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Ofício   nº   40-2019.  

A/C    Titular   da   Secretaria   de   Desenvolvimento   Social   

Ref.    Processo   1159/2019   -   Projeto   Ecoar   -   Prestação   de   Contas   

 

Jundiaí,   11   de   dezembro   de   2019.   

 

A  Associação  Almater  vem  através  deste  ofício  protocolar  prestação  de  contas            

referente  ao  Termo  de  Fomento  nº  1159/2018  -  Projeto  Ecoar,  competente  ao  mês              

de    outubro/2019 ,   encaminhando   todos   os   documentos   abaixo   relacionados:  

 
1   -    Ofício   endereçado   ao   Titular   da   SEDS    (1   cópia) ;   

2   -    Demonstrativo   Mensal   das   Despesas    (1   cópia) ;   

3   -    Notas   fiscais   referentes   ao   mês   de   competência    (originais   e   cópias) ;    

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

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

6   -     Relatório   de   atividades   e   listas   de   presença    (1   cópia) ;   
 
 

Agradecemos   desde   já   pela   atenção   desprendida   e   nos   mantemos   à   disposição.   

 
Atenciosamente,   

 
_________________________________  

EDMILSON   IMPERATO  
Presidente   da   Associação   Almater  

Gestão   triênio   2018/2020  
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DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Outubro/2019  
Processo: Processo nº 1159/2018
Órgão concessor: Secretaria de Desenvolimento Social (SEDS)
OSC: Associação Almater
Processo: 12 meses
Vigência da parceria: junho/2019 à maio/2020
Data de recebimento do recurso: 1º parcela recebida em 03/06/2019
Valor recebido no trimestre: R$155,636.65
Saldo trimestre anterior: R$0.00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução do referido convênio.

Data do documento Especificação do documento Natureza da despesa Valor
Saldo exercício anterior R$54,499.58

27/09/2019 NF 1 - Cintia Cristina de Carvalho (oficina Recursos Humanos R$300.00
11/10/2019 NF 27 - Diego do Prado Derigge (oficina Bike) Recursos Humanos R$1,200.00
19/10/2019 NF 34 Eliane Belmonte Lucenti Recursos Humanos R$4,750.00
29/10/2019 NF 6 - Patrícia Malite Imperato Recursos Humanos R$2,100.00
29/10/2019 NF 37 - Narrinam Camargo Lima Recursos Humanos R$2,100.00
29/10/2019 NF 5 - Carmem Lúcia da Silva Recursos Humanos R$2,100.00
29/10/2019 NF 29 - Rafael Luis Zago de Oliveira Recursos Humanos R$5,041.67
30/10/2019 NF 5 - Bianca Ribeiro Cunha Recursos Humanos R$1,336.67
29/10/2019 NF 173 - Angela Maria Monteiro Recursos Humanos R$900.00
30/10/2019 NF 34 - Rafaela Sales Amaral Recursos Humanos R$5,041.67

Total............................................................................................................................................................................................................ R$24,870.01

Número de documentos relacionados: 10
Total das despesas comprovadas: R$24,870.01
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R$148.20
Saldo para o próximo trimestre: R$29,777.77

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

Jundiaí, 30 de novembro de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Triênio 2018/2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081356762844009
08/11/2019 14:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 3570-X
Conta corrente 37992-1   ASSOCIACAO ALMATER
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 616.840.000.005.651 300,00 D

01/10 6840 5651-0 CINTIA CRISTIN
01/10/2019 0000 13113 261 Tar Ourocard Empresarial 822.741.200.049.498 6,45 D

Cobrança referente 01/10/2019
01/10/2019 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 306,45 C 0,00 C
11/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.101 1.200,00 D

237 3087 30159729874 DIEGO DO PRADO DE
11/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.841.200.049.454 10,45 D

Cobrança referente 11/10/2019
11/10/2019 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 1.210,45 C 0,00 C
21/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.101 4.750,00 D

077 0001 012115476000157 ELIANE BELMON
21/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 892.941.200.075.844 10,45 D

Cobrança referente 21/10/2019
21/10/2019 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 4.760,45 C 0,00 C
30/10/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 614.778.000.001.942 2.100,00 D

30/10 4778 1942-9 PATRICIA MALIT
30/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.001 2.100,00 D

237 0150 027095192000113 NARRINAM CAMA
30/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.002 2.100,00 D

237 0150 15457910822 CARMEM LUCIA DA S
30/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.003 5.041,67 D

237 0559 32429933810 RAFAEL LUIS ZAGO
30/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.004 1.336,67 D

104 2109 45493381800 BIANCA RIBEIRO CU
30/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.005 900,00 D

104 3197 019155792000100 ANGELA MARIA
30/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.031.200.526.858 10,45 D

Cobrança referente 30/10/2019
30/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.031.200.526.859 10,45 D

Cobrança referente 30/10/2019
30/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.031.200.526.860 10,45 D

Cobrança referente 30/10/2019
30/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.031.200.526.861 10,45 D

Cobrança referente 30/10/2019
30/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.031.200.526.862 10,45 D

Cobrança referente 30/10/2019
30/10/2019 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 13.630,59 C 0,00 C
31/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 5.041,67 D

341 4837 32205124889 RAFAELA SALES AMA
31/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.041.100.173.563 10,45 D

Cobrança referente 31/10/2019
31/10/2019 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 5.052,12 C
31/10/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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

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



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081356762844014
08/11/2019 14:07:30

Cliente
Agência 3570-X
Conta 37992-1 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

30/09/2019 SALDO ANTERIOR 53.853,32 2.530,372469
01/10/2019 RESGATE 306,45 0,06 0,20 14,409326 21,285520535 2.515,963143

Aplicação 13/09/2019 306,45 0,06 0,20 14,409326
11/10/2019 RESGATE 1.210,45 0,68 0,19 56,849485 21,307492859 2.459,113658

Aplicação 13/09/2019 1.210,45 0,68 0,19 56,849485
21/10/2019 RESGATE 4.760,45 3,65 223,420009 21,323515378 2.235,693649

Aplicação 13/09/2019 4.760,45 3,65 223,420009
30/10/2019 RESGATE 13.630,59 13,17 639,278965 21,342419724 1.596,414684

Aplicação 13/09/2019 13.630,59 13,17 639,278965
31/10/2019 RESGATE 5.052,12 5,02 236,922753 21,345100607 1.359,491931

Aplicação 13/09/2019 5.052,12 5,02 236,922753
31/10/2019 SALDO ATUAL 29.018,49 1.359,491931 1.359,491931

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.853,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 24.960,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 148,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 22,58
IOF (-) 0,39
RENDIMENTO LÍQUIDO 125,23
SALDO ATUAL = 29.018,49

Valor da Cota
30/09/2019 21,282765127
31/10/2019 21,345100607

Rentabilidade
No mês 0,2928
No ano 3,4235
Últimos 12 meses 4,1171

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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RELATÓRIO   DE   ATIVIDADES  

  REFERENTE   AO   MÊS   OUTUBRO   DE   2019  

 

   EIXO   1   -   AGROECOLOGIA   E   SUSTENTABILIDADE  

(Percepção   dos   profissionais   -   Rafaela   Sales   e   Rafael   Zago)   

 

O  objetivo  deste  relatório  é  apresentar  detalhadamente  as  atividades          

realizadas  pelo  eixo  1,  dentro  do  Projeto  Ecoar  (Termo  de  Fomento  nº  1159/2018),              

no  que  diz  respeito  aos  objetivos  atingidos,  desafios  enfrentados,  ações  de  reação             

positiva  para  enfrentar  os  desafios  bem  como  a  percepção  dos  resultados            

qualitativos   e/ou   subjetivos   sobre   o   impacto   no   público   beneficiário.  

A  configuração  do  mês  de  outubro  se  deu  com  o  cumprimento  dos             

objetivos  -  em  relação  às  atividades  propostas  e  ao  conteúdo  oferecido.  Sendo             

estas:  a  promoção  dos  jogos  cooperativos  e  das  práticas  corporais;  a  retomada  e              

organização  dos  grupos  de  responsabilidade  para  o  2º  mutirão;  a  produção  e             

distribuição  de  cartazes  divulgando  o  mutirão;  a  produção  de  placas  informativas            

sobre  a  agrofloresta  (atividade  de  reaproveitamento  de  materiais  -  com  base  nas             

ecoideias);    a   realização   do   2º   mutirão   e   o   balanço   deste.   

No  entanto  há  diferenças  a  serem  ressaltada  em  relação  aos  grupos            

formados  em  cada  escola,  conforme  já  foi  pontuado  nos  relatórios  anteriores.            

Assim,  iniciando  pela  Escola  Estadual  Benedita  Arruda,  o  grupo  de  adolescentes            

se  manteve  relativamente  coeso,  com  algumas  evasões  -  todas  justificadas           

conforme  tabela  abaixo  -  e,  com  a  entrada  de  novos  participantes.  Este  grupo              

apresenta  uma  característica  mais  atenciosa,  presente  e  interessada.  Foram  ativos           

na   organização   do   2º   mutirão   e   igualmente   na   participação   das   aulas.   
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O  2º  mutirão  foi  realizado  com  sucesso,  o  grupo  escolheu  trabalhar  um             

novo  espaço  fora  da  escola,  porém  em  um  área  verde  vizinha  e  muito  próxima  da                

mesma  (levando  em  consideração  o  manejo  da  área  que  será  realizado  e  mantido              

ao  longo  do  projeto).  Realizamos  a  abertura  da  terra  e  o  plantio  com  um  mix  de                 

sementes   de   adubação   verde.   

Houve  a  participação  de  duas  estudantes  da  Escola  Estadual  Benedita           

Arruda  que  não  estão  inscritas  no  projeto  acompanhadas  de  sua  mãe,  a  tia  de  um                

adolescente  inscrito  no  projeto  e  outro  participante  que  já  esteve  em  outros             

mutirões  (ele  é  residente  na  cidade  de  Jundiaí  e  tem  interesse  no  assunto).  Houve               

intervenção  positiva  dos  moradores  do  entorno,  elogiando  a  ação  e  se            

aproximando  para  saber  a  respeito  da  ação.  Houve  um  questionamento  de  uma             

moradora  sobre  a  legalidade  da  intervenção.  Tivemos  uma  conversa  bastante           

esclarecedora  com  a  moradora  e  o  questionamento  foi  um  importante  material  para             

discutirmos  com  o  grupo  a  importância  do  diálogo  construtivo  e  da  ação  enquanto              

ferramenta  para  estabelecermos  pontes  entre  pessoas  e  lugares  e  praticar  a            

cidadania.  Alguns  adolescentes  não  puderam  participar  justificando  a  ausência  por           

conta  de  viagem  e  compromissos  familiares  (o  mutirão  aconteceu  no  feriado  do  dia              

12  de  outubro,  não  tendo  como  alterar  a  data  por  conta  do  intenso  calendário  de                

atividades   do   projeto).   

Após  o  mutirão,  seguimos  com  as  práticas  de  manejo  das  duas  áreas             

plantadas,  com  regas,  reposição  de  sementes  em  áreas  sem  germinação,  feitio  das             

placas  de  identificação  (com  materiais  reaproveitados  trazidos  pelos  adolescentes),          

e  as  rodas  de  conversa  costurando  todas  as  ações  dentro  dos  temas  centrais:              

permacultura,   agroecologia   e   agrofloresta.   

Na  Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad  as  ações  realizadas  dentro  do            

cronograma  de  execução  do  mês,  foram  completadas  assim  como  na  Escola            

Estadual  Benedita  Arruda.  Com  a  diferença  de  termos  uma  drástica  queda  na             
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participação  dos  adolescentes  especialmente  na  realização  do  2º  mutirão.  Em           

relação  a  aplicação  dos  conteúdos,  tudo  ocorreu  da  forma  esperada  e  planejada,             

com  igual  compreensão  da  parte  dos  adolescentes.  No  entanto,  a  presença  no  2º              

mutirão  não  foi  plenamente  atingida.  Com  esta  particularidade,  investigamos  os           

motivos  junto  aos  adolescentes  e  tecemos  a  nossa  percepção  de  realidade            

específica   daquele   grupo   e   território.   

Os  motivos  apresentados  foram  os  seguintes:  parte  dos  adolescentes          

trabalham  em  atividades  informais  aos  sábados;  vários  dos  adolescentes  tem  uma            

atividade  social  intensa  aos  finais  de  semana  -  envolvidos  com  festas  noturnas             

principalmente  -  assim,  a  participação  no  mutirão  não  foi  prioridade  para  os             

adolescentes;  alguns  adolescentes  fazem  cursos  aos  sábados  pela  manhã.  Em           

conversa  com  a  turma  verificamos  que  seria  mais  viável  a  realização  dos  próximos              

mutirões  aos  sábados  a  tarde,  desse  modo  pensamos  que  nos  mutirões  do             

próximo  semestre  essa  mudança  de  horário  possa  favorecer  a  participação  de            

mais  pessoas  -  tanto  para  os  adolescentes  inscritos  no  projeto  quanto  da             

comunidade   presente   no   território.   

Percebemos  dentro  do  mês  de  setembro,  segundo  mês  de  execução  em            

campo  do  projeto  -  a  necessidade  de  investigar  e  realizar  uma  busca  ativa  dos               

adolescentes  em  evasão.  Assim,  foi  feito  dentro  deste  eixo  uma  trabalho  de             

ligações  aos  familiares  e  responsáveis  dos  adolescentes  como  também  um  contato            

direto   com   os   mesmos   através   de   conversas   por   telefone   e   aplicativo   Whats   App.   

Abaixo  apresentamos  uma  tabela,  de  cada  escola  beneficiada,  com  a           

frequência  dos  adolescentes  a  cada  mês  e  uma  coluna  específica  com  o             

levantamento   realizado   sobre   os   motivos   de   baixa   frequência   e   evasão.   
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RELAÇÃO   DE   PRESENÇAS   DOS   ADOLESCENTES   INSCRITOS   NO   PROJETO  
DA   ESCOLA   ESTADUAL   PROFª   BENEDITA   ARRUDA  

 

Nº  Adolescente   (nome)  
Presenças  
no   mês   de  
agosto   -   5  

aulas   dadas  

Presenças  
no   mês   de  

setembro   -   7  
aulas   dadas   

Presenças  
no   mês   de  
outubro   -   7  

aulas   dadas   

 
Justificativa   de   ausência   e   baixa  

frequência   -   busca   ativa  

1  LOHAINY   SILVA  05  06  02  *  

2  STEPHANIE   LOPES  05  06  0  Relatou  o  motivo  da  ausência  por       
problemas   familiares.   

3  MARIA   EDUARDA   MELO  04  03  0  Começou  a  trabalhar  no  período      
da   tarde  

4  WILLI   EIXEMBERGER  05  07  04  *  

5  ISABELLY   DE   SOUZA  05  07  01  Diminuiu  a  frequência  por     
desinteresse  

6  DAVI   HENRIQUE  05  07  03  *  

7  JULIA   VITÓRIA  03  02  0  Houve  uma  situação  de  conflito      
com  outra  adolescente  do  projeto      
que  afastou  a  mesma  das  oficinas.       
Em  conversa  com  a  mãe  da       
adolescente,  ficamos  conscientes    
de  que  a  adolescente  passa  por       
um  momento  psicológico  delicado     
e  em  tratamento.  A  mãe  relatou       
que  este  é  o  motivo  principal  pelo        
qual  a  adolescente  não  está      
frequentando   o   projeto.   

8  MARIA   EDUARDA   SANTOS  01  0  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.   

9  ANELISE   DA   SILVA  01  0  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.   

10  EMILLY   VITÓRIA   LIMA  03  01  0  Começou  a  trabalhar  no  período      
da   tarde  

11  LIARA   DE   CAMARGO  05  07  03  *  

12  GABRIELA   FREGOLENTE  05  07  03  *  

13  MELISSA   KESPERS  03  07  01  Surgiu  a  necessidade  de  cuidar  do       
irmão  mais  novo  no  período  da       
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tarde.   

14  NICOLY   CAMARGO  05  07  03  *  

15  ADRIN   LETICIA  04  05  02  Teve  uma  baixa  na  frequência  pois       
a  adolescente  participa  de  um  time       
esportivo  e  iniciou  um  período  de       
competições  e  treinos  mais     
frequentes.   

16  VITORIA   OLIVEIRA  02  05  01  Teve  uma  baixa  na  frequência  pois       
a  adolescente  está  no  terceiro  ano       
do  ensino  médio  e  está  com  o  foco         
nas   provas   finais.   

17  KARINE   GABRIELY  04  04  0  Começou  fazer  um  curso  no      
mesmo  dia  e  horário  das  oficinas       
do   projeto.   

18  JÉSSICA   MAYARA  03  06  01  Começou  fazer  um  curso  no      
mesmo  dia  e  horário  das  oficinas       
do   projeto.   

19  VITÓRIA   LATHIFFA  04  07  04  *  

20  KATIELEN   BARBOSA  03  06  01  Começou  fazer  um  curso  no      
mesmo  dia  e  horário  das  oficinas       
do   projeto.   

21  LETICIA   CAPITOSTA  05  07  01  Começou  fazer  um  curso  no      
mesmo  dia  e  horário  das  oficinas       
do   projeto.   

22  JOÃO   VITOR  05  03  03  *  

23  MICHAEL   MENEZES  02  01  0  Tem  interesse  pelo  projeto  mas      
não  consegue  participar  de  todas      
as  oficinas  pois  faz  um  curso  no        
mesmo   dia   e   horário   do   projeto.   

24  MATHEUS   TONINI  03  03  01  Diminuiu  a  frequência  por     
desinteresse.  

25  KYARA   GODOY  03  06  02  *  

26  HECTOR   SANTOS  04  04  01  Diminuiu  a  frequência  por     
desinteresse.  

27  AGATHA   OLIVEIRA  01  0  0  A  adolescente  deixou  de     
frequentar  o  projeto  pois  está      
fazendo  um  acompanhamento    
médico  nos  horários  e  dias  do       
projeto.  

28  TIMOTIO   DE   JESUS  04  07  04  *  

29  SARA   MACIEL  04  07  03  *  
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30  GABRIELLY   RIBEIRO  04  02  01  Teve  uma  baixa  na  frequência  pois       
mora  longe  da  escola  e  estava       
encontrando  dificuldade  para  voltar     
para   a   escola   no   período   da   tarde.   

31  REBECA   RAMOS  04  06  01  Começou  fazer  um  curso  no      
mesmo  dia  e  horário  das  oficinas       
do   projeto.   

32  INGRYD   MEL  01  06  03  *  

33  CAROLINE   DE   SOUSA  03  07  04  *  

34  WENDEL   EIXEMBERGER  02  07  04  *  

35  DOUGLAS   APARECIDO  02  06  02  *  

36  LEONARDO   DE   FARIAS  01  05  02  Teve  uma  baixa  na  frequência  pois       
começou  a  trabalhar  mas,     
consegue  participar  nas  oficinas  de      
segunda   feira.   

37  ROVERT   WESLEY  01  04  02  Tivemos  que  desligar  o     
adolescente  do  projeto  pois  o      
mesmo  apresenta  diversos    
problema  na  escola  em  relação  a       
comportamento  e  não  estava     
cumprindo  com  os  combinados  do      
projeto  em  relação  ao  horário  e  a        
postura.  Em  conversa  junto  a      
direção  e  coordenação  da  escola,      
ficou  decidido  seu  desligamento  do      
projeto.   

38  BEATRIZ   DA   SILVA  01  06  02  *  

39  STEPHANIE   RINALDI  01  01  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.   

40  BRUNO   REZENDE  01  03  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.   

41  ALEXIA   PIETRA  01  06  03  *  

42  GUSTAVO   DA   CRUZ  01  07  0  Diminuiu  a  frequência  por     
desinteresse.  

43  TAISSA   MORAES  *  02  03  *  

44  SOLLENY   ATAIDE  *  06  01  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.   

45  NATHALY   SOARES  *  03  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
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pela   proposta.   

46  BEATRIZ   GASPARINO  *  03  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.   

47  GUILHERME   ALMEIDA  *  02  01  Relatou  o  motivo  da  ausência  por       
problemas   familiares.  

48  LÓREN   VITÓRIA  *  07  02  *  

49  CARLOS   DE   PAULA  *  07  0  Diminuiu  a  frequência  por     
desinteresse.  

50  PATRICK   SANTOS  *  04  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.   

51  CLAUDINER   BARCARO  *  *  01  Iniciou  a  participação  no  projeto  no       
mês   de   outubro.   

 

 

RELAÇÃO   DE   PRESENÇAS   DOS   ADOLESCENTES   INSCRITOS   NO   PROJETO  
DA   ESCOLA   ESTADUAL   ADIB   MIGUEL   HADDAD  

 

Nº  Adolescente   (nome)  
Presenças  
no   mês   de  
agosto   -   4  

aulas   dadas  

Presenças  
no   mês   de  

setembro   -   6  
aulas   dadas   

Presenças  
no   mês   de  
outubro   -   5  

aulas   dadas   

 
Justificativa   de   ausência   e   baixa  

frequência   -   busca   ativa  

1  RAFAEL   GOMES  03  02  02  *  

2  LUAN   SANTOS  04  05  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.  

3  RICHARD   LIMA  04  04  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.  

4  VITOR   SAMUEL  03  05  03  *  

5  LEONARDO   ARAUJO  03  03  0  Não  conseguimos  contato  com     
familiar  e  responsável  nem  com  o       
adolescente.   

6  GIOVANE   MARTINS  03  0  0  O  adolescente  mora  distante  da      
escola  e,  em  conversa  com  seus       
professores,  foi  identificado    
dificuldade  financeira  para  a     
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locomoção  até  a  escola  no  período       
da   tarde.   

7  DERIK   BARBOSA  03  0  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.  

8  EDWARD   RICHARD  04  06  04  *  

9  LETÍCIA   ARCANJO  02  02  0  Relatou  dificuldades  com  o     
transporte  até  a  escola  no  período       
da   tarde.   

10  ROBERTA   NUNES  02  02  0  Relatou  dificuldades  com  o     
transporte  até  a  escola  no  período       
da   tarde.  

11  CAMILLI   SILVA  03  06  05  *  

12  ALBERTO   MAIA  02  02  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.  

13  ALEXSANDERSOM   SANTOS  02  0  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.  

14  JORGE   SILVA  01  0  02  Teve  baixa  frequência  nos  dois      
primeiros  meses  mas,  retornou     
espontaneamente   as   oficinas.   

15  VINICIUS   SILVA  03  05  0  Começou   a   trabalhar.  

16  LARISSA   SILVA  03  06  03  *  

17  MARIA   JÚLIA   AMARAL  03  06  04  *  

18  LUIZ   HENRIQUE  03  04  03  *  

19  INGRID   ROCHA  02  05  01  Surgiu  a  necessidade  de  cuidar  do       
irmão  mais  novo  no  período  da       
tarde.  

20  VINICIUS   SAMPAIO  02  04  03  *  

21  LUCAS   OLIVEIRA  03  04  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.  

22  CIBELY   OLIVEIRA  02  05  01  Apesar  de  demonstrar  interesse     
pelo  projeto,  deixou  de  frequentar      
pois  a  companhia  (amiga,  INGRID      
ROCHA),   precisou   de   desligar.   

23  GRAZILEIDE   SANTOS  01  02  0  Começou  a  trabalhar  no  período  da       
tarde.  
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24  JHENIFER   ALVES  02  03  0  Relatou  dificuldades  em  frequentar     
o  projeto  pois  está  com  problemas       
familiares.   

25  AMANDA   LOPES  01  0  0  Em  contato  com  a  responsável      
(tia),  a  mesma  relatou  que  não  tinha        
conhecimento  da  ausência  da     
adolescente  nas  oficinas  do  projeto.      
A  responsável  comunicou  que     
conversaria  com  a  adolescente  para      
que  a  mesma  voltasse  mas,  seu       
retorno   não   foi   efetivado.   

26  JOÃO   ARAUJO  01  05  03  *  

27  GUILHERME   MOREIRA  *  01  0  Se  desligou  do  projeto  pois  não       
demonstrou  interesse  e  atenção     
pela   proposta.  

28  LUIZ   GUSTAVO  *  03  01  Iniciou  a  participação  no  projeto  no       
mês  de  setembro  e  apresentou      
baixa  frequência  pois  relatou     
problemas   familiares.   

29  GABRIELA   SILVA  *  02  01  Iniciou  a  participação  no  projeto  no       
mês  de  setembro.  Identificamos  a      
baixa  frequência  diante  da  não      
identificação  com  o  grupo  e      
interesse  pelo  conhecimento    
oferecido.  

30  DANIEL   SILVA  *  01  01  Iniciou  a  participação  no  projeto  no       
mês  de  setembro.  Identificamos  a      
baixa  frequência  diante  da  não      
identificação  com  o  grupo  e      
interesse  pelo  conhecimento    
oferecido.  

31  MICHEL   SANTOS  *  01  0  Teve  uma  participação  pontual  para      
conhecer  o  projeto  e  não  retornou       
com   a   ficha   de   inscrição.   

32  ANTONIO   CARLOS  *  *  02  Iniciou  a  participação  no  projeto  no       
mês   de   outubro.   

33  GABRIEL   HENRIQUE  *  *  01  Iniciou  a  participação  no  projeto  no       
mês   de   outubro.   

34  WENDEL   SILVA  *  *  01  Iniciou  a  participação  no  projeto  no       
mês   de   outubro.   

35  FLAVIANE   FÁTIMA  *  *  01  Iniciou  a  participação  no  projeto  no       
mês   de   outubro.   
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36  JEFERSON   MIGUEL  *  *  01  Iniciou  a  participação  no  projeto  no       
mês   de   outubro.   

 

Em  ambos  os  grupos  sentimos  que  a  baixa  na  frequência  -  percebida  mais              

intensamente  no  mês  de  outubro  -  se  deu  também  pela  característica  natural  de              

evasão  que  se  inicia  nas  escolas  no  período  do  final  do  ano  letivo,  além  de,                

especialmente  no  grupo  da  Escola  Estadual  Benedita  Arruda,  os  adolescentes           

relatarem  as  faltas  por  conta  da  necessidade  de  tempo  para  realização  dos             

estudos  para  as  provas  finais  e  tempo  para  feitio  dos  trabalhos  que  compõem  as               

notas   de   final   de   bimestre.  

Diante  deste  aspecto  e  dos  demais  motivos  apresentados  nas  tabelas           

acima,  entendemos  a  necessidade  de  criar  estratégias  para  criar  maior           

envolvimento  dos  adolescentes  com  as  oficinas  até  o  final  do  ano  -  meses  de               

novembro  e  dezembro.  Ressaltamos,  sobretudo,  que  a  evasão  já  era  algo            

pressentido  pois  a  realização  do  projeto  se  dá  intrinsecamente  associada  ao            

calendário  escolar,  e  a  prática  dos  adolescentes  -  culturalmente  estabelecida  -  com             

o  comprometimento  nas  aulas  regulares  do  calendário  letivo  é  a  mesma  diante  das              

oficinas  oferecidas  pelo  projeto.  Ou  seja,  é  natural  que  haja  evasão  nas  oficinas              

oferecidas  pelo  projeto  pois,  há  igual  movimento  de  evasão  diante  das  aulas             

regulares   do   calendário   letivo.   

No  entanto,  o  movimento  criado  para  reaver  as  presenças  e  investigar  os             

motivos  das  faltas  e  evasões  criou  um  retorno  no  fluxo  de  presença  de  alguns               

adolescentes.  Essa  ação  também  estreitou  os  laços  de  fidelidade,  amizade  e  os             

valores  de  cuidado  que  buscamos  incentivar  e  construir  no  projeto.  Mecanismo            

este  que,  acreditamos  ser  fundamental  para  o  desenvolvimento  humano  e  a            

participação   cidadã   dentro   da   sociedade   e   território   em   que   o   sujeito   está   inserido.  

Diante  deste  contexto  também  criamos  um  calendário  de  oficinas  abertas  e            
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com  temas  abrangentes  e  mais  chamativos  -  sem  sair  do  foco  dos  temas  centrais               

(permacultura,   agroecologia   e   agrofloresta).  

Segue  abaixo  uma  tabela  demonstrativa  dessas  oficinas,  temas  e  datas  de            

aplicação:  

 
Data  

 
Tema   

Característica   específica   diante  
da   necessidade   do   território   e  

grupo   

18   e   19   de  
novembro  

Cosméticos   Naturais   e  
Produtos   de   Limpeza  

Ecológicos   

● Aberta   para   todos   os  
estudantes   da   Escola  
Estadual   Benedita   Arruda  

● Aberta   para   todos   os  
estudantes   da   Escola  
Estadual   Adib   Miguel  
Haddad   e   toda   a  
comunidade   do   território   

26   de  
novembro  

Horta   doméstica   Aberta   para   todos   os   estudantes  
da   Escola   Estadual   Adib   Miguel  
Haddad   e   toda   a   comunidade   do  
território  

02   e   03   de  
dezembro  

Aulão   de   Jogos  
Cooperativos   

● Aberta   para   todos   os  
estudantes   da   Escola  
Estadual   Benedita   Arruda  

● Aberta   para   todos   os  
estudantes   da   Escola  
Estadual   Adib   Miguel  
Haddad   e   toda   a  
comunidade   do   território  

  

O  objetivo  de  fazer  as  oficinas  abertas  para  todos  os  estudantes  da  Escola              

Estadual  Adib  Miguel  Haddad  e  toda  a  comunidade  do  território  veio  da             

necessidade  que  sentimos  de  divulgar  com  mais  intensidade  as  ações  do  projeto             

no  território  e,  assim,  gerar  maior  impacto  positivo,  sobretudo,  nos  adolescentes            

beneficiados  por  este.  Dentro  deste  cronograma  também  prevemos  conversas  com           
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a   rede   do   território   para   aumentar   e   fortalecer   o   impacto   das   ações.   

Apesar  dessas  ações  serem  efetivamente  realizadas  no  mês  de  novembro,           

achamos  importante  constar  neste  relatório,  pois  as  mesmas  foram  criadas  dentro            

do   mês   de   outubro   e   com   base   no   levantamento   realizado   dentro   deste   mês.  

Sobre  as  oficinas  oferecidas  este  mês,  sentimos  a  necessidade  de  nas            

duas  turmas  incluir  uma  oficina  sobre  cultura  de  paz.  Nela,  discutimos  os  valores              

da  cultura  de  paz,  a  definição  desses  valores  e  reconhecimento  pela  Organização             

das  Nações  Unidas,  a  prática  dos  valores  no  cotidiano  e  finalizamos  com  uma              

dinâmica   de   meditação   e   auto   observação.   

Percebemos  nos  grupos  que,  apesar  de  haver  uma  certa  resistência  por            

parte  dos  adolescentes  em  discutir  e  refletir  sobre  esses  temas,  há  também  uma              

atenção  especial  por  parte  de  alguns  adolescentes  pois  eles  vêem  as  reflexões  e              

os  exercícios  de  autocuidado  como  ferramenta  para  sí  e  explicação  para  os             

dramas  que  vivem  nas  suas  vidas.  Essa  observação  foi  captada  através  relatos             

feitos  em  particular  via  WhatsApp  e  em  conversas  mais  privadas  da  atenção  de              

todo   o   grupo.   

Em  relação  às  oficinas  extras  -  oficina  de  conserto  de  bicicletas  e  oficina  de               

customização  de  roupas  -  decidimos  criar  novas  estratégias  de  divulgação  dentro  e             

fora  dos  territórios  com:  divulgação  nas  mídias  sociais,  colagem  de  cartazes  em             

pontos  estratégicos  em  diversos  pontos  da  cidade  e  de  maior  passagem  de             

transeuntes  (centros  esportivos,  unidades  básicas  de  saúde,  escolas  municipais),  e           

também  com  o  disparo  das  chamadas  no  mailing  da  rede  socioassistencial  da             

cidade.  
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Oficinas   Moda   Sustentável   -   Mês   de   Outubro  

  

Em  outubro  continuamos  o  trabalho  iniciado  no  mês  anterior  com  a            

finalização  de  nosso  mostruário  de  bordados.  Na  sequência  demos  início  ao            

módulo  de  Pinturas  em  Tecido  no  qual  apresentamos  noções  básicas  para  criação             

de  carimbos  artesanais  a  partir  de  materiais  específicos  e  também  alternativos.            

Com  o  resultado  dessa  criação  trabalhamos  a  composição  de  padrões  para            

estamparia  manual  que  foi  desenvolvida  durante  o  restante  do  mês. O  grupo             

continua  com  excelente  entrosamento  e  cada  vez  mais  integrado.  Os  trabalhos            

estão  sendo  realizados  com  grau  de  dificuldade  dentro  dos  níveis  normais  para  as              

técnicas   apresentadas.   

Módulos   trabalhados:  

1.      Técnicas   de   bordado   livre.  

2. Técnicas   de   Pintura   em   Tecido.  

3.      Técnicas   de   Estamparia   Manual.  

 Apesar  dos  diversos  desafios  encontrados  -  especialmente  em  relação  a            

presença  e  frequência  dos  adolescentes  nas  oficinas  oferecidas  -,  entendemos  que            

este  é  um  movimento  bastante  natural  da  faixa  etária  que  nos  propomos  a  atingir.               

O  fluxo  descontínuo  de  presença  e  a  falta  de  atenção  é  perceptiva  dentro  de  todos                

os  ambientes  sociais  pelos  quais  os  adolescentes  transitam  e,  sobretudo,  dentro  do             

ambiente  escolar.  E,  mesmo  dentro  desta  perspectiva,  notamos  que  os           

conhecimentos  e  conteúdos  oferecidos  foram  bem  assimilados  pelos  beneficiários,          

como  também,  a  perspectiva  de  construção  de  valores  humanos  e  de  convivência             

 

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

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 

ecológica,   sendo   muito   bem   aceitos   e   assimilados.   

 

A  construção  de  todos  estes  processos  dentro  das  escolas  se  deu  de             

forma  positiva  e  crescente.  A  participação  no  Horário  de  Trabalho  Pedagógico            

Coletivo  (HTPC),  foi  realizada  em  cada  unidade  escolar.  Nele,  expomos  as  ações             

realizadas  pelo  projeto  e  suas  respectivas  dificuldades.  Ouvimos  também          

observações  dos  professores  a  respeito  da  postura  dos  estudantes  e  impacto            

gerado  na  escola.  Neste  quesito,  além  do  importante  espaço  de  comunicação            

criado  entre  o  projeto  e  a  comunidade  de  docentes  de  ambas  as  escolas,  tivemos               

informações  importantes  para  repensar  o  plano  de  trabalho  do  projeto  para  o             

próximo   semestre   e   consequente   ano   letivo.   

Dentro  deste  aspecto,  uma  nova  rodada  de  apresentação  do  projeto  já  se             

encontra  previsto  no  cronograma  de  execução  para  o  próximo  semestre,  no            

entanto,  foi  pontuado  uma  possível  mudança  de  faixa  etária  para  formação  do             

grupo   de   beneficiários   da   Escola   Estadual   Adib   Miguel   Haddad.  

Este  semestre  o  projeto  foi  oferecido  para  estudantes  do  9º  ano  do  ensino              

fundamental,  1º,  2º  e  3º  ano  do  ensino  médio  desta  escola,  pois  estas  turmas  estão                

matriculadas  no  período  da  manhã  e  noturno  podendo  assim  participar  das  oficinas             

do  projeto  no  período  da  tarde,  seu  contra  turno.  Para  o  próximo  ano  (2020),  a                

escola  prevê  turmas  de  8º  ano  do  ensino  fundamental  matriculadas  no  período  da              

manhã.  Deste  modo,  estas  se  tornariam  possíveis  salas  para  abrirmos  inscrições            

para   participação   no   projeto.  

A  coordenação  da  escola  também  pontuou  uma  observação  de  que  o            

projeto  teria  maior  adesão  sendo  oferecido  aos  estudantes  mais  jovens  -            

justamente  a  faixa  etária  dos  8ºs  e  9ºs  anos  do  ensino  fundamental.  Esta  conversa               

realizada  no  horário  previsto  de  nossa  presença  no  Horário  de  Trabalho            
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Pedagógico  Coletivo  (HTPC),  teve  início  e  está  sendo  analisada  pela  equipe  do             

projeto.  Sobretudo  como  estratégia  de  promover  maior  adesão  e  fluxo  de            

frequência   positiva   dos   adolescentes.   

No  dia  30  de  outubro  foi  realizada  a  reunião  de  equipe  mensal  onde              

definimos  as  diversas  estratégias  mencionadas  ao  longo  deste  relatório  como           

também  compartilhamos  olhares  sobre  o  andamento  do  projeto  além  de           

particularidades   e   demandas   apresentadas   pelos   adolescentes   beneficiados.   

Dentro  do  eixo  1,  diariamente  foi  estabelecida  a  necessidade  e           

consequente  efetivação  de  comunicação  entre  a  equipe  para  os  acertos  e            

operação  prática  das  oficinas  nas  escolas.  Essa  comunicação  foi  feita  de  modo             

virtual  e  com  a  chegada  antecipada  dos  profissionais  responsáveis  pelo  eixo  nas             

escolas   sede   do   projeto.   

Segue  abaixo  uma  seletiva  de  imagens  e  momentos  captados  durante  o            

mês   de   outubro.   

 
   ESCOLA   ESTADUAL   PROFª   BENEDITA   ARRUDA  
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ESCOLA   ESTADUAL   ADIB   MIGUEL   HADDAD  
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   EIXO   2   -   EDUCAÇÃO   EM   DIREITOS  

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

 

O  relatório  tem  objeto  apresentar  os  dados  obtidos  através  das  atividades            

realizadas  pelo  Eixo  2,  da  disciplina  Educação  em  Direitos  nos  dias  09/10  e  10/10;               

16/10;   23/10,   24/10   e   31/10.   

O  presente  está  dividido  em  duas  etapas:  a  primeira  se  refere  à  descrição              

das  atividades  desenvolvidas  e  seu  conteúdo  programático  (direitos,  garantias          

constitucionais  e  direitos  humanos);  a  segunda,  diz  respeito  ao  aproveitamento  dos            

assistidos   e   as   suas   percepções   relativas   aos   temas   propostos.   
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Em  continuidade  às  aulas  anteriores,  foi  idealizado  e  aplicado  o           

aprendizado  lúdico  dos  princípios  constitucionais  que  regem  a  relação  processual,           

por  meio  da  simulação  de  um  processo,  usando  o  teatro  como  recurso.  Em  síntese,               

foi  trazido  um  caso  de  bullying  escolar,  ou  seja,  uma  briga  entre  dois  alunos  e,                

acidentalmente,  um  dos  alunos  havia  empurrado  o  colega  e  o  mesmo  bateu  sua              

cabeça   na   guia   da   calçada   vindo   a   falecer.   

Assim,  houve  sorteio  entre  os  alunos  dos  seguintes  papéis:  juiz,  promotor,            

réu,  representante  da  vítima,  oficial  de  justiça,  testemunhas  e  jurados.  Houve            

necessidade  de  sorteio  em  razão  do  grande  interesse  dos  adolescentes  na            

participação;  portanto,  para  ter  uma  participação  justa  e  igualitária,  os  mesmos            

optaram   pelo   sorteio   em   ambas   as   escolas.   

Os  jovens  foram  instruídos  quanto  ao  “papel”  a  ser  desempenhado  por            

cada  um,  bem  como  as  garantias  asseguradas  na  Constituição  Federal  e  algumas             

regras  contidas  no  Código  de  Processo  Penal.  Assim,  após  a  explicação  e  análise              

dos  artigos  da  Constituição  Federal  (artigo  5o.)  houve  a  encenação  por  parte  dos              

assistidos  que  reagiram  com  grande  envolvimento,  curiosidade,  empolgação  e          

dinamismo.   

Imperioso  e  até  certo  ponto  preocupante  o  resultado  da  simulação  do  júri.             

Os  assistidos  da  escola  Benedita  Arruda  interagiram  (combinaram  entre  eles)  que            

uma  testemunha  prejudicaria  o  réu,  o  que  levou  à  condenação  por  parte  dos              

jurados   (também   combinado).   

Quanto  aos  adolescentes  da  escola  ADIB,  os  mesmos  absolveram  o  réu,            

demonstraram  grande  aprendizado  e  absorção  do  conteúdo  dos  direitos  e           

garantias   constitucionais.   

Portanto,  foi  necessária  a  intervenção  dos  educadores  na  escola  Benedita           
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Arruda  levando  à  reflexão  (por  meio  da  análise  comportamental)  que  estes  “ajustes             

para  a  condenação”,  em  razão  da  amizade  que  as  promotoras  (assistidas)  têm  com              

a  maioria  da  classe,  nunca  poderia  ocorrer.  Logo,  constatou-se  a  necessidade  de             

intensificar   os   valores   humanos   e   direito   à   igualdade   para   aqueles   assistidos.  

Nas  aulas  seguintes  demos  continuidade  à  leitura  e  análise  dos  artigos  da             

Constituição  Federal  (direitos  fundamentais  da  pessoa  humana)  e  sua  importância           

no  dia-a-dia  dos  educandos  e  sua  aplicabilidade.  Nesse  diapasão,  foram  divididos            

grupos  para  a  leitura  do  texto  constitucional  e  solicitado  que  os  educandos             

elencassem   os   que   entendiam   ser   mais   importantes.   

O  aproveitamento  da  leitura  e  reflexão  foi  de  grande  valia,  uma  vez  que  em               

ambas  as  turmas  demonstraram  preocupação  com  vários  artigos  que  garantem  a            

dignidade  humana  e  o  direito  à  igualdade.  Todavia,  quando  indagados  acerca  da             

vedação  à  tortura  (que  elencaram),  ou  seja,  quando  indagados  se  a  mesma             

poderia  ser  usada  acaso  um  familiar  tivesse  sido  sequestrado,  alguns  disseram            

que,  nesse  caso,  poderia  ser  usada  aquela  prática.  Novamente  houve  a            

intervenção  e  a  reflexão  acerca  da  importância  de  se  preservar  os  direitos             

constitucionais  em  todas  as  hipóteses,  e  que  as  conquistas  dos  direitos  humanos             

vieram  justamente  para  acabar  com  a  prática  de  “fazer  justiça  com  as  próprias              

mãos”  e  para  impedir  a  “mão  forte  do  Estado”  sobre  o  indivíduo.  Salientamos  que               

nunca   podemos   transigir   quando   o   assunto   é   direitos   humanos.   

Nas  aulas  seguintes  vislumbrou-se  a  necessidade  da  aplicação  de  mais           

dinâmicas  para  maior  compreensão  e  absorção  do  conteúdo  de  direitos  humanos.            

Desta  feita,  fora  aplicadas  as  seguintes  dinâmicas  somadas  às  explicações  do            

conteúdo   programático:   

1) Roda  dos  Valores  Humanos:  após  colocá-los  em  roda  e  realizar  um  rápido             

relaxamento,  de  olhos  fechados  e  de  mãos  dadas,  pede-se  que  falem            
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espontaneamente  valores  humanos  que  lhes  vem  à  cabeça.  Começam          

tímidos  e  ,  então,  vão  desenrolando  inúmeros  valores.  Abrimos  os  olhos  e             

falamos  sobre  eles.  Explicamos  a  diferença  entre  valores  humanos  e  direitos            

humanos   (são   expressos   em   lei   e   podem   ser   cobrados).   

2) Corpo  humano:  deita-se  um  voluntário  sobre  um  papel  pardo  do  tamanho            

da  pessoa,  desenha-se  um  corpo.  Depois,  vão  escrevendo  todos  os  direitos            

humanos  que  acreditam  fazer  parte  de  cada  ser  humano  e  que  está  na              

constituição.  Ao  final,  fazemos  a  comparação  daqueles  que  acertaram  é           

daqueles   que   faltaram.   Aprofundamos   explicação   de   cada   um.   

3) “Lava  a  Jato” :  Dinâmica  para  relaxamento,  sensibilização,  aproximação  do          

grupo,  cuidado  entre  eles  e  descontração.  Massageamento  leve  é  feito           

começando  na  cabeça,  depois  nos  ombros,  nas  costas.  Ela  antecede  a  roda             

de   valores   humanos.   

 

4) Bexigas: amarram-se  bexigas  num  barbante  ao  redor  da  cintura  de           

cada  adolescente.  Entregamos-lhes  um  palito  de  dente  e  dizemos:  protejam           

suas  bexigas.  Não  dizemos  mais  nada.  Então  analisamos  como  se  comportam.            

Se  todos  saem  a  furar  as  bexigas  do  outro,  fazemos  a  reflexão  sobre  esse               

comportamento.  Nossa  papel  na  sociedade  é  colaborar  e  proteger  e  não  destruir             

o  que  é  do  outro.  Eles  ficam  chocados  ao  perceber  que  furar  foi  o  primeiro                

 

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

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 

pensamento   deles.   

Observamos  que  os  jovens  participam  ativamente  das  dinâmicas         

propostas,  bem  como,  apesar  das  dificuldades  individuais,  conseguem         

acompanhar  o  conteúdo  das  aulas.  Percebemos  que  a  turma  da  escola  ADIB  é              

mais  unida,  mas  vários  deles  apresentam  contexto  familiar  complexo,  dificuldades           

de  aprendizado  (alguns  podem  ter  algum  transtorno).  Ainda  assim,  têm  absorvido  o             

conteúdo  e,  quando  fazemos  uma  avaliação  é  possível  perceber  avanços.  Já  na             

escola  Benedita  Arruda  parte  do  grupo  demonstra  muita  percepção  na  matéria  de             

Direito,  dando  opiniões  e  acolhendo  os  debates.  Outra  parte  demonstra  interesse            

relativo,  mais  focado  nas  atividades  práticas,  o  que  é  de  se  esperar  também  nesse               

tema.   

Por  derradeiro,  houve  a  reunião  de  equipe  no  dia  30  e,  preocupados  com  a               

questão  da  presença  e  da  adesão  ainda  lenta  dos  jovens  da  escola  Adib,  definimos               

em  equipe  algumas  metas  para  aumentar  o  número  de  participantes,  tanto  das             

oficinas  regulares,  como  das  complementares:  foram  realizadas  ligações  para  os           

responsáveis  de  todos  os  jovens  para  garantir  a  presença  e  frequência  dos             

adolescentes  que  já  estão,  principalmente  da  Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad;            

definiu-se  conversar  pessoalmente  com  os  adolescentes  e  verificar  o  motivo  de            

algumas  faltas;  mandar  mensagem  para  aqueles  do  grupo  de  whatsapp  que  não             

estão  indo;  passar  nas  salas  de  aula  para  novo  convite;  estabelecer  estratégias  de              

nova  divulgação  maciça  para  aumentar  número  de  inscritos  no  projeto  e  nas             

oficinas  usando  mais  recursos  de  mídia  social  e  locais  estratégicos  do  bairro  (a              

serem  visitados  novamente),  participar  da  reunião  de  pais  com  palestra  de            

educação  em  direitos  a  ser  ministrada  por  Patrícia  (se  conseguirmos  data  da             

escola),   etc.   
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Abaixo,   algumas   fotos   referentes   às   atividades   em   aula:  
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EIXO   3   -   JOGOS   COOPERATIVOS  

REFERENTE   AO   MÊS   DE   OUTUBRO   DE   2019  

(Percepção   da   profissional   Eliane   Belmonte   Lucenti)  

No  mês  de  Outubro,  trabalhamos  com  as  quatro  classes  a  Construção  da             

Paz  em  si  mesmo  com  o  Jogo  Gentil-Ação.  Avançamos  no  jogo  com  um  objetivo               

para  cada  classe,  em  cada  uma  foram  realizadas  práticas  relacionadas  ao  objetivo             

específico,  e  foi  estabelecida  uma  missão,  que  cada  qual  deverá  ser  realizada  ao              

longo  do  mês.  Cumprindo  sua  missão,  cada  sala  receberá  uma  parte  da  cidade  da               

Paz.  

No  terceiro  ano  D  foi  realizado  um  parque  sensorial  com  degustação  de             

frutas,  as  crianças  vendadas  experimentaram  os  sabores  e  texturas,  observando           

as  sensações  e  apreciando  as  peculiaridades  das  frutas  que  foram  ofertadas,            

muitas  crianças  relataram,  como  conta  no  depoimento  em  anexo,  terem  apreciado            

frutas  que  antes  não  gostavam.  Após  a  degustação  foi  distribuída  uma  tabela  de              

rotina  diária  para  que  organizem  seu  dia  a  dia,  incluindo  ingestão  de  frutas,              

verduras  e  legumes,  redução  de  tempo  de  uso  de  eletrônicos  entre  outras  práticas              

saudáveis.  

Na  Classe  do  terceiro  ano  G  foi  realizada  uma  roda  de  conversa  sobre              

saúde  e  qualidade  de  vida,  distribuímos  um  pequeno  planner.  Através  deste            

material  as  crianças  poderão  visualizar  e  ordenar  a  rotina  de  estudos,  tentar  mudar              

alguns  hábitos  nocivos,  e  utilizar  o  mapa  mental  para  se  organizarem.  A  turma              

participou  ativamente  e  se  interessou  muito  pelo  conteúdo.  Foi  montado  o  jogo             

Gentil-Ação  e  a  classe  recebeu  a  missão  de  Aprender  a  Planejar,  durante  todo  o               

mês  praticarão  dicas  de  saúde  que  constam  no  planner  como:  alimentação            

saudável   e   gerenciamento   de   estresse.  

No  quarto  ano  D  foram  realizadas  práticas  relaxantes  com  sons  da  cultura             
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Tupi  Guarani  de  afinação  do  ser  humano,  comparando  como  afina-se  uma  flauta.             

Em  seguida  propusemos  uma  roda  de  conversa  sobre  ações  positivas  para  si             

mesmo  como  :  sono  de  qualidade,  alimentação  saudável,  redução  do  uso  de             

eletrônicos,  etc.  Foi  montado  o  jogo  Gentil-Ação  e  a  classe  recebeu  a  missão  de               

Focar  no  Positivo,  entregamos  um  caderno  de  ações  positivas,  onde  as  crianças             

devem   anotar   as   ações   que   conseguirem   realizar   ao   longo   do   mês.  

Na  classe  do  quarto  G  foram  distribuídas  várias  cartas  de  exercícios  de             

gerenciamento  de  estresse,  foi  proposto  que  exercitem  ao  longo  do  mês.  A  missão              

recebida  foi  a  de  aprimorar  o  autocontrole  e  a  paz  interior.  Nesta  classe  em  função                

de  contratempos  na  agenda  da  escola  a  atividade  foi  sucinta,  em  virtude  deste              

imprevisto   a   parte   documental   desta   turma,   será   recolhida   posteriormente.  

Realizamos  junto  aos  professores  e  coordenação  o  compartilhamento  de          

alguns  textos  e  vídeos,  para  reflexão,  que  vão  ao  encontro  das  ações  propostas              

neste  mês.  Executamos  também  reuniões  com  o  eixo  3,  bem  como  reunião  geral              

com  toda  a  equipe  do  Projeto  Ecoar  para  alinhamento  e  proposições  de  novas              

ações  em  busca  de  aprimorar  nosso  trabalho,  a  fim  de  garantir  o  resultado  dos               

objetivos    traçados.  

Assim  finalizamos  este  mês,  segue  agora  algumas  fotos  das  ações  na            

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

inerentes   à   execução   do   mês   de   outubro/2019.   

 

Jundiaí,   30   de   novembro   de   2019.   

 

________________________________________  
EDMILSON   IMPERATO  

Presidente   da   Associação   Almater   

  

 

 

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

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br

























































