
 

 
ASSOCIAÇÃO   ALMATER  

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

 
 

Jundiaí,   01   de   outubro   de   2019.  
 
 

À   Unidade   de   Gestão   de   Assistência   e   Desenvolvimento   Social   -   UGADS  
 
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   07   à   15   anos.   
 

● Mês   de   referência:    Julho/2019   
 
Relação   de   documentos/Check   List:  
 

1   -   Protocolo   e   notas   explicativas   do   mês    (1   cópia) ;   

2-   Anexo   14   -   Área   Municipal   -   Demonstrativo   integral   das   receitas   e   despesas  
(1   cópia) ;  

 

3-   Anexo   II   -   Relação   das   Notas   Fiscais   do   mês   de   referência    (1   cópia) ;   

4-   Anexo   III   -   Conciliação   Bancária    (1   cópia) ;   

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

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

7-   Holerites    (original   e   1   cópia) ;   

8   -   Demonstrativo   de   cálculo   da   folha   de   pagamento    (1   cópia) ;   

9-   Notas   Fiscais   dos   prestadores   de   serviço    (2   cópias) ;   

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

12-   Relatório   de   atividades     (1   cópia) ;   

13.   Listas   de   presenças    (1   cópia) .   

 
 
Recebido   em:  
 
Por:   

 
 
 

 

Endereço:   Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.  
Email:    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

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: JULHO/2019
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

Termo aditivo ao Termo de Colaboração nº 26/2018 01/07/2019 01/07/2019 à 31/12/2020 $221,328.00

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$)

11/07/2019 R$10,866.77 - - R$0.00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$15,507.07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$0.00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$43.06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$15,550.13

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$15,550.13
(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 julho/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CATEGORIA OU FINALIDADE 
DA DESPESA (8)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E PAGAS 

NESTE EXERCÍCIO (R$)            
(H)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS 
DESPESAS PAGAS 
NESTE EXERCÍCIO 

(R$) (J=H+I)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 
PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 

Recursos Humanos (5) R$7,048.45 R$455.47 R$6,433.00 R$6,888.47 R$615.45
Recursos Humanos (6) R$3,600.00 R$0.00 R$3,600.00 R$3,600.00 R$0.00
Alimentação R$1,156.86 R$641.11 R$1,156.86 R$1,797.97 R$0.00
Materiais de limpeza e higiene R$109.79 R$0.00 R$109.79 R$109.79 R$0.00
Materiais de papelaria R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Transporte R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Utilidades Públicas (7) R$199.99 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$199.99

TOTAL R$12,115.09 R$1,096.58 R$11,299.65 R$12,396.23 R$815.44



(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por 
exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de 
receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$15,550.13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$12,396.23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$3,153.90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$3,153.90

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

Jundiaí, 30 de agosto de 2019

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

 



ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO 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: JULHO/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

Termo aditivo ao Termo de Colaboração nº 26/2018 01/07/2019 01/07/2019 à 31/12/2020 $221,328.00

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$)

11/07/2019 R$1,429.23 - - R$0.00

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$0.00
(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 julho/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CATEGORIA OU FINALIDADE 
DA DESPESA (8)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E PAGAS 

NESTE EXERCÍCIO (R$)            
(H)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS 
DESPESAS PAGAS 
NESTE EXERCÍCIO 

(R$) (J=H+I)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 
PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 

Recursos Humanos (5) R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Recursos Humanos (6) R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Alimentação R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Materiais de limpeza e higiene R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Materiais de papelaria R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Transporte R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Utilidades Públicas (7) R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

TOTAL R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00



(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por 
exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de 
receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

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

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

Jundiaí, 30 de agosto de 2019

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

 



ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO II
     RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS

DATA 
DOCTO DOC. RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR 

TOTAL
VALOR 

MUNICIPAL
12/07/2019 NF 41546 Atacadão S.A. Alimentação R$1,156.86 R$1,156.86
12/07/2019 NF 41548 Atacadão S.A. Materiais de limpeza R$125.56 R$109.79
30/07/2019 NF 15 Maria Júlia Maranzato Alves Simão Oficineira de Dança/Arteterapia R$1,600.00 R$1,600.00
30/07/2019 NF 48 Rodrigo Ferreira de Moraes Oficineiro de Teatro R$1,600.00 R$1,600.00
30/07/2019 NF 156 Fabiano Augusto Berlini Capacitação p/ profissionais R$600.00 R$400.00
28/08/2019 NF 47200 Pombonet Telecomunicações e Informática LTDA - ME Utilidades Públicas R$199.99 R$199.99
30/07/2019 Holerite Letícia Cristina Pomilio Orientadora Social R$2,448.63 R$2,268.00
30/07/2019 Holerite Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante Educadora Social R$3,448.85 R$3,061.00
30/07/2019 Holerite Dilse Ferreira Araújo dos Santos Auxiliar de Limpeza R$1,200.00 R$1,104.00
07/08/2019 Guia de Recolhimento FGTS  ref 07/2019 Encargos Sociais R$888.80 R$496.00
20/08/2019 Guia de Recolhimento IRRF ref 07/2019 Encargos Sociais R$85.27 R$57.45
23/08/2019 Guia de Recolhimento PIS ref 07/2019 Encargos Sociais R$111.10 R$62.00

TOTAL R$13,465.06 R$12,115.09

Numero de documentos relacionados: 12
Total de despesas comprovadas: R$13,465.06
Total de despesas comprovadas Municipal: R$12,115.09

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo SCFV, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprava a exata aplicação dos 
recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho. 

Jundiaí, 30 de agosto de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ALMATER
ENDEREÇO/CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
MUNICÍPIO:  Jundiaí/SP
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2018: Prestação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV para crianças e 
adolescentes, na faixa etária de 04 à 17 anos e idosos a partir de 60 anos referenciados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e no Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social - CREAS no município de Jundiaí.

DATA Nº DOC. HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO R$
SALDO ANTERIOR R$16,485.87

01/07/2019 1164118224 Transferência de IOF, IR e tarifas bancárias - Associação Almater R$0.00 R$340.91 R$16,826.78
01/07/2019 850.052 Compra Alimentação - Atacadão S.A. R$641.11 R$0.00 R$16,185.67
05/07/2019 3513558 Crédito Prefeitura de Jundiaí ref Termo de Fomento nº 07/2018 R$0.00 R$12,425.89 R$28,611.56
15/07/2019 850053 Compra Alimentação - Atacadão S.A. R$1,156.86 R$0.00 R$27,454.70
15/07/2019 850054 Compra materiais de limpeza/descartáveis - Atacadão S.A. R$125.56 R$0.00 R$27,329.14
19/07/2019 553570000038547 Guia FGTS - Referente Junho/2019 R$368.00 R$0.00 R$26,961.14
19/07/2019 553570000038547 DARF PIS - Referente Junho/2019 R$46.00 R$0.00 R$26,915.14
19/07/2019 553570000038547 DARF IRRF - Referente Junho/2019 R$41.47 R$0.00 R$26,873.67
30/07/2019 612447000042767 Maria Júlia Maranzato Alves Simão - Referente Julho/2019 R$1,600.00 R$0.00 R$25,273.67
30/07/2019 613570000038547 Fabiano Augusto Berlini - Referente Julho/2019 R$400.00 R$0.00 R$24,873.67
30/07/2019 614303000027299 Letícia Cristina Pomilio - Referente Julho/2019 R$2,268.00 R$0.00 R$22,605.67
30/07/2019 73001 Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante - Referente Julho/2019 R$3,061.00 R$0.00 R$19,544.67
30/07/2019 73002 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente Julho/2019 R$1,600.00 R$0.00 R$17,944.67
30/07/2019 73003 Dilse Ferreira Araúdo dos Santos - Referente Julho/2019 R$1,104.00 R$0.00 R$16,840.67
30/07/2019 832111200669628 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$16,830.22
30/07/2019 832111200669629 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$16,819.77
30/07/2019 832111200669630 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$16,809.32
31/07/2019 613570000038262 Devolução de crédito da Prefeitura para conta do Termo de Fomento nº 07/2018 R$12,425.89 R$0.00 R$4,383.43
31/07/2019 - Rendimento da aplicação  - Referente Julho/2019 R$0.00 R$43.06 R$4,426.49

TOTAL R$24,869.24 R$12,809.86 R$4,426.49

Jundiaí, 30 de agosto de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051425717556010
05/09/2019 14:30:35

Cliente
Agência 3570-X
Conta 37993-X ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência JULHO/2019

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

28/06/2019 SALDO ANTERIOR 8.564,14 406,472047
25/07/2019 APLICAÇÃO 18.000,00 851,620576 21,136173202 1.258,092623
30/07/2019 RESGATE 9.835,43 14,32 0,51 465,806840 21,146662431 792,285783

Aplicação 16/04/2019 8.581,23 14,30 406,472047
Aplicação 25/07/2019 1.254,20 0,02 0,51 59,334793

31/07/2019 RESGATE 12.425,89 0,37 6,55 587,836314 21,150122410 204,449469
Aplicação 25/07/2019 12.425,89 0,37 6,55 587,836314

31/07/2019 SALDO ATUAL 4.324,13 204,449469 204,449469

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.564,14
APLICAÇÕES (+) 18.000,00
RESGATES (-) 22.261,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 43,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 14,69
IOF (-) 7,06
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,31
SALDO ATUAL = 4.324,13

Valor da Cota
28/06/2019 21,069443250
31/07/2019 21,150122410

Rentabilidade
No mês 0,3829
No ano 2,4788
Últimos 12 meses 4,2797

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



 

 

ASSOCIAÇÃO ALMATER 
Fundada em 31 de março de 2012 

CNPJ n. 15.670.588/0001-68 
 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019 

 

No mês de julho realizamos as atividades de férias como foi           

proposto possibilitando assim uma maior integração entre as crianças e os           

adolescentes já com os novos horários proposto neste aditivo . 

A busca ativa CRAS e Almater no mês de julho não aconteceu            

devido as férias de alguns dos funcionários do CRAS impossibilitando a           

ausência da Educadora social/ Coordenadora, para fazerem a busca ativa          

junto com a nossa Educadora Social. 

Na semana de 22 a 26 de julho realizamos a reforma no prédio do              

Centro Comunitário em parceria com a prefeitura. Conseguimos dar uma          

cara nova na parte de cima do prédio ainda falta a parte de baixo e a parte                 

externa que será realizado nos próximos meses. Contamos com a ajuda de            

voluntários e dos funcionários para a realização dessas melhorias para          

podermos  proporcionar um ambiente mais acolhedor para nossos usuários. 

Percebemos a alegria dos mesmos em encontrar um ambiente de          

cara nova e acolhedor e com mais cores. 

Foi realizado no 29 de julho uma atividade em comemoração ao           

aniversário do ECA com as crianças e adolescentes fechando assim o mês            

de julho. 

A educadora participou da reunião de monitoramento no dia 26 do           

mês juntamente com a educadora/coordenadora do Cras São Camilo e as           

demais organizações e gestão onde discutimos o andamento do trabalho          
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referentes ao meses de junho e julho e quais as necessidades para os             

próximos meses de trabalho. 

Nos dias 10 e 15 do mês a educadora social participou da reunião             

do Conselho de Assistência para discussões oportunas para continuidade         

dos trabalhos desenvolvidos no municípiO, além da construção de um          

encontro da assistência social que acontecerá em setembro. 

Realizamos nossa capacitação mensal em comunicação não       

violenta, que anteriormente era ofertada em contrapartida pela organização         

nos dias 16 e 31 de julho e discutimos sobre a identidade de nosso              

trabalho e as questões que foram trazidas na atividade do ECA. A partir             

deste mês a capacitação passa a ser custeada por este termo de            

colaboração, por ter se tornado uma ferramenta imprescindível para o          

trabalho.  
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TEATRO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS (7 a 12 anos) 

(Percepção do oficineiro - Rodrigo Ferreira de Moraes) 

  

Durante este mês a proposta do período em questão foi trabalhada            

com a temática de gincana. Divisão de equipes, integração – Crianças /            

adolescentes, criação de nomes das equipes, elaboração de gritos de          

guerra. De forma recreativa o objetivo é descobrir as habilidades físicas e/ou            

mentais e trabalhar aspectos importantes, como união, companheirismo,        

respeito, trabalho em equipe e cooperação.  

 No decorrer das oficinas encontramos um pouco de dificuldade com 

os grupos G2 e G3 , quando tentamos dar o máximo de autonomia para que 

resolvessem (internamente), suas divisões, atribuições, funções e afins, 

devido a dificuldade que o grupo tem de diálogo entre si. 

A experiência de misturar as idades – crianças e adolescentes – nos            

proporcionou interessantes reflexões: o papel de líder natural do mais velho           

e, sobretudo como ele (adolescente na condição de líder), soube lidar com a             

seleção natural ao qual fora submetido. Por outro lado, tivemos as crianças            

que passam a enxergar uma figura mais próxima como referência. O tempo            

todo na busca de um acordo entre eles, passando sempre pela           

consideração final deste líder (adolescente). Um dos períodos, sem a          

presença de adolescente (pela ausência de grupo formado), a distribuição          

dos papéis, a divisão de tarefas e revezamento desta liderança, quase           

sempre necessitou da intervenção de um adulto (oficineiro). 
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As escolhas dos nomes das equipes, feitas por eles, sem          

interferência de um adulto, trouxe também uma influência deste universo          

mais adolescente quanto aos “heróis”: 

“ESQUADRÃO e LIGA DA JUSTIÇA” (equipes do período da manhã). 

Já para o período da tarde, onde não temos grupo de adolescentes, a             

escolha dos nomes realizou-se de forma mais livre: 

“OS ESCORPIÕES e OS VENCEDORES.” 

Os aspectos citados no objetivos, foram evidenciados em meio aos          

jogos, alguns mais outros menos, algumas turmas mais que as outras. Por            

fim, trilhamos um caminho interessante na busca destes aspectos (valores          

ideais).  
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 OFICINA CLUBE DE LEITURA (7 a 12 anos) 

(Percepção da educadora social - Elaine Cavalcante) 

No mês de julho realizamos as oficinas em conjunto na segunda feira 

com a profissional de arteterapia onde realizamos oficina de slime, jogo do 

bingo, participamos de uma peça de teatro em parceria com a FUMAS com 

a peça “Águas limpas de Jundiaí” onde aproveitamos para trabalhar a 

importância da preservação da água. 
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PROGRAMA AMIGOS DO MAÇÃ  COOPERATIVOS  (7 a 12 anos) 

(Percepção da educadora social - Elaine Cavalcante) 

 

Durante o mês de julho as atividades foram realizadas em conjunto           

com a oficina de teatro onde trabalhamos através de gincanas procurando           

aprimorar o trabalho em equipe e de cooperação dos grupos. 
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ASSEMBLEIAS DE EMPODERAMENTO  (13 A 15 ANOS) 

    (Percepção da orientadora social - Letícia Pomilio) 

 

Em Julho, os adolescentes em conjunto com as crianças,         

participaram de atividades diferenciadas por se tratar do período de férias.           

Esta ação teve como objetivo reforçar os vínculos dos grupos, aumentar o            

entrosamento entre crianças e adolescentes e criar entre eles a relação de            

cooperação entre equipes. 

Os encontros foram marcados por uma gincana recreativa, com         

circuitos, jogos de adivinhação, jogo da memória, jogo de futebol, corrida do            

saco etc. Como estávamos em um momento descontraído e de reforçar os            

vínculos já criados com o grupo, pedi para que eles deixassem que eu             

participasse das atividades, o que foi prontamente atendido.  

Ambos se divertiram com as atividades, bem como esta Orientadora.          

Todos estes momentos, reforçam assuntos que já tratamos em oficinas com           

os adolescentes, como por exemplo, convivência comunitária saudável,        

direito de brincar, se divertir, o respeito ao próximo, cooperação, empatia           

etc. 

 

No dia 15, os grupos realizaram uma “caça ao tesouro” onde após            

realizarem várias tarefas, descobriram que o tesouro seria uma pizza. Após           

a atividade, todos foram para a cozinha, onde auxiliados pela Orientadora           

Social e pela Educadora Social, montaram suas mini pizzas individuais.          

Neste dia lanchamos todos juntos no salão principal e foi uma experiência            
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muito gostosa para os adolescentes, para as crianças e também para a            

equipe.  

Finalizando as atividades do mês de julho, realizamos no dia 29 um            

bate papo com as crianças e adolescentes sobre o ECA, em comemoração            

aos seus 29 anos. Nesta atividade, exibimos um vídeo sobre o ECA e             

também o ECA em Tirinhas (adaptado para uma linguagem própria para           

eles). Fomos explicando alguns artigos importantes e perguntando se eles já           

conheciam, o que achavam sobre o assunto e até destacando situações de            

seu dia a dia que se encaixavam naquilo que apresentávamos. 
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OFICINA DE HIP HOP (TODAS AS TURMAS) 

(Percepção da oficineira - Maria Julia Alves) 

 

Período da manhã (G1 e G4 ) 
  

Data – 05/07: Estavam presentes nessa oficina duas crianças, além          

dos adolescentes que podem optar por fazer ou não a oficina de hip hop.              

Seguindo uma programação de férias planejada em conjunto com os demais           

oficineiros e por um pedido dos usuários presentes, nesse dia repetimos a            

atividade do bingo a qual estimulava a agilidade, prendia a atenção dos            

mesmos e foi muito apreciada pelas crianças e adolescentes. 

 

Data - 12/07: Estavam presentes nessa oficina seis crianças, além          

dos adolescentes que podem optar por fazer ou não a oficina de hip hop.              

Nessa oficina realizei algumas atividades da metodologia coordenando-se        

além jogos corporais com as crianças e adolescentes. Para começar a           

trazê-los mais para o universo do Hip Hop utilizei músicas desse estilo            

durante as dinâmicas corporais que aconteceram nessa oficina.  

 

Data - 19/07: Estavam presentes nessa oficina seis crianças, além          

dos adolescentes que podem optar por fazer ou não a oficina de hip hop. A               

fim de colocar os usuários mais em contato com a cultura do Hip Hop nesse               

dia de oficina fiz uma atividade de rimas com as crianças onde elas             

deveriam encontrar palavras que rimassem com seus nomes. Além disso, fiz           

uma pequena sequência com alguns movimentos principais do Hip Hop.  
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Data - 26/07: Semana da reforma, não houve oficina. 

  

Período da tarde (G3 e G2) 

  

Data – 05/07: Estavam presentes nessa oficina oito crianças. Nessa          

oficina realizei algumas atividades da metodologia coordenando-se além        

jogos corporais com as crianças e adolescentes. Para começar a trazê-los           

mais para o universo do Hip Hop utilizei músicas desse estilo durante as             

dinâmicas corporais que aconteceram nessa oficina.  

  

Data - 12/07: Estavam presentes nessa oficina dez crianças. A fim           

de colocar os usuários mais em contato com a cultura do Hip Hop nesse dia               

de oficina fiz uma atividade de rimas com as crianças onde elas deveriam             

encontrar palavras que rimassem com seus nomes. Além disso, fiz uma           

pequena sequência com alguns movimentos principais do Hip Hop. 

 

Data – 19/07: Estavam presentes nessa oficina oito crianças. Nesse          

dia de oficina as crianças fizeram Slime, cada um pode fazer o seu próprio              

Slime e levá-lo para casa. 

  

Data – 26/07: Semana da reforma, não houve oficina. 

 

Devido às férias escolares no mês de Julho muitas crianças estavam           

viajando ou faltaram do SCFV por motivos diversos, por isso realizamos as            

atividades com os grupos juntos, proporcionando assim uma maior interação          

entre as crianças e adolescentes que normalmente fazem as oficinas          

separadamente. Além disso, a fim de evitar que os usuários que não            
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estiveram presentes no mês de Julho perdessem o conteúdo do novo           

percurso de oficinas que teve início neste mês, as oficinas ocorrem de forma             

diferenciada, com a proposta de trazer jogos e dinâmicas que as crianças e             

adolescentes pedem constantemente, e que nem sempre cabem no         

planejamento das atividades. Ainda que com um número reduzido de          

usuários devido ao período de férias o mês de Julho fez-se proveitoso para             

as crianças e adolescentes do SCFV, pois os mesmos puderam desfrutar de            

novas atividades, jogos e brincadeiras que não costuma-se fazer durante os           

meses do período letivo. 
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 OFICINA DE ARTETERAPIA  (TODAS AS TURMAS) 

(Percepção da oficineira - Maria Julia Alves) 
 

 
Período da manhã (G1 e G4) 

  
Data – 05/07: Estavam presentes nessa oficina quatro adolescentes         

e duas crianças. Seguindo uma programação de férias planejada em          

conjunto com os demais oficineiros do Serviço de Convivência e          

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) fizemos um bingo com os usuários          

presentes nesse dia.  

  

Data - 12/07: Estavam presentes nessa oficina cinco adolescentes e          

seis crianças. Seguindo uma programação de férias planejada em conjunto          

com os demais oficineiros e por um pedido dos usuários presentes nesse dia             

repetimos a atividade do bingo a qual estimulava a agilidade, prendia a            

atenção dos mesmos e foi muito apreciada pelas crianças e adolescentes. 

  

Data - 19/07: Estavam presentes nessa oficina dois adolescentes e          

três crianças. Nesse dia de oficina após a leitura de um livro realizada pela              

oficineira e educadora social Elaine, conduzi uma atividade em que os           

usuários deveriam desenhar qual animal eles gostariam de ser, e em           

seguida conduzi uma conversa sobre os desenhos e como cada criança e            

adolescente se relaciona com o animal desenhado.  

  

Data - 26/07: Semana da reforma, não houve oficina. 
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Período da tarde (G3 e G2) 

  

Data – 01/07: Estavam presentes nessa oficina oito crianças.         

Com o início das oficinas de zumba para os adultos no período noturno             

muitas crianças do período da tarde pediram para fazer uma oficina de            

Zumba que foi então inserida na programação das férias. Portanto, nesse           

dia iniciei a oficina com a zumba voltada para as crianças, e em seguida              

juntamente com a oficineira e educadora social Elaine conduzimos algumas          

rodadas de bingo com as turmas. 

  

Data - 08/07: Emenda de feriado  

  

Data – 15/07: Estavam presentes nessa oficina oito crianças.  

Seguindo uma programação de férias planejada em conjunto com os          

demais oficineiros do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos          

(SCFV) fizemos um bingo com os usuários presentes nesse dia.  

  

Data – 22/07: Semana da reforma, não houve oficina. 

  

Data – 29/07: Estavam presentes nessa oficina onze crianças. 

Esse dia de oficina foi destinado a uma atividade relacionada aos 30             

anos do ECA. Para isso foi passado às crianças um vídeo fornecido pelo             

próprio ECA e o ECA em tirinhas, durante a atividade as crianças            

participaram respondendo e fazendo perguntas sobre o material        

apresentado. Ao final desse momento as crianças fizeram desenhos ou          

pequenos textos sobre a importância de seus direitos. 
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Devido às férias escolares no mês de Julho muitas crianças estavam           

viajando ou faltaram do SCFV por motivos diversos, por isso realizamos as            

atividades com os grupos juntos, proporcionando assim uma maior interação          

entre as crianças e adolescentes que normalmente fazem as oficinas          

separadamente. Além disso, a fim de evitar que os usuários que não            

estiveram presentes no mês de Julho perdessem o conteúdo do novo           

percurso de oficinas que teve início neste mês, as oficinas ocorrem de forma             

diferenciada, com a proposta de trazer jogos e dinâmicas que as crianças e             

adolescentes pedem constantemente, como o slime por exemplo. Ainda que          

com um número reduzido de usuários devido ao período de férias o mês de              

Julho fez-se proveitoso para as crianças e adolescentes do SCFV.  
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Diante do exposto, declaramos que estas são as percepções da          

equipe técnica do projeto e dos profissionais oficineiros, referente ao mês de            

julho de  2019. 

 

Jundiaí, 30 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

_______________________________ 
ELAINE CRISTINA S.F. CAVALCANTE 

Educadora Social  
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
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