
 

 
ASSOCIAÇÃO   ALMATER  

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

 
 

Jundiaí,   31   de   maio   de   2019.  
 
 

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              
07   à   15   anos.   
 
 

● Mês   de   referência:    Abril/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: ABRIL/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

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$)

R$0.00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$10,439.84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$0.00

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$44.53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$10,484.37

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$10,484.37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação Almater vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas 
no exercício abril/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$0.00 R$2,148.27 R$0.00 R$2,148.27 R$0.00
Recursos Humanos (6) R$3,520.00 R$0.00 R$3,040.00 R$3,040.00 R$480.00
Alimentação R$946.30 R$0.00 R$946.30 R$946.30 R$0.00
Utilidades Públicas (7) R$199.99 R$358.17 R$0.00 R$358.17 R$199.99

TOTAL R$4,666.29 R$2,506.44 R$3,986.30 R$6,492.74 R$679.99

(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$10,484.37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$6,492.74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$3,991.63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$3,991.63

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

Jundiaí, 31 de maio de 2019

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68



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: ABRIL/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

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$)

11/04/2019 R$11,932.20 05/04/2019 8135723 R$11,932.20

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$0.00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$11,932.20

(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$11,932.20

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$11,932.20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação Almater vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas 
no exercício abril/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$5,359.47 R$0.00 R$4,904.00 R$4,904.00 R$455.47
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
Utilidades Públicas (7) R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

TOTAL R$5,359.47 R$0.00 R$4,904.00 R$4,904.00 R$455.47

(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$11,932.20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$4,904.00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$7,028.20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$7,028.20

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

Jundiaí, 31 de maio de 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

03/04/2019 NF 037.228 Atacadão S.A Compra Alimentação R$946.30 R$946.30
29/04/2019 NF 53 Guilherme Augusto Gonçalves Sai Oficina de Documentário R$480.00 R$480.00
28/04/2019 NF 12 Maria Júlia Maranzato Alves Simão Oficineiro de Dança R$1,600.00 R$1,600.00
29/04/2019 NF 45 Rodrigo Ferreira de Moraes Oficineiro de Teatro R$1,440.00 R$1,440.00
28/05/2019 NF 49037 Pombonet Telecomunicações e Informática LTDA - ME Utilidades Públicas R$199.99 R$199.99
30/04/2019 Holerite Letícia Cristina Pomilio Orientadora Social R$2,340.63 R$2,169.00
29/04/2019 Holerite Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante Educadora Social R$3,020.46 R$2,735.00
07/05/2019 Guia de Recolhimento FGTS  ref 04/2019 Encargos Sociais R$736.00 R$368.00
24/05/2019 Guia de Recolhimento IRRF ref 04/2019 Encargos Sociais R$69.29 R$41.47
25/05/2019 Guia de Recolhimento PIS ref 04/2019 Encargos Sociais R$92.00 R$46.00
TOTAL R$10,924.67 R$10,025.76

Numero de documentos relacionados: 10
Total de despesas comprovadas: R$10,924.67
Total de despesas comprovadas Municipal: R$10,025.76

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, 31 de maio 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$10,313.07

05/04/2019 8135723 Transferência do Repasse - Referente abril/2019 R$0.00 R$11,932.20 R$22,245.27
05/04/2019 850043 Compra Alimentação - Atacadão S.A. R$946.30 R$0.00 R$21,298.97
16/04/2019 553570000038547 Guia INSS Patronal - Referente Março/2019 R$1,692.80 R$0.00 R$19,606.17
16/04/2019 553570000038547 Guia FGTS - Referente Março/2019 R$368.00 R$0.00 R$19,238.17
16/04/2019 553570000038547 Pombonet Telecomunicações e Informática LTDA - ME referente Fev/2019 R$158.18 R$0.00 R$19,079.99
16/04/2019 553570000038547 DARF PIS - Referente Março/2019 R$46.00 R$0.00 R$19,033.99
16/04/2019 553570000038547 DARF IRRF - Referente Março/2019 R$41.47 R$0.00 R$18,992.52
26/04/2019 553570000038547 Pombonet Telecomunicações e Informática LTDA - ME referente Março/2019 R$199.99 R$0.00 R$18,792.53
29/04/2019 200,012 TED Devolvida R$0.00 R$480.00 R$19,272.53
29/04/2019 552447000042767 Maria Júlia Maranzato Alves Simão - Referente Abril/2019 R$1,600.00 R$0.00 R$17,672.53
29/04/2019 554303000027299 Letícia Cristina Pomilio - Referente Abril/2019 R$2,169.00 R$0.00 R$15,503.53
29/04/2019 42,901 Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante - Referente Abril/2019 R$2,735.00 R$0.00 R$12,768.53
29/04/2019 42,902 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente Abril/2019 R$1,440.00 R$0.00 R$11,328.53
29/04/2019 42,903 Guilherme Augusto Gonçalves Sai R$480.00 R$0.00 R$10,848.53
29/04/2019 871191200952081 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.18 R$0.00 R$10,838.35
29/04/2019 871191200952082 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.18 R$0.00 R$10,828.17
29/04/2019 871191200952083 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.18 R$0.00 R$10,817.99
30/04/2019 - Rendimento da aplicação  - Referente Abril/2019 R$0.00 R$44.53 R$10,862.52

TOTAL R$11,907.28 R$12,456.73 R$10,862.52

Jundiaí,  31 de maio de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081622186393012
08/05/2019 16:29:10

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

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

29/03/2019 SALDO ANTERIOR 8.674,13 416,012560
16/04/2019 APLICAÇÃO 10.000,00 478,632612 20,892851285 894,645172
29/04/2019 RESGATE 7.906,91 17,75 378,790605 20,920951847 515,854567

Aplicação 07/12/2018 726,18 2,61 34,835605
Aplicação 05/02/2019 7.180,73 15,14 343,955000

30/04/2019 SALDO ATUAL 10.794,00 515,854567 515,854567

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.674,13
APLICAÇÕES (+) 10.000,00
RESGATES (-) 7.906,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 17,75
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,78
SALDO ATUAL = 10.794,00

Valor da Cota
29/03/2019 20,850650575
30/04/2019 20,924492539

Rentabilidade
No mês 0,3541
No ano 1,3855
Últimos 12 meses 4,2717

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  
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RELATÓRIO   DE   ATIVIDADES  

REFERENTE   AO   MÊS   ABRIL    DE   2019  

 

No  mês  de  abril  demos  continuidade  ao  Serviço  de  Convivência  e            

Fortalecimento  de  Vínculo  com  a  inserção de  9  famílias  sendo  8  crianças  e  2               

adolescentes.  

 

A  e ducadora  social  da  organização  junto  com  a         

Coordenadora/Educadora  social  do  Cras  São  Camilo  realizaram  a  busca  ativa           

no  território,  baseado  na  listagem  da  Vigilância  Social  onde  se  encontra  todos  os              

usuários  cadastrados  que  contém  bolsa  família  e  BPC.  Até  19  de  abril  foram              

visitadas 19  famílias  cadastradas  da  faixa  etária  de  12  a  15  anos ,  porém  alguns               

deles  mudaram  de  endereço  e  outros  ainda  não  encontramos  em  casa  e  alguns              

não  tiveram  interesse  em  se  inscrever  no  serviço,  desta  lista  ainda  temos  27              

famílias  que  os  adolescentes  estão  estudando  em  escola  de  tempo           

integral.Tivemos  nesta  busca  ativa  a  inscrição  de  2  adolescentes  novos  para  o             

serviço.  Temos  tido  muita  dificuldade  de  encontrar  algumas  moradias  devido  a            

urbanização  do  território  algumas  famílias  estão  morando  em  outros  lugares,  mas            

no   próximo   mês   continuaremos   a   busca   ativa.  

 

Os  profissionais  participaram  da capacitação  promovida  pela  Almater         

nos  dias 02/04  e  30/04 tratando  sobre  comunicação  não  violenta  mediante  os             

conflitos  e  necessidades  encontrados  dentro  do  serviço  desenvolvido  como          

 

Endereço:   Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.  
Email:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br     Telefone:   (11)   99674-7252  
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também  as  melhores  formas  para  lidarmos  com  as  demandas  que  estão  surgindo             

no   dia   a   dia.  

 

No  dia 15  abril  realizamos  a comemoração  de  páscoa  com  os  usuários             

com  brincadeiras  e  doação  de  ovos  que  os  alunos  do  Colégio  Maple  Bear              

arrecadaram   para   nossas   crianças.  

 

No dia  25  deste  mês  realizamos  uma  apresentação  da  instituição  para  os             

pais  e  moradores  do  bairro,  onde  tivemos  apresentação  de  um  cena  de  teatro              

alusão  ao  filme  Sociedade  dos  Poetas  mortos,  a  leitura  de  um  poesia  e              

apresentação  dos  serviço  e  do  projeto  realizado  neste  momento  pela  Almater  no             

território  e  encerramos  a  noite  com  apresentação  de  um  grupo  de  capoeira  já              

aproveitando  para  apresentar  uma  das  oficinas  que  teremos  para  o  próximo            

percurso   no   segundo   semestre.  
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TEATRO   E   CONTAÇÃO   DE   HISTÓRIAS   (7   a   12   anos)  

(Percepção   do   oficineiro   -   Rodrigo   Ferreira   de   Moraes)  

  

No  segundo  mês  do  tema  "FAMÍLIA  E  COMUNIDADE",  a  proposta  tem            

sido  descobrir  e,  em  seguida,  explorar  o  cotidiano  familiar  dos  alunos,  por  meio  da               

criação  de  cenas.  Cenas  essas  que  nasceram  a  partir  dos  “discurso/entrevista”,            

que   funcionou   da   seguinte   forma:  

 

Os  alunos  são  separados  por  duplas  (ou  trios).  Determina-se  quem           

começará  com  a  fala  e,  consequentemente,  quem  será  o  ouvinte.  O  detentor  da              

fala  discorrerá  sobre  seu  universo  familiar  –  quem  mora  em  sua  casa,  como  se               

tratam,  se  tem  animais  de  estimação,  como  é  a  casa  onde  reside  –  uma  espécie  de                 

entrevista.  Após  a  fala,  invertem-se  os  papéis,  ou  seja,  quem  falou  passará  a  ser               

ouvinte.  Quando  as  entrevistas  (em  duplas/trios)  cessam,  o  “material”  é           

apresentado  ao  grupo,  sempre  na  terceira  pessoa.  O  ouvinte  apresentará  a  todo             

grupo  o  colega  entrevistado.  Assim,  a  ideia  é  perceber  como  o  outro  passa  a               

enxergar  o  amigo,  diante  daquilo  que  fora  ouvido  e  observado  em  “entrevista”.  As              

cenas  nasceram  dessas  expressões.  Misturadas  essas  expressões  à  canção  dos           

Titãs   –   FAMÍLIA   –,   iniciamos   o   desenvolvimento   da   proposta.  

 

Das  dificuldades  para  o  alcance  do  objetivo  acima  citado,  elencamos  a            

entrada  de  novos  usuários  no  meio  do  percurso  como  um  dificultador,  pois  temos              

que  em  algumas  situações  ficar  voltando  no  que  já  foi  apresentado  e  muitas  das               

vezes   o   grupo   precisa   se   reestruturar   devido   a   chegada   de   um   novo   participante.  
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Vemos  que  os  resultados  esperados  para  o  decorrer  do  percurso  como            

expressar,  expor,  sobre  a  família  tem  sido  um  desafio  para  os  alunos.  Ainda              

tímidos,  têm  revelado  muito  pouco  de  seus  lares,  seus  cotidianos  e  porque  não,  os               

desafios  da  família.  Contudo,  aos  poucos,  percebe-se  que  os  alunos  compreendem            

as  similaridades  nas  relações  familiares.  O  “ouvinte”  tem  sido  importante  para  que             

haja   empatia.  

 

Por  fim,  a  exploração  desse  tema  ainda  é  superficial,  uma  vez  que             

trabalhamos  neste  mês  de  abril  com  a  sazonalidade  (Páscoa)  com  G1  e  G2.  Já               

para  o  G3  a  proposta  foi:  compreender  e  construir  uma  cena  em  alusão  a  obra                

cinematográfica  SOCIEDADE  DOS  POETAS  MORTOS  para  apresentá-la  num         

evento   destinado   aos   pais.  
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     OFICINA   CLUBE   DE   LEITURA   (7   a   12   anos)  

(Percepção   da   educadora   social   -   Elaine   Cavalcante)  

 

Neste  mês  de  abril  demos  continuidade  ao  tema  família  trabalhando           

através  de  história  a  diversidade  familiar,  percebemos  que  o  tema  tem  em  si  já  uma                

dificuldade  pois  as  crianças  não  querem  falar  de  suas  vivências  e  muitos             

apresentam  muitas  dificuldades  em  suas  casas.  A  ausência  de  pai  ou  de  uma              

figura  masculino  traz  muitas  angústias  e  dores  ao  falar  sobre  esse  tema  .  Algumas               

crianças  não  sabem  nem  onde  o  pai  estão  outras  os  pais  estão  presos  trazendo               

assim  uma  dificuldade  ainda  maior  de  falar  de  suas  famílias.  Trabalhamos  a             

releitura  da  obra  da  Tarsila  do  Amaral  apresentamos  a  vida  familiar  dela  para  que               

as  crianças  percebam  que  todos  nós  temos  famílias  não  importando  a  composição             

da   mesma,   trabalhamos   também   poesias   de   Cecilia   Meireles,   Ziraldo   e   outros.  

 

Daremos  continuidade  a  temática  no  próximo  mês  esperando  que  as           

dificuldades   sejam   melhores   para   se   falar   deste   tema.  

 

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

6  

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 

   

 

 

PROGRAMA   AMIGOS   DO   MAÇÃ    E   JOGOS   COOPERATIVOS    (7   a   12   anos)  

(Percepção   da   educadora   social   -   Elaine   Cavalcante)  

Durante  o  mês  de  abril  demos  continuidade  ao  programa  “Amigos  do            

Maçã”  dando  início  ao  módulo  2  com  o  tema  a  “Comunicação”  neste  módulo              

reforçar  a  habilidade  de  se  comunicar  de  uma  forma  clara.  As  crianças  conseguem              

entender  porém  muitas  vezes  na  hora  de  se  colocar  acabam  não  conseguindo             

colocar  em  prática  o  que  aprenderam.  Tem  sido  muito  proveitoso  trabalhar  com             

eles  pois  percebemos  que  em  outras  situações  os  mesmo  utilizam  das  ferramentas             

aprendidas   para   resolverem   as   necessidades   que   aparecem   no   seu   dia   a   dia.   
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ASSEMBLEIAS   DE   EMPODERAMENTO      (13   A   15   ANOS)  

      (Percepção   da   orientadora   social   -   Letícia   Pomilio)  

 

Em  abril  fizemos  uma  adequação  nos  grupos  e  recebemos  novos           

integrantes.  Ao  todo,  estamos  com  10  adolescentes  inscritos  no  grupo  da  manhã,             

com   uma   frequência   de   quase   100%   nos   encontros.  

 

A  chegada  de  novos  usuários  permite  que  o  trabalho  seja  realizado  de             

forma  mais  satisfatória  e  que  os  objetivos  a  serem  alcançados  se  desenvolvam             

com   mais   facilidade.  

 

Sendo  assim,  nos  primeiros  encontros  abordamos  com  os  adolescentes  o           

que  é  o  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimentos  de  Vínculos  e  qual  a  sua               

finalidade.  Em  uma  linguagem  simples  e  com  a  ajuda  de  uma  apresentação  em              

slides,  foi  apresentado  aos  usuários  tudo  aquilo  que  já  foi  realizado  pela             

Associação  dentro  do  SCFV  e  aquilo  que  vamos  passar  a  oferecer  à  eles  a  partir                

de   julho/2019.  

 

Em  relação  ao  que  será  oferecido  a  partir  do  meio  do  ano,  é  importante               

destacar  que  os  usuários  tiveram  grande  participação  na  escolha  das  atividades.            

Realizamos  votações  com  o  grupo  e  eles  optaram  por  continuar  tendo  as  oficinas              

de  Empoderamento,  ter  oficinas  de  teatro  (que  até  então  só  era  oferecido  aos              
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grupos  de  crianças)  e  também  optaram  por  não  ter  mais  aulas  de  dança  e  sim  de                 

capoeira.  

 

Em  abril,  como  é  celebrada  a  Páscoa,  trouxemos  para  o  grupo  a  história  da               

Páscoa,  simbologia  dos  ovos  de  chocolate  e  do  coelho.  O  grupo  se  entusiasmou              

com   o   tema   e   confeccionaram   os   enfeites   para   o   espaço   do   Centro   Comunitário.  

 

Neste  mês  também  abordamos  com  o  grupo  o  tema  “Valores”.  O  objetivo             

era  trazer  ao  grupo  tudo  aquilo  que  entendemos  como  valores  primordiais  a  serem              

trabalhados  dia  a  dia  em  nossas  vidas.  Para  complementar  o  tema,  foi  exibido  o               

filme  “Click”  que  fala  sobre  valores  como:  família,  amor,  união  e  respeito,  tudo              

abordado  de  forma  simples  e  com  comédia,  o  que  deixou  o  ambiente  mais              

descontraído   para   as   discussões   em   grupo.  

 

No  dia  15/04/2019  realizamos  nossa  Festa  da  Páscoa  e  o  grupo  dos             

adolescentes  participou  de  uma  atividade  em  conjunto  com  o  grupo  das  crianças.             

Essa  atividade  foi  conduzida  pelo  professor  de  teatro  e  acompanhada  pela            

orientadora   social   e   também   pela   educadora   social.  

 

Percebemos  que  os  adolescentes  que  participam  desde  o  começo  do           

Serviço,  estão  progredindo  quanto  ao  olhar  crítico  e  também  quanto  a  maturidade.             

A  adolescência  é  um  período  em  que  surgem  muitas  dúvidas,  mudanças  no  corpo              

e  na  mente  e  isso  influencia  no  dia  a  dia  deles.  Como  parte  do  SCFV  buscamos                 
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sempre  apoiá-los  e  ampará-los  diante  dessas  situações  e  isso  tem  sido  muito             

positivo   tanto   para   eles,   quanto   para   nós.  
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OFICINA   DE   COMUNICAÇÃO   (PRODUÇÃO   DE   DOCUMENTÁRIO)  

(Percepção   da   orientadora   social   -   Letícia   Pomilio)  

 

Em  abril  os  adolescentes  iniciaram  nas  oficinas  de  Comunicação  o  módulo:            

Produção  de  Documentário.  O  tema  abordado  será  o  trabalho  desenvolvido  pela            

Associação   Almater   no   território   do   São   Camilo.  

 

Para  isso,  iniciamos  nosso  encontro  com  a  exibição  de  um  documentário            

chamado:  “O  sol  não  é  quadrado”  (disponível  na  plataforma  YouTube).  O            

documentário  retrata  a  vida  de  adolescentes  que  estão  inseridos  na  Fundação            

Casa   e   também   adolescentes   que   são   egressos   do   sistema.   

 

A  partir  da  exibição  do  documentário,  os  adolescentes  conseguiram  fazer           

um  paralelo  com  as  Assembleias  de  Empoderamento,  pois  abordamos  muito  as            

temáticas  de  Projeto  de  Vida,  e  este  tema  foi  muito  comentado  pelos  educadores  e               

orientadores   que   estavam   sendo   entrevistados   no   documentário.  

 

Os  adolescentes  verbalizaram  que  trabalhar  projetos  de  vida  tem  grande           

importância  na  adolescência,  pois  permite  que  eles  consigam  idealizar  um  futuro            

diferente   da   realidade   vivida   pelo   bairro   onde   moram.  

 

No  final  do  mês  eles  tiveram  2  oficinas  com  um  profissional  da  área  que  os                

auxiliará  na  produção  do  documentário.  Nestes  encontros,  foram  exibidos  formatos           
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diferentes  de  documentários  (curtos  e  longos)  e  eles  também  começaram  a            

construir   pautas   de   entrevistas.  

 

Além  disso,  puderam  registrar  através  de  fotos  e  vídeos  as  demais  oficinas             

que  acontecem  no  espaço  (trabalhando  todas  as  técnicas  já  aprendidas  em            

oficinas  anteriores).  Este  material  irá  compor  todo  o  documentário  que  será            

produzido   até   junho   e   exibido   no   Sarau   dia   13/06/2019.  

 

Os  adolescentes  continuam  criando  conteúdos  para  o  jornal  mural  “Jovem           

News”.  Neste  mês  falamos  um  pouco  sobre  tudo  o  que  estava  acontecendo  nas              

oficinas,  sobre  as  propostas  e  finalidades  de  cada  atividade.  O  jornal  além  de  ficar               

exposto  em  nosso  mural,  também  é  divulgado  nas  redes  sociais  da  Associação             

Almater,   rede   social   do   CRAS   São   Camilo   e   no   grupo   de   Rede   do   São   Camilo.   

 

Finalizando  as  oficinas  de  Comunicação,  os  adolescentes  puderam  realizar          

uma  visita  à  TVTEC  de  Jundiaí  no  dia  29/04/2019.  Foi  um  momento  único  para               

eles.  Os  usuários  não  conheciam  o  espaço  e  nem  o  trabalho  desenvolvido.  A  visita               

foi  monitorada,  eles  puderam  conhecer  todos  os  setores,  tirar  fotos,  fazer            

perguntas,  estiveram  dentro  do  espaço  onde  acontece  o  programa  de  rádio  da             

TVTEC  e  acompanhar  a  exibição  do  programa  ao  vivo.  Finalizamos  o  passeio  com              

um  registro  fotográfico  dos  adolescentes  em  um  muro  grafitado  por  um  membro  da              

comunidade   do   Jardim   São   Camilo   (Jensen   Silva).  

 

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

13  

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

14  

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
OFICINA   DE   DANÇA   (todas   as   turmas)  

(Percepção   da   oficineira   -   Maria   Julia   Alves)  

   Grupo   de   07   a   12   anos   -   período   manhã   (G1   e   G4)   e   tarde   (G3)   e   (G2)  

  
Data  –  05/04 :  Estavam  presentes  nas  oficinas  quatro  crianças  do  G1,  seis             

crianças   do   G2,   seis   crianças   do   G3   e   dois   adolescentes   do   G4.   

 

Nessa  oficina  foi  reforçado  o  trabalho  dos  pés  com  os  usuários.  Para  iniciar              

esse  trabalho  disponibilizei  para  as  crianças  e  adolescentes  quatro  caixas  com            

diferentes  tipos  de  pedras,  os  usuários  deveriam  um  de  cada  vez  entrar  nessas              

caixas  e  movimentar  os  pés  lá  dentro  de  modo  a  sensibilizá-los.  Orientei  as              

crianças  e  adolescentes  que  ao  sair  das  caixas  de  pedra  procurassem  sentir  como              

estavam  seus  pés  após  a  atividade  da  caixa  e  movimentá-los  livremente  pela  sala.              

Enquanto  isso  realizei  movimentações  de  aquecimento  corporal  com  os  usuários           

que  estavam  fora  das  caixas  aguardando  sua  vez  de  entrar  nas  mesmas.  Com  os               

pés  já  acordados  e  sensibilizados,  e  com  o  corpo  já  aquecido  iniciei  o  trabalho  da                

caminhada  ágil  e  articulada  do  Boi,  frisando  para  os  usuários  que  buscassem             

realizar   a   movimentação   dos   pés   no   ritmo   da   música.  

 

Em  seguida  disponibilizei  diferentes  tecidos  para  que  os  usuários          

escolhessem  sua  capa  de  Boi  para  aquele  dia,  e  então  realizei  uma  dinâmica  em               

roda,  na  qual  duas  crianças  entravam  na  roda,  uma  fazendo  os  movimentos  de  Boi               

e  outra  do  Vaqueiro,  enquanto  os  demais  realizavam  movimentos  guiados  por  mim             

na   roda.   

 

Data  –  12/04:  Estavam  presentes  nas  oficinas  seis  crianças  do  G1,  seis             

crianças   do   G2,   quatro   crianças   do   G3   e   três   adolescentes   do   G4.   
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Nesse  dia  de  oficina  procurei  trazer  mais  maleabilidade  para  as  costas  das             

crianças  e  adolescentes  do  SCFV,  e  aumentar  o  repertório  de  movimento  deles,             

para  que  num  momento  de  dança  criativa  os  usuários  pudessem  se  sentir  mais              

seguros   e   a   vontade   para   descobrirem   seus   próprios   movimentos.   

 

Realizei  uma  atividade  inicial  de  aquecimento  do  corpo  todo,  e  em  seguida             

trabalhei  individualmente  com  cada  usuário  a  movimentação  do  movimento  de           

ondular   as   costas   com   a   postura   na   horizontal   (postura   de   Boi).  

 

Em  seguida  pedi  que  as  crianças  e  adolescentes  riscassem  um  círculo  com             

giz  no  chão,  escolhessem  um  pano  para  virar  Boi  naquele  dia  e  distribui  as               

máscaras  de  Boi  que  já  havia  sido  pintada  por  eles.  Com  cada  usuário  dentro  do                

círculo  que  haviam  riscado,  realizei  movimentações  alternadas  de  Boi  e  de            

Vaqueiro  e  em  determinado  momento  orientei  que  os  usuários  continuassem  a            

realizar  o  movimento  proposto  por  mim,  mas  que  fechassem  os  olhos  e  que  aos               

poucos  deixassem  aquele  movimento  virar  outro  criado  por  eles.  Dando           

continuidade  a  essa  atividade  pedi  às  crianças  e  adolescentes  que  se            

movimentassem  livremente  naquele  espaço,  procurando  perceber  se  estavam         

fazendo   mais   o   papel   do   Boi   ou   do   Vaqueiro.   

 

Data  –  26/04:  Estavam  presentes  nas  oficinas  sete  crianças  do  G1,  seis             

crianças   do   G2   e   oito   crianças   do   G3.  

 

O  trabalho  desse  dia  destinou-se  ao  ensaio  da  apresentação  que  seria            

realizada  na  oficina  seguinte,  e  aos  ajustes  necessários  das  máscaras  de  Boi,             

afinal  desde  o  período  de  início  dos  trabalhos  com  a  manifestação  do             

Bumba-meu-Boi  novos  usuários  entraram  no  SCFV  e  ainda  não  haviam  pintado  e             
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enfeitado  suas  máscaras.  Iniciei  a  oficina  com  um  aquecimento  corporal,  em            

seguida  realizei  a  dinâmica  que  seria  apresentada  na  semana  seguinte  na  praça             

que  acolhe:  os  usuários  deveriam  ficar  dispostos  em  roda  e  no  meio  dele  deveria               

haver  sempre  um  Boi  e  um  Vaqueiro  movimentando-se  e  interagindo  livremente,            

enquanto  em  que  as  crianças  e  adolescentes  que  estivessem  em  volta  da  roda              

seguiam  meus  movimentos.Finalizado  esse  momento  disponibilizei  tintas  e         

algumas  pedras  para  que  os  usuários  pudessem  pintar  e  enfeitar  suas  máscaras             

de   Boi   para   a   apresentação.  

 

Nesse  mês  boa  parte  dos  usuários  tiveram  presença  regular  nas  oficinas,            

enquanto  alguns  usuários  novos  começaram  a  frequentar  o  SCFV  e  se  adaptaram             

bem.  

 

A  temática  do  Bumba  meu  Boi  tem  sido  enriquecedora  para  as  crianças  e              

adolescentes  que  vem  demonstrando  um  melhor  convívio  uns  com  os  outros,  e  se              

empenhando  para  conseguir  realizar  as  matrizes  de  movimento  dessa          

manifestação.  
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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   abril   de   2019.   

 

 

Jundiaí,   31   de   maio   de   2019.   

 

 

 

 

 

_______________________________  
ELAINE   CRISTINA   S.F.   CAVALCANTE  

Educadora   Social   
Serviço   de   Convivência   e   Fortalecimento   de   Vínculos   
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