles tentassem novamente acertar o cesto de lixo. Acontece que             

desta vez ficou mais difícil, pois aquele que estava sentado por último sequer             
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conseguia enxergar onde estava o cesto. A partir disso refletimos sobre igualdade            

e justiça e analisamos a imagem abaixo: 

 

 

 

Eles também assistiram ao vídeo de Experiência Social realizada pela          

UNICEF para falar sobre as diferenças. Link do vídeo         

< https://www.youtube.com/watch?v=4XIoRFSe7pI>. Também debatemos temas    

como Preconceito, Bullying e Racismo. Novamente no Grupo G5 não          

compareceram alunos. 

 

No encontro seguinte, cada um contou se as histórias da semana anterior            

os inspiraram para ações do dia-a-dia e como foi isso para eles. Conversamos             

sobre o final de semana de cada um e sobre as novidades. Depois, cada aluno               
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recebeu o texto "A arte da comunicação" e um por vez destacou aquilo que              

entendeu da leitura. Fizemos uma reflexão sobre a importância de saber se            

comunicar com o outro. 

 

Realizamos duas dinâmicas para abordar o direito de ser ouvido. Primeiro,           

foi pedido para que eles contassem algo importante, e a orientadora social            

simulava não escutar. Depois, cada um com a boca tapada por uma fita,             

escutavam comandos autoritários e não podiam falar nada. 

 

Após, todos se sentaram para debater sobre a dinâmica, foi questionado o            

que havia sido pior: não ser ouvido ou não poder falar? A partir disso, foi               

trabalhado o tema “Democracia e Direito de Voz e Voto. No final da aula iniciamos               

a confecção do Painel de Escuta "Que bom, Que pena e Que tal". 

 

No Grupo G5 não tivemos alunos. 

 

Na aula de 21/08/18, cada aluno compartilhou como foi o final de semana,             

como estavam e se a história da semana passada os inspirou em ações positivas.              

O grande destaque aqui, foi a fala deles de que “tentaram se comunicar de uma               

maneira melhor em casa”. Ressaltando que não foi uma tarefa fácil, mas que vão              

continuar tentando aplicar aquilo que aprenderam. Realizamos então a leitura do           

texto: "As Pedras" e debatemos o conteúdo, refletindo sobre a importância de não             

julgar o próximo. Depois, a pedido deles, realizamos a leitura de outro texto: "Bom,              

mas nem tanto", que abordou como as pessoas estão sempre reclamando de algo             

e que no fundo nunca estamos plenamente satisfeitos com aquilo que temos. Por             

fim, finalizamos a confecção do Painel de Escuta "Que bom, Que penal e Que tal". 
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No Grupo G5, tendo em vista que a adolescente não estava frequentando            

as aulas, realizamos a atividade "A História da Minha Vida", para colocar em dia o               

conteúdo com este grupo. Com recortes de revista, a jovem foi fazendo colagens             

em uma cartolina onde representava a história da vida dela. Depois, conversamos            

sobre a atividade e ela contou a história de sua vida através das figuras escolhidas. 

 

Realizamos também a leitura do texto "A arte da comunicação" destacando           

aquilo que ela entendeu do texto. Fizemos uma reflexão sobre a importância de             

saber se comunicar com o outro e ela assumiu o propósito de tentar aplicar este               

ensinamento no dia-a-dia. 

 

Dia 28/08/18 - Leitura de um texto para trabalhar as diferentes formas de             

percepção dos acontecimentos à nossa volta, e elaboração da avaliação sobre as            

aulas através do Painel de Escuta. 

 

Tendo em vista que no dia 04/09/18 será realizada a primeira aula com a              

Defensora Pública, foi trabalhado com os jovens "O papel da Defensoria Pública",            

apontando tópicos como: para quem ela atua e de que forma acessá-la. O assunto              

rendeu vários desdobramentos como por exemplo a curiosidade dos jovens em           

saber para que serve o Conselho Tutelar e de que forma uma mãe ou um pai pode                 

perder a guarda de seu filho. Não realizamos dinâmicas neste dia, apenas roda de              

conversa e debates. 
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No Grupo G5 não tivemos alunos. 

 

FOTOGRAFIA 

 

Dia 16/08/18, realização da atividade sobre o tema "Memórias". Primeiro          

conversamos sobre o que eles entendiam por memórias e depois exibimos 02            

vídeos para falar sobre memória de longo e curto prazo. Reflexão feita: a partir de               

nossas lembranças estamos construindo nossas memórias? Após esta reflexão,         

cada um montou em uma cartolina "A linha do tempo das memórias", utilizando até              

06 figuras de recortes de revistas retratando o que foi importante na vida deles que               

ficou marcado na memória. Após, cada um contou suas memórias para os demais.             

Realizamos também uma dinâmica de memorização e de raciocínio para          

descontração. 

 

No Grupo G5 não tivemos alunos. 

 

Dia 23/08/18 - Realização da 1ª Oficina com o profissional de Fotografia.            

Apresentação da oficina, iniciação às atividades com a história da fotografia com            

apoio do acervo de câmeras antigas, datadas desde 1800. Exibição do filme            

“Pequena Miss Sunshine” para trabalhar a temática do “eu” e a respeito do             

“bullying”, 

 

Dia 30/08/18 - 2ª Oficina com o profissional de Fotografia. Continuação do            

filme “ Pequena Miss Sunshine”, dinâmica com perguntas e respostas para           
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estimular a observação dos alunos. Técnicas de enquadramento, retrato e          

auto-retrato realizando a prática fotográfica. 

 

Grupo G4 - Fotografia  
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OFICINA CLUBE DE LEITURA (7 a 12 anos) 

(Percepção da educadora social - Elaine Cavalcante) 

 

Na oficina de leitura com os grupos que já estávamos trabalhando no mês             

anterior, continuamos com a proposta do percurso determinado, porém com          

adequações para o grupo 1, que está com vários participantes que ainda não             

sabem ler e escrever, já o grupo 3, estamos tendo dificuldade com a demanda que               

trazem de fora de não se respeitarem durante a oficina, tendo que constantemente             

interromper a atividade proposta para retomarmos as regras para um bom           

andamento do grupo, realizamos uma avaliação através de uma roda de conversa            

no final do mês e o grupo 1 propôs que trabalhemos texto menores e com mais                

atividades de desenho. O grupo 3, solicitou histórias maiores com mais detalhes e             

diferentes. Por fim, no grupo 2 que foi formado esse mês, contando ainda com              

poucos participantes, estamos trabalhando ainda a integração dos participantes         

com os profissionais que conduzem as oficinas. 

 

Dentre as histórias trabalhadas ressaltamos as histórias “Redescobrindo o         

Brasil”, da autora Julinha Relógio, e aproveitamos para tratar sobre a nossa            

cultura Brasileira e a grande diversidade que ela se compôs, as crianças se             

mostraram curiosas e também interessadas.  

 

Com a história de Ruth Rocha, “Quando eu for gente grande”,           

trabalhamos muito a questão de viver cada coisa no seu momento, pois as crianças              

trazem muito a demanda de quererem crescer para a mãe não mandar mais neles              
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e eles fazerem o que quiserem. Desta forma, trabalhamos a responsabilidade que            

cada idade precisa e o que precisamos fazer para alcançar os sonhos que eles              

partilharam. No grupo 3 a sexualidade está muito aguçada para a idade dos             

mesmos, a maioria quer ser grande para namorar pois se dizem apaixonadas por             

“meninos da escola”, conversamos um pouco sobre todas essas questões e é            

perceptível que a realidade que vivem reforçam que namorar aos 10 ou 11 anos é               

muito normal. Portanto, vamos acolhendo e trazendo histórias que possamos          

trabalhar as questões que vão apresentando a cada encontro. 

          Grupo G1                                                      Grupo G2 

  

Grupo G3 
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OFICINA: PROGRAMA AMIGOS DO ZIPPY  

E JOGOS COOPERATIVOS  (7 a 12 anos) 

(Percepção da educadora social - Elaine Cavalcante) 

 

Iniciamos o Programa Amigos do Zippy neste mês e trabalhamos com os            

grupos de 7 a 12 anos o primeiro módulo, que fala sobre sentimentos, como a               

maioria está participando do programa na escola da rede municipal estou           

reforçando com eles o que já aprenderem e o quanto é importante utilizar no nosso               

dia a dia o que estamos aprendendo. Os sentimentos reforçados neste mês foram:             

tristeza e alegria, raiva ou irritação, ciúme e nervosismo. É visível que as             

crianças entendem e sabem o que está acontecendo com elas mais que muitas             

vezes, como relataram, não conseguem diante de uma situação ter uma atitude            

melhor, conversamos bastante e pude perceber que alguns estão se esforçando           

para terem atitudes mais tranquilas, porém muitos vivem em situações de grandes            

conflitos em casa e infelizmente seus pais e demais familiares não se preocupam             

em ter um comportamento que ajude as crianças no seu desenvolvimento,           

tratando-os com violência e negligência. 

 

Trabalhamos alguns jogos cooperativos para trabalhar a integração dos         

grupos, que tem funcionado muito bem com os grupos 1 e 2, entretanto, com o               

grupo 3 ainda estamos encontrando muita dificuldade em trabalhar em equipe pois            

existe muita rivalidade entre os usuários desse grupo por estudarem juntos na            

escola e por terem situações familiares com realidade próxima e muitas vezes            

agressiva, trazem para o convívio durante a oficina todas as diferenças e            

dificuldades.  
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Grupo 1 - Amigos do Zippy  

  

          G3 - Jogos Cooperativos                          G3 - Amigos do Zippy 
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OFICINA DE DANÇA (todas as turmas) 

(Percepção da oficineira - Maria Julia Alves) 

 

As oficinas do mês de agosto correram bem, com um pequeno crescimento            

do número de alunos inscritos no Serviço de Convivência. A única turma que ficou              

inativa foi o G5, referente as aulas de quarta feira, das 14h às 16h. Esse grupo                

possui duas alunas inscritas, mas que durante o mês de agosto não compareceram             

às aulas de dança. 

 

Na quinta feira 02 de agosto, compareceram a aula quatro alunos dos oito             

inscritos no G1. Nessa aula os alunos começaram a usar o objeto presente no              

Maracatu Rural (manifestação que já vinha sendo estudada desde o mês anterior),            

objeto esse que era um cabo de vassoura, simbolizando a lança utilizada pelos             

personagens “caboclos de lança” do Maracatu Rural. Trabalhou-se com as crianças           

os movimentos da lança e também de pequenos saltos que são muito            

característicos da manifestação estudada, além de reforçar as demais matrizes de           

movimento que já vinham sendo estudadas desde o início das aulas (diferentes            

apoios dos pés, e queda e recuperação do chão). Neste dia iniciou-se também um              

breve trabalho de ativação do imaginário através do movimento com os alunos. 

 

No dia 03 de agosto, sexta feira, o G2 ainda não estava formado, e na aula                

do G4 os alunos inscritos faltaram, o que era justificável pois foi um dia de intensa                

chuva e o CRAS São Camilo, onde por ora estão sendo realizadas as atividades do               

Serviço de Convivência, fica muito longe da casa dos alunos que participam desse             
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grupo, segundo o que já foi relatado pelos mesmo, o que impossibilita a vinda dos               

mesmos a pé numa intensa chuva. No mesmo dia, no período da tarde os alunos               

do G3 (grupo composto por 9 crianças até aquele momento) não compareceram à             

aula, algumas mães ligaram no serviço justificando a falta das crianças devido a             

impossibilidade de trazê-las durante uma chuva forte. 

 

Na semana seguinte, na aula do dia 09 de agosto, o G1 contava com 10               

crianças matriculadas no grupo, compareceram à aula três alunos. Com os alunos            

que estavam presentes, aprofundei o trabalho de movimento ligado às sensações e            

imaginação que as movimentações do Maracatu Rural proporcionavam a eles.          

Iniciei também com essa turma o trabalho de adornar as lanças que estavam sendo              

usadas em aulas, com materiais como diferentes cores e tipo de papéis, tesoura e              

cola, cada aluno pode enfeitar sua própria lança de Maracatu. 

 

Na sexta feira, 10 de agosto havia duas alunas matriculadas no G2, porém             

as mesmas não compareceram à aula nesse dia. Na aula seguinte desse mesmo             

dia, dos quatro alunos matriculados no G4, apenas dois compareceram à aula de             

dança, trabalhei com esses alunos os sentidos e funções da lança do Maracatu,             

além de aprofundar o trabalho de imaginário com eles, e exploração das matrizes             

da manifestação estudada (pequenos saltos, apoios dos pés, giros, movimentos          

com a lança). 

 

No período da tarde do dia 10 de agosto o G3 possuia nove alunos              

inscritos no projeto, compareceram à aula cinco alunos. Com eles trabalhou-se os            
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pequenos saltos do Maracatu, as diferentes formas de conduzir a lança e os apoios              

dos pés. Aprofundei com esse grupo o trabalho de imaginário, permitindo que os             

movimentos da dança os levassem a imaginar o lugar em que dançavam. Além             

disso, foi realizado também com esse grupo o adorno das lanças, em que cada              

aluno pode enfeitar sua lança de Maracatu Rural. 

 

No dia 16 de agosto, estava muito frio o que justifica o grande número de               

faltas das crianças, apenas uma aluna do G1 compareceu à aula. Essa aluna             

finalizou os enfeites de sua lança, que ainda não estava terminada, e realizei             

alguns exercícios das matrizes referentes ao Maracatu em dupla com ela, para que             

a mesma não se sentisse tão sozinha e desestimulada durante a aula.  

 

No dia 17, sexta feira, no primeiro período da manhã as alunas do G2 não               

compareceram na aula, no segundo período apenas um aluno estava presente.           

Com esse aluno do G2 pude aprofundar os sentidos da lança do Maracatu,             

frisando com ele que o corpo todo dança junto com a lança, é como se a lança                 

conduzisse a movimento de quem a carrega. 

 

 

No período da tarde do dia 17, estavam presentes na aula quatro alunos             

dos onze inscritos no G3, trabalhei com esse grupo a atividade da lança             

conduzindo a movimentação, além de reforçar os movimentos já ensinados aos           

alunos como matrizes do Maracatu Rural. Os alunos desse grupo também           

finalizarem os enfeites e adornos de suas lanças. 
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Na aula do dia 23 de agosto do G1, haviam três crianças, das dez              

matriculadas. Nessa aula trabalhei o conteúdo do movimento da lança, frisando           

principalmente a importância de deixar a lança conduzir o movimento do restante            

do corpo. Além disso aprofundei o trabalho que alia movimentos e imagens do             

imaginário das crianças. Finalizei a aula com os alunos fazendo um desenho            

referente ao Maracatu e suas movimentações. 

 

No dia seguinte, 24 de agosto, na primeira turma do período da manhã do              

G2 as duas alunas matriculadas nesta aula estavam presentes. Como ambas não            

tiveram nenhum contato com o Maracatu Rural desde o início do projeto (como os              

outros), introduzi a história da manifestação e mostrei a elas algumas fotos e             

vídeos, além de realizar os movimentos base do Maracatu na prática com as             

alunas. Na segunda turma do dia 24 de agosto, dois alunos dos três matriculados              

no G4 compareceram. Esse foi um dia atípico para essa turma, pois na sala que               

acontecem as aulas de dança haviam alguns funcionários realizando a instalação           

de ventiladores no local, o que fazia muito barulho e gerava descontração dos             

alunos. Iniciei com eles a confecção das lanças numa sala menor, e na meia hora               

final da aula utilizei o espaço externo do CRAS (quintal) para realizar a parte              

prática de movimentação. 

 

Nesse mesmo dia no período da tarde, compareceram ao Serviço de           

Convivência quatro alunos dos onze matriculados no G3. Com essas crianças,           

trabalhei o conteúdo do movimento da lança, frisando principalmente a importância           

de deixar a lança conduzir o movimento do restante do corpo. Além disso,             

aprofundei o trabalho que alia movimentos e imagens do imaginário das crianças.            
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Finalizei a aula com os alunos fazendo um desenho referente ao Maracatu e suas              

movimentações. 

 

Na última semana do mês de agosto, no dia 30, sete dos dez alunos              

matriculados no G1 frequentaram as aulas de dança. Essa aula foi um            

encerramento do ciclo do Maracatu Rural com os alunos, realizei um aquecimento            

com as movimentações que dão base ao Maracatu, e em seguida dividi o espaço              

da sala de modo que cada criança pudesse ter um espaço para si, no qual, através                

de minha condução, eles tiveram a possibilidade de explorar os movimentos do            

Maracatu Rural, alinhando a criação de outros novos que emergiram de seus            

corpos. Para concluir o trabalho realizado com o Maracatu Rural, os alunos            

desenharam o que essa manifestação significava para eles.  

 

No primeiro grupo do dia 31 de agosto, compareceu a aula um aluno recém              

matriculado no G2. Dei uma breve aula sobre o Maracatu Rural com ele e realizei               

trabalhos corporais de movimentação básica com a lança, porém não aprofundei o            

conteúdo com o mesmo, pois esse seria um dia para encerramento do trabalho             

com essa manifestação.  

 

No segundo grupo da manhã, um aluno estava presente no G4, com ele             

realizei o encerramento do ciclo do Maracatu Rural, o aluno finalizou a confecção             

de sua lança, e após um aquecimento entrei na dinâmica da exploração de             

diferentes movimentos, com o intuito de que o aluno chegasse a movimentos            

criativos provindos de seu corpo inserido no contexto do Maracatu Rural.  
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No período da tarde do dia 31 de agosto, seis das doze crianças do G3               

compareceram ao Serviço de Convivência. Essa aula foi um encerramento do ciclo            

do Maracatu Rural com os alunos, realizei um aquecimento com as movimentações            

que dão base ao Maracatu, e em seguida dividi o espaço da sala de modo que                

cada criança pudesse ter um espaço para si, no qual, através de minha condução,              

eles tiveram a possibilidade de explorar os movimentos do Maracatu Rural aliando            

a criação de outros novos que emergiram de seus corpos. Para concluir o trabalho              

realizado com o Maracatu Rural, os alunos desenharam o que essa manifestação            

significava para eles.  

 

De modo geral esse mês começou com muitas faltas dos alunos, porém            

finalizou com uma crescente presença dos mesmos nas aulas. Nesse mês também            

se encerrou o ciclo de uma das manifestações propostas no projeto, foi possível             

notar o aprendizado, evolução e entendimento dos alunos durante as aulas de            

Maracatu Rural.  

                           Grupo G1 - Dança                                                         Grupo G2 - Dança  
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Grupo G3 - Dança  

  

Diante do exposto, declaramos que estas são as percepções da equipe técnica 

do projeto e dos profissionais oficineiros, refere ao mês de agosto de 2018.  

 

28 de agosto de 2018. 

 

_________________________________ 
LETÍCIA 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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