
 

 
ASSOCIAÇÃO   ALMATER  

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

 
 

Jundiaí,   06   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:    Agosto/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: AGOSTO/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$)

julho/2019 R$10,866.77
06/08/2019 660340000069057 R$23,162.77agosto/2019 R$12,296.00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$3,153.90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$23,162.77
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$58.44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$26,375.11

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$26,375.11
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação Almater vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no 
exercício agosto/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$ 5,620.220 R$615.45 R$5,004.77 R$5,620.22 R$615.45
Recursos Humanos (6) R$4,240.00 R$0.00 R$4,240.00 R$4,240.00 R$0.00
Alimentação R$812.90 R$0.00 R$812.90 R$812.90 R$0.00
Materiais de limpeza e higiene R$140.62 R$0.00 R$140.62 R$140.62 R$0.00
Materiais de papelaria R$578.47 R$0.00 R$578.47 R$578.47 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$199.99 R$0.00 R$199.99 R$199.99

TOTAL R$11,592.20 R$815.44 R$10,776.76 R$11,592.20 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$26,375.11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$11,592.20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$14,782.91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$14,782.91

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 setembro 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: AGOSTO/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$)

08/08/2019 R$1,429.23 06/08/2019 660340000069057 R$1,429.23

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$0.00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$1,429.23
(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$1,429.23

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$1,429.23
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação Almater vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no 
exercício agosto/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$1,429.23 R$0.00 R$1,429.23 R$1,429.23 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$1,429.23 R$0.00 R$1,429.23 R$1,429.23 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$1,429.23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$1,429.23
(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 setembro 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
08/08/2019 NF 42716 Atacadão S.A. Alimentação R$127.80 R$127.80
19/08/2019 NF214612 Kalunga Com e Ind Gráfica LTDA Papelaria/Escritório R$435.98 R$435.98
19/08/2019 NF 43146 Atacadão S.A. Alimentação R$685.10 R$685.10
19/08/2019 NF 43147 Atacadão S.A. Material de limpeza R$217.32 R$140.62
21/08/2019 NF 214935 Kalunga Com e Ind Gráfica LTDA Papelaria/Escritório R$142.49 R$142.49
28/08/2019 NF 01 Camila Munhoz Oficina de Capoeira R$640.00 R$640.00
29/08/2019 NF 16 Maria Júlia Maranzato Alves Simão Oficineira de Dança/Arteterapia R$1,600.00 R$1,600.00
29/08/2019 NF 49 Rodrigo Ferreira de Moraes Oficineiro de Teatro R$1,600.00 R$1,600.00
29/08/2019 NF 159 Fabiano Augusto Berlini Capacitação p/ profissionais R$400.00 R$400.00
28/09/2019 NF 50291 Pombonet Telecomunicações e Informática LTDA - ME Utilidades Públicas R$199.99 R$199.99
30/08/2019 Holerite Letícia Cristina Pomilio Orientadora Social R$2,449.03 R$2,269.00
30/08/2019 Holerite Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante Educadora Social R$3,448.70 R$3,061.00
30/08/2019 Holerite Dilse Ferreira Araújo dos Santos Auxiliar de Limpeza R$1,200.00 R$1,104.00
07/09/2019 Guia de Recolhimento FGTS  ref 08/2019 Encargos Sociais R$888.80 R$496.00
20/09/2019 Guia de Recolhimento IRRF ref 08/2019 Encargos Sociais R$85.27 R$57.45
25/09/2019 Guia de Recolhimento PIS ref 08/2019 Encargos Sociais R$111.10 R$62.00

TOTAL R$14,231.58 R$13,021.43

Numero de documentos relacionados: 16
Total de despesas comprovadas: R$14,231.58
Total de despesas comprovadas Municipal: R$13,021.43

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 setembro 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$4,426.49

06/08/2019 660340000069057 Transferência do Repasse - Referente Julho e Agosto R$0.00 R$23,162.77 R$27,589.26
06/08/2019 3528592 Transferência do Repasse - Referente Agosto R$0.00 R$1,429.23 R$29,018.49
06/08/2019 4752519 Crédito Prefeitura de Jundiaí ref Termo de Fomento nº 07/2018 R$0.00 R$12,425.89 R$41,444.38
07/08/2019 613570000038547 Guia FGTS - Referente Julho/2019 R$496.00 R$0.00 R$40,948.38
07/08/2019 613570000038547 DARF IRRF - Referente Julho/2019 R$57.45 R$0.00 R$40,890.93
07/08/2019 613570000038547 DARF PIS - Referente Julho/2019 R$62.00 R$0.00 R$40,828.93
08/08/2019 620986 Compra Alimentação - Atacadão S.A. R$127.80 R$0.00 R$40,701.13
19/08/2019 488673 Kalunga Com e Ind Gráfica LTDA - Materiais de papelaria/escritório R$435.98 R$0.00 R$40,265.15
19/08/2019 634147 Compra Alimentação - Atacadão S.A. R$685.10 R$0.00 R$39,580.05
19/08/2019 640892 Materiais de limpeza e higiene - Atacadão S.A. R$217.32 R$0.00 R$39,362.73
19/08/2019 613570000038262 Devolução de crédito da Prefeitura para conta do Termo de Fomento nº 07/2018 R$12,425.89 R$0.00 R$26,936.84
21/08/2019 750793 Kalunga Com e Ind Gráfica LTDA - Materiais de papelaria/escritório R$142.49 R$0.00 R$26,794.35
28/08/2019 82801 Pombonet Telecomunicações e Informática LTDA - ME referente Julho/2019 R$199.99 R$0.00 R$26,594.36
29/08/2019 612447000042767 Maria Júlia Maranzato Alves Simão - Referente Agosto/2019 R$1,600.00 R$0.00 R$24,994.36
29/08/2019 614303000027299 Letícia Cristina Pomilio - Referente Agosto/2019 R$2,269.00 R$0.00 R$22,725.36
29/08/2019 616718000001506 Fabiano Augusto Berlini - Referente Agosto/2019 R$400.00 R$0.00 R$22,325.36
29/08/2019 82901 Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante - Referente Agosto/2019 R$3,061.00 R$0.00 R$19,264.36
29/08/2019 82902 Dilse Ferreira Araúdo dos Santos - Referente Agosto/2019 R$1,104.00 R$0.00 R$18,160.36
29/08/2019 82903 Camila Munhoz - Referente Agosto/2019 R$640.00 R$0.00 R$17,520.36
29/08/2019 82904 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente Agosto/2019 R$1,600.00 R$0.00 R$15,920.36
29/08/2019 832411200269653 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$15,909.91
29/08/2019 832411200269654 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$15,899.46
29/08/2019 832411200269655 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$15,889.01
29/08/2019 832411200269656 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$15,878.56
31/08/2019 - Rendimento da aplicação  - Referente Agosto/2019 R$0.00 R$58.44 R$15,937.00

TOTAL R$25,565.82 R$37,076.33 R$15,937.00

Jundiaí, 30 de setembro de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061349747107009
06/09/2019 13:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 3570-X
Conta corrente 37993-X   ASSOCIACAO ALMATER
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/08/2019 0340 99026 870 Transfer?ncia recebida 660.340.000.069.057 23.162,77 C

06/08 0340 69057-0 JUNDIAIBL PSB
06/08/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 3.528.592 1.429,23 C

104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J
06/08/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 4.752.519 12.425,89 C 37.017,89 C

104 0316 17498120000163 FM DIREITOS CR
07/08/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 613.570.000.038.547 496,00 D

07/08 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
07/08/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 613.570.000.038.547 57,45 D

07/08 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
07/08/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 613.570.000.038.547 62,00 D 36.402,44 C

07/08 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
08/08/2019 3570 99008 234 Compra com Cart?o 620.986 127,80 D 36.274,64 C

08/08 18:20 ATACADAO 194 AS
14/08/2019 0000 13049 345 BB Renda Fixa 500 1.200.001 36.274,64 D 0,00 C
19/08/2019 3570 99008 234 Compra com Cart?o 488.673 435,98 D

19/08 14:12 KAUNGA JUNDIAI
19/08/2019 3570 99008 234 Compra com Cart?o 634.147 685,10 D

19/08 15:57 ATACADAO 194 AS
19/08/2019 3570 99008 234 Compra com Cart?o 640.892 217,32 D

19/08 16:02 ATACADAO 194 AS
19/08/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 613.570.000.038.262 12.425,89 D

19/08 3570 38262-0 ASSOCIACAO ALM
19/08/2019 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 13.764,29 C 0,00 C
21/08/2019 3570 99008 234 Compra com Cart?o 750.793 142,49 D

21/08 10:22 KAUNGA JUNDIAI
21/08/2019 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 142,49 C 0,00 C
28/08/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.801 199,99 D

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
28/08/2019 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 199,99 C 0,00 C
29/08/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 612.447.000.042.767 1.600,00 D

29/08 2447 42767-5 MARIA JULIA M
29/08/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 614.303.000.027.299 2.269,00 D

29/08 4303 27299-X LETICIA CRISTI
29/08/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 616.718.000.001.506 400,00 D

29/08 6718 1506-7 FABIANO A B 26
29/08/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.901 3.061,00 D

341 0026 25593739803 ELAINE CRISTINA D
29/08/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.902 1.104,00 D

341 0026 17255494846 DILSE FERREIRA AR
29/08/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.903 640,00 D

341 7431 43062366842 CAMILA MUNHOZ
29/08/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.904 1.600,00 D

033 3744 38565529878 RODRIGO FERREIRA
29/08/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.411.200.269.653 10,45 D

Cobrança referente 29/08/2019
29/08/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.411.200.269.654 10,45 D

Cobrança referente 29/08/2019
29/08/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.411.200.269.655 10,45 D

Cobrança referente 29/08/2019



29/08/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.411.200.269.656 10,45 D
Cobrança referente 29/08/2019

29/08/2019 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 10.715,80 C 0,00 C
31/08/2019 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33609114456241514
09/12/2019 11:52:41

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

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

31/07/2019 SALDO ANTERIOR 4.324,13 204,449469
14/08/2019 APLICAÇÃO 36.274,64 1.712,517990 21,182049004 1.916,967459
19/08/2019 RESGATE 13.764,29 2,30 5,27 649,877848 21,191459354 1.267,089611

Aplicação 25/07/2019 4.328,64 2,14 1,80 204,449469
Aplicação 14/08/2019 9.435,65 0,16 3,47 445,428379

21/08/2019 RESGATE 142,49 0,07 6,725274 21,197648044 1.260,364337
Aplicação 14/08/2019 142,49 0,07 6,725274

28/08/2019 RESGATE 199,99 0,03 0,15 9,436060 21,213303206 1.250,928277
Aplicação 14/08/2019 199,99 0,03 0,15 9,436060

29/08/2019 RESGATE 10.715,80 1,96 8,70 505,572324 21,216469914 745,355953
Aplicação 14/08/2019 10.715,80 1,96 8,70 505,572324

30/08/2019 SALDO ATUAL 15.816,16 745,355953 745,355953

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.324,13
APLICAÇÕES (+) 36.274,64
RESGATES (-) 24.822,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 4,29
IOF (-) 14,19
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,96
SALDO ATUAL = 15.816,16

Valor da Cota
31/07/2019 21,150122410
30/08/2019 21,219608886

Rentabilidade
No mês 0,3285
No ano 2,8154
Últimos 12 meses 4,2225

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   AGOSTO   DE   2019  

 

No  mês  de  agosto  demos  continuidade  ao  serviço  recebendo 05  crianças            

e   02   adolescentes   para   compor   os   grupos.  

A  educadora  social  participou  no  dia  07  de  agosto no  Cras  São  Camilo              

da  palestra  com  a  pediatra  e  equipe  da  UBS  São  Camilo  sobre  os  cuidados               

básicos  com  o  bebê  trabalho  esse  realizado  pelo  programa  Criança  Feliz  em             

comemoração   a   semana   do   bebê   no   município.  

No dia  09  de  agosto levamos  os  grupos  nos  períodos  da  manhã  e  da               

tarde  para conhecerem  o  SESC ,  onde  pudemos  visitar  e  conhecer  as            

dependências  e  o  que  oferecem  para  a  população,  mostrando  para  as  crianças  o              

quão  importante  é  ter  as  informações  corretas  para  podermos  usufruir  de  tudo  o              

que   temos   direito,   e   em   especial   no   caso   dessa   população   que   atendemos.   

Infelizmente  não  conseguimos  realizar  o  trabalho de  busca  ativa neste           

mês  devido  a  problemas  de  saúde  da  educadora  social  da  organização  ,  porém              

tivemos    5   encaminhamentos   direto   do   CRAS.  

 Realizamos  no  dia  09  do  mês a  reunião  com  a  equipe  do  Cras  para               

tratarmos  das  famílias  do  serviço  ,  verificarmos  suas  demandas  e  necessidades            

para   que   possamos   atuar   em   conjunto.  

A  educadora  social  participou no  dia  13/08  de  uma  reunião  de  rede             

chamada  pelo  conselho  tutelar  sobre  uma  família  atendida  que  está  com  várias             
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questões  que  pode  levar  ao  recolhimento  da  criança  devido  a  demanda  que  a              

família   está   tendo.  

A capacitação  contínua que  a  equipe  recebe  todo  mês  foi  realizada  no  dia              

13/08,  onde  discutiram  sobre  a  missão  e  visão  do  trabalho  realizado,  e  também,  o               

andamento   do   trabalho   realizado   durante   o   mês.  

No  dia  12  do  mês  a educadora  social  participou  da  reunião  do  Conselho              

de  Assistência  para  discussões  pertinentes  ao  trabalho  de  assistência          

desenvolvido  no  município.  E  n o  dia  23,  participou  da  reunião  de  preparação  do              

1º  Encontro  de  assistência  que  acontecerá  dia  24/09.  E  no  encontro  em  Campinas,              

realizado no  dia  28  para  receber  instruções  do  CONSEAS  para  um  maior             

aproveitamento   do   que   encontro   que   está   sendo   organizado.  

A  educadora  participou  da  reunião  de  monitoramento  no  dia  30  do  mês,             

juntamente  com  a  educadora/coordenadora  do  Cras  São  Camilo  onde  discutimos           

como  será  a  transição  de  um  faixa  etária  para  outra  e  como  deve  ser  realizado  o                 

desligamento  após  um  percurso  concluído,  discutimos  entre  as  3  OSCs  que  estão             

executando   o   serviço   de   convivência   no   município   hoje.  
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TEATRO   E   CONTAÇÃO   DE   HISTÓRIAS   (7   a   12   anos)  

(Percepção   do   oficineiro   -   Rodrigo   Ferreira   de   Moraes)  

  A  iniciação  teatral  neste  segundo  mês  de  atividades  com  os  adolescentes             

teve   como   objetivo   criar   vínculos/interação.  

Por  meio  dos  jogos  e  dinâmicas  teatrais,  nos  apresentamos,  nos           

conhecemos  (ou  iniciamos  este  “conhecimento”  que  se  estenderá  ao  longo  do            

tempo).  Os  jogos  teatrais  permitem  que  a  confiança  entre  os  pares  possam             

começar   a   ser   apontada.  

Das  dificuldades  para  o  alcance  do  objetivo  acima  citado:  Formação  dos            

grupos:   G4   em   formação   e   com   algumas   ausências   constantes.  

A  relação  corporal,  visual,  verbal  possibilitada  pelos  jogos  e  dinâmicas           

teatrais,  gera  o  caráter  de  grupo  o  que  tem  facilitado  a  forma  como  se  relacionam.                

A  exposição  ao  quais  os  adolescentes  são  convidados  a  experimentar  tem  sido             

acolhida  de  forma  positiva.  Não  tem  havido  julgamentos  e  auto  julgamentos  em             

demasia,  o  que  é  comum  para  esta  idade.  Isto  é,  quando  colocados  em  evidência               

(quando  a  proposta  do  exercício  estabelece  divisão:  emissor  e  ouvinte,  por            

exemplo).  Tem  sido  importante  provocar  a  ideia  de  “palco  e  plateia”,  a  fim  de  que  o                 

ato  de  se  colocarem  em  foco,  desperte  a  autoconfiança,  o  respeito,  o             

desenvolvimento   crítico,   entre   outros   aspectos   importantes   de   formação   humana.  
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   OFICINA   CLUBE   DE   LEITURA   (7   a   12   anos)  

(Percepção   da   educadora   social   -   Elaine   Cavalcante)  

No  mês  trabalhamos  com  a  temática  sobre  o  Folclore:  ritmos  e  tradições  do              

Brasil  trazendo  as  lendas,  parlendas,  trava  línguas  nas  histórias  e  lendas  que             

foram   trabalhadas.   

Como  também  as  tradições  que  ainda  estão  vivas  nas  diversas  regiões  de             

nosso  país  como  a  festa  junina,  o  carnaval,  as  comidas  típicas  de  cada  região,  bem                

como  as  brincadeiras  e  jogos  que  a  muito  tempo  divertem  as  crianças  de  geração  a                

geração.   

Aproveitamos  para  conversarmos  sobre  o  direito  à  cultura  e  como  eles            

podem  ter  acesso  em  nossa  cidade  de  lugares  que  oferecem  gratuitamente            

momentos  de  lazer.  E  os  levamos  ao  SESC  Jundiaí  pois  a  maioria  não  conhecia  o                

espaço  e  não  sabia  que  o  lugar  é  gratuito  e  que  tem  muitas  atividades  voltadas                

para   as   crianças   e   adolescentes.  
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PROGRAMA   AMIGOS   DO   MAÇÃ    COOPERATIVOS    (7   a   12   anos)  

(Percepção   da   educadora   social   -   Elaine   Cavalcante)  

 

Neste  mês  trabalhamos  o  4º  módulo  “Solução  de  problemas  ”  nas  4             

oficinas  propostas,  conseguimos  trabalhar  as  habilidades  e  possibilidades  para          

lidarmos  com  os  conflitos  e  como  resolver  sem  se  prejudicar  e  nem  prejudicar  o               

outro,   além   de   como   podemos   ter   ajuda   quando   for   necessário.  

Como  a  maioria  já  vem  praticando  as  habilidades  é  possível  observar  uma             

maior  facilidade  na  resolução  de  conflitos  e  propostas  de  soluções,  porém            

percebemos  que  muitas  vezes,  por  suas  falas  os  mesmo  só  a  utilizam  quando              

estão  na  organização,  aproveitando  algumas  destas  falas,  ressaltamos  a          

importância  de  utilizarem  tudo  de  bom  que  aprendem  para  o  dia  a  dia  seja  em  qual                 

lugar   eles   estiverem.  
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ASSEMBLEIAS   DE   EMPODERAMENTO      (13   A   15   ANOS)  

      (Percepção   da   orientadora   social   -   Letícia   Pomilio)  

 

Em  Agosto,  iniciamos  nosso  novo  percurso  com  temas  diferenciados  para           

trabalhar  com  os  adolescentes.  Durante  o  primeiro  ciclo  de  1  ano  de  trabalho  com               

o  grupo,  observamos  a  importância  de  desenvolver  atividades  voltadas  para  os            

projetos  de  vida  de  cada  adolescente.  Portanto,  o  primeiro  tema  abordado  foi:             

amizade.  

Antes  de  começarmos  as  atividades  referentes  ao  tema  do  mês,           

realizamos  as  artes  do  “Jovem  News”,  destacando  a  semana  da  reforma  e             

agradecendo  em  especial  os  voluntários  que  estiveram  presentes  no  Centro           

Comunitário,   participando   desta   ação.  

O  Jovem  News  de  agosto  também  destaca  o  início  das  oficinas  de  teatro              

para  o  grupo  dos  adolescentes  (antes  oferecido  apenas  para  as  crianças  de  7  a  12                

anos).  Desta  forma,  em  nosso  primeiro  encontro,  realizamos  uma  dinâmica  de            

apresentação   para   integrar   novos   usuários   ao   grupo.  

Através  de  uma  votação,  os  adolescentes  escolheram  o  filme  que  seria            

nossa  base  para  desenvolvimento  do  tema  do  mês.  Sendo  assim,  o  filme  escolhido              

foi:  O  menino  do  pijama  listrado.  Quando  exibimos  o  filme,  os  adolescentes  ficaram              

muito  impactados  e  emocionados  com  a  história,  chegando  até  a  questionar  o             

“porquê”   do   final   ser   triste.  

Em  nossa  roda  de  conversa,  debatemos  sobre  o  desfecho  da  história  e             

sobre  os  valores  que  foram  retratados  no  filme,  tais  como:  empatia,  solidariedade,             

amor  e  a  própria  amizade.  As  falas  dos  adolescentes  remete  a  ideia  de  “nos               
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colocarmos  no  lugar  do  outro”  e  também  de  sermos  “bons  amigos”  para  aqueles              

que   nos   rodeiam.  

Finalizando  nossas  atividades  do  mês  de  agosto,  os  adolescentes  criaram           

listas  com  informações  de  “como  ser  um  bom  amigo”  e  encerramos  com  a  leitura               

do   livro   “a   árvore   generosa”.  

Trata-se  de  uma  história  de  amor  entre  uma  árvore  e  um  menino.  A  árvore               

é  a  amiga  amorosa  que  dá  tudo  ao  menino,  suas  folhas,  seus  frutos,  sua  sombra.                

O  menino  também  ama  a  árvore,  a  grande  companheira  de  todos  os  dias;  sobe  em                

seu  tronco,  se  pendura  nos  galhos,  brinca  de  esconde-esconde.  Até  que  vai             

crescendo,  se  torna  adolescente,  depois  adulto.  E,  pouco  a  pouco,  deixa  a  amiga              

de  lado.  'Estou  grande  demais  para  brincar',  diz  o  menino,  que  então  precisa  de               

dinheiro  para  comprar  'muitas  coisas'.  A  árvore  fornece  suas  maçãs,  para  o  jovem              

vender.  Depois  seus  galhos,  para  o  homem  construir  sua  casa.  E  a  história              

acompanha  o  passar  do  tempo  até  a  velhice  do  homem  -  que  até  o  fim,  já  bem                  

velho  e  cansado,  é  chamado  de  “menino”  pela  árvore.  Em  primeiro  plano,  uma              

lição  de  consciência  ecológica  -  o  homem  pequeno,  mesquinho,  frente  à            

generosidade  e  a  força  da  natureza.  No  entanto,  a  dinâmica  que  se  vê  entre  o                

menino  e  a  árvore  mostra  também  a  passagem  do  tempo  e  dos  valores  que  são                

reavaliados  com  ela,  numa  relação  de  troca  sincera  e  desinteressada  -  essa  que  o               

homem   parece   desaprender   nas   exigências   da   vida   adulta   (SINOPSE).  
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OFICINA   DE   HIP   HOP   

(Percepção   da   oficineira   -   Maria   Julia   Alves)  

 

Período   da   manhã   (G1   e   G4)  

  

No  dia  02/08  com  o  G1  e  G4  -  Dez  crianças  e  quatro  adolescentes  estavam                

presentes  na  oficina.  Neste  dia  de  oficina  ensinei  aos  usuários  uma  sequência  com              

alguns  movimentos  que  dão  base  ao  hip  hop.  Essa  sequência  configurou-se  no             

aquecimento  da  aula,  que  contém  passos  compassados,  movimentos  de  deslizar  e            

utilização  do  chão  como  base  para  alguns  movimentos.  Já  nos  dias  09/08  tivemos              

uma   visita   ao   SESC   e   16/08   uma   emenda   de   feriado.   

 

Em  23/08,  nove  crianças  (G1)  e  quatro  adolescentes  (G4)  estavam           

presentes  na  oficina.  Durante  essa  oficina  dei  continuidade  ao  aquecimento  já            

iniciado  anteriormente,  além  disso  iniciei  duas  novas  sequências  coreográficas  com           

as  crianças  e  adolescentes.  Para  complementar  ainda  essa  aula  mostrei  aos            

usuários   alguns   vídeos   de   crianças   e   adultos   dançando   Hip   Hop.  

 

Em  30/08,  dez  crianças  (G1)  e  quatro  adolescentes  (G4)  estavam           

presentes  na  oficina.  Nessa  oficina  continuei  trabalhando  os  movimentos  base  do            

Hip  Hop  no  aquecimento,  e  dei  continuidade  às  duas  novas  coreografias  iniciadas             

na  oficina  anterior.  Organizei  com  as  crianças  uma  espécie  de  batalha  de  dança,              

em  que  cada  uma  delas  poderia  entrar  no  meio  da  roda  e  fazer  uma  pequena                

improvisação  de  dança,  então  outra  criança  poderia  entrar  depois  desafiando-a           

através  de  passos  de  hip  hop.  Ainda  nessa  oficina  trabalhei  com  os  usuários  o               

conceito  de  rimar  com  as  palavras  para  compor  um  rap,  estilo  musical  que  está               

extremamente   ligado   ao   Hip   Hop.  
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Período   da   tarde   (G3   e   G2)  

  

Em  02/08,  estiveram  presentes  sete  crianças  do  G3  e  seis  crianças  do  G2.              

Nesse  dia  de  oficina  ensinei  às  crianças  assistidas  uma  sequência  com  alguns             

movimentos  que  dão  base  ao  hip  hop.  Essa  sequência  configurou-se  no            

aquecimento  da  aula,  que  contém  passos  compassados,  movimentos  de  deslizar  e            

utilização   do   chão   como   base   para   alguns   movimentos.   

 

Novamente,  no  dia  09/08  foi  realizada  a  atividade  externa  de  visita  ao             

SESC,   e   em   16/08   emenda   de   feriado.   

 

Em  23/08,  cinco  crianças  do  G3  estiveram  presentes,  e  quatro  crianças  do             

G2.Durante  essa  oficina  dei  continuidade  ao  aquecimento  já  iniciado  anteriormente,           

além  disso  iniciei  duas  novas  sequências  coreográficas  com  as  crianças  e            

adolescentes.  Para  complementar  ainda  essa  aula  mostrei  aos  usuários  alguns           

vídeos   de   crianças   e   adultos   dançando   Hip   Hop.   

 

Em  26/08,  para  um  melhor  aproveitamento  e  funcionamento  das  oficinas  foi            

realizada  uma  troca  com  a  oficina  de  Hip  Hop,  portanto  nesse  dia  os  usuários  do                

SCFV  fizeram  Hip  Hop  e  no  dia  30/08  que  teriam  a  oficina  de  Hip  Hop  fizeram  Arte                  

terapia.  

 

Nessa  oficina  continuei  trabalhando  os  movimentos  base  do  Hip  Hop  no            

aquecimento,  e  dei  continuidade  às  duas  novas  coreografias  iniciadas  na  oficina            

anterior.  Organizei  com  as  crianças  uma  espécie  de  batalha  de  dança,  em  que              

cada  uma  delas  poderia  entrar  no  meio  da  roda  e  fazer  uma  pequena  improvisação               

de  dança,  então  outra  criança  poderia  entrar  depois  desafiando-a  através  de            

passos  de  hip  hop.  Ainda  nessa  oficina  trabalhei  com  os  usuários  o  conceito  de               
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rimar  com  as  palavras  para  compor  um  rap,  estilo  musical  que  está  extremamente              

ligado   ao   Hip   Hop.  

 

As  crianças  e  adolescentes  tem  se  mostrado  interessados  e  animados  com            

o  novo  percurso  de  Hip  Hop,  o  que  pode  ser  percebido  com  a  maior  regularidade                

na   frequência   dos   usuários.   

 

Tanto  nas  oficinas  do  período  da  tarde  como  da  manha  tenho  trabalhado  os              

mesmo  movimentos,  músicas  e  coreografias,  principalmente  pensando  em  eventos          

de  apresentações  futuras  em  que  as  crianças  e  adolescentes  podem  se  apresentar             

como   um   único   grande   grupo.  
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   OFICINA   DE   ARTETERAPIA   

(Percepção   da   oficineira   -   Maria   Julia   Alves)  

  

Período   da   manhã   (G1   e   G4)  

  

Em  02/08,  tivemos  sete  crianças  do  G1  e  cinco  adolescentes  do  G4             

participando   da   oficina.   G1-   Sete   crianças   estavam   presentes   na   oficina.  

 

Foi  conduzida  com  as  crianças  uma  atividade  onde  elas  deveriam  se            

imaginar  numa  espécie  de  sonho,  podendo  se  movimentar,  por  um  espaço            

determinado,  trazendo  para  o  corpo  os  movimentos,  sensações  e  emoções  de  sua             

imaginação.  Em  seguida,  foi  pedido  a  elas  que  fizessem  um  desenho  utilizando  giz              

de  cera  sobre  o  que  aconteceu  nesse  sonho,  para  finalizar  cada  criança  teve  a               

oportunidade   de   falar   sobre   seu   desenho   e   seus   sentimentos   em   relação   a   ele.  

 

Forneci  aos  usuários  desse  grupo  materiais  diversos  como  lápis  de  cor,            

canetinha  e  giz  de  cera,  pedi  a  eles  que  desenhassem  o  que  sentissem  vontade               

numa  folha  de  papel.  Em  seguida,  cada  um  falou  sobre  o  seu  desenho,  alguns  de                

maneira   mais   espontânea   outros   respondendo   a   perguntas   que   fiz   a   eles.  

 

Conforme  relatado,  em  09/08  houve  a  visita  no  SESC  e  em  16/08  a              

emenda   do   feriado.  

 

Em  23/08  dez  crianças  do  G1  estiveram  presentes  na  oficina.  Realizei  uma             

leitura  do  livro  “Emocionário”  sobre  a  emoção  do  medo  com  as  crianças,  em              

seguida  forneci  lápis  grafite,  lápis  de  cor,  borracha  e  apontador  e  pedi  que  os               

usuários  fizessem  um  desenho  de  seus  medos.  Com  os  desenhos  finalizados            

realizei  uma  conversa  sobre  os  medos  apresentados  e  pedi  que  os  usuários             

 

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  
 

 
desenhassem  como  venciam  esses  medos.  Já  com  os  adolescentes  do  G4,  cinco             

deles   estiveram   presentes.   

 

Em  30/08,  nove  crianças  do  G1  estiveram  presentes.  Para  essa  oficina            

pedi  que  cada  criança  começasse  a  fazer  um  desenho  numa  folha  de  papel,  após               

um  curto  espaço  de  tempo  eles  deveriam  parar  e  passar  a  folha  para  o  lado,  de                 

modo  que  outro  colega  continuaria  seu  desenho  da  forma  que  desejasse,  essa             

dinâmica  foi  feita  várias  vezes  até  o  desenho  inicial  retornar  ao  seu  “dono”.  Em               

seguida  cada  criança  realizou  os  ajustes  que  julgava  necessário  em  seu  desenho  e              

fez  a  sua  interpretação  daquilo  que  enxergava  nos  traços  que  se  formaram  em  sua               

folha  de  papel.  Com  os  adolescentes  do  G4,  cinco  deles  estiveram  presentes  na              

oficina.  Solicitei  aos  adolescentes  presentes  nessa  oficina  que  recortassem  de           

revistas  coisas  que  gostam  e  que  não  gostam,  após  realizarem  seus  recortes  os              

adolescentes  colocam  as  figuras  de  sua  escolha  em  um  papel  cartaz,  podendo             

colocar  ou  não  o  que  não  gostavam.  Ao  final  dessa  dinâmica  os  usuários  falaram               

sobre  suas  escolhas  e  possibilidades  que  tem  o  não  de  realizar  ou  alcançar  as               

coisas   que   gostam,   e   o   quanto   convivem   ou   não   com   aquelas   que   não   gostam.  

 

Período   da   tarde   (G3   e   G2)  

  

Em  05/08,  sete  crianças  do  G3  participaram  da  oficina.  Nessa  oficina  as             

crianças  deveriam  dividir  uma  folha  sulfite  em  quatro  pedaços  e  em  cada  um  deles               

desenhar  respondendo  as  perguntas:  o  que  eu  faço  e  gosto?  O  que  faço  e  não                

gosto?  O  que  gosto  e  não  faço?  O  que  não  gosto  e  não  faço?  Após  desenharem                 

suas  respostas  as  crianças  puderam  falar  um  pouco  sobre  o  que  fizeram  e  como               

se  sentiam  em  relação  às  respostas.  No  grupo  G2,  seis  crianças  estiveram             

presentes  na  oficina,  sendo  conduzida  com  as  crianças  uma  atividade  onde  elas             

deveriam  se  imaginar  numa  espécie  de  sonho,  podendo  se  movimentar,  por  um             
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espaço  determinado,  trazendo  para  o  corpo  os  movimentos,  sensações  e  emoções            

de  sua  imaginação.  Em  seguida,  foi  pedido  a  elas  que  fizessem  um  desenho              

utilizando  giz  de  cera  sobre  o  que  aconteceu  nesse  sonho,  para  finalizar  cada              

criança  teve  a  oportunidade  de  falar  sobre  seu  desenho  e  seus  sentimentos  em              

relação   a   ele.  

 

Em  12/08,  participaram  seis  crianças  do  G3,  onde  forneci  argila  para  as             

crianças  nesse  dia  de  oficina,  inicialmente  realizei  movimentos  diversos  com  elas            

como  amassar,  alisar,  socar,  beliscar,  puxar  e  dedilhar.  Com  a  argila  já  mais              

amaciada  pedi  que  os  usuários  modelassem  o  que  suas  mãos  tivessem  vontade,             

em   seguida   cada   criança   falou   um   pouco   sobre   o   que   significava   sua   modelagem.   

 

Quando  ao  G2,  oito  crianças  compareceram,  e  para  iniciar  a  oficina  fiz  uma              

breve  descrição  do  que  é  uma  mandala,  e  mostrei  imagens  de  diferentes  tipos  de               

mandala  para  as  crianças,  após  esse  momento  entreguei  a  cada  uma  delas  uma              

folha  com  uma  mandala  já  pronta  para  os  usuários  colorirem  com  lápis  de  cor.               

Depois,  cada  criança  pode  criar  a  sua  própria  mandala.  No  final  da  oficina  cada  um                

dos   usuários   pode   falar   sobre   seu   trabalho.  

 

Em  19/08,  quatro  crianças  do  G3  compareceram  na  oficina,  conduzi para            

as  crianças  a  atividade  de  pintura  de  mandalas  em  cds  utilizando  pincel  e  tinta.               

Após  fornecer  os  materiais  às  crianças,  mostrei  para  elas  alguns  exemplos  de             

mandalas  pintadas  em  cds  e  pedi  que  cada  um  criasse  a  sua  própria  mandala  no                

cd.  

No  G2,  seis  crianças  estiveram  presentes  neste  dia.  Nesse  dia  de  oficina             

iniciei  com  um  breve  relaxamento  guiado  onde  as  crianças  deveriam  imaginar-se            

numa  floresta,  e  em  determinado  momento  encontram  um  objeto  no  chão,  esse             

objeto  seria  uma  espécie  de  amuleto,  um  objeto  de  poder.  Cada  criança  imaginou  o               
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seu  objeto  de  poder,  e  depois  puderam  confeccioná-lo  com  materiais  recicláveis.            

Como  finalização  da  oficina  os  usuários  mostraram  e  falaram  sobre  seus  objetos             

de   poder.   

 

Na  data  de  26/08,  para  um  melhor  aproveitamento  e  funcionamento  das            

oficinas  foi  realizada  uma  troca  com  a  oficina  de  Hip  Hop,  portanto  nesse  dia  os                

usuários  do  SCFV  fizeram  Hip  Hop  e  no  dia  30/08  que  teriam  a  oficina  de  Hip  Hop                  

fizeram   Arteterapia.  

 

Em  30/08,  quatro  crianças  do  G3  estiveram  presentes  na  oficina.  Entreguei            

para  os  usuários  galhos  de  árvores  secos  e  materiais  diversos  como  tinta,  botões,              

fitas  de  cetim,  barbante  e  arames.  As  crianças  deveriam  dar  vida  aqueles  galhos  já               

secos,   usando   sua   criatividade   e   imaginação   para   construir   uma   nova   árvore.  

 

Quanto  ao  G2,  cinco  crianças  compareceram  na  ocasião.  Conduzi  para  as            

crianças  desse  grupo  a  atividade  de  pintura  de  mandalas  em  cds  utilizando  pincel  e               

tinta.  Após  fornecer  os  materiais  às  crianças,  mostrei  para  elas  alguns  exemplos  de              

mandalas  pintadas  em  cds  e  pedi  que  cada  um  criasse  a  sua  própria  mandala  no                

cd.  

 

De  uma  maneira  geral,  é  possível  observar  que  este  novo  percurso  de             

arteterapia  iniciado  no  mês  de  agosto  tem  se  mostrado  muito  proveitoso  para  as              

crianças  e  adolescentes.  Trata-se  de  um  momento  em  que  elas  podem  exercer  a              

sua  imaginação,  ao  mesmo  tempo  que  começam  a  entrar  em  contato  com  alguns              

sentimentos  e  conflitos  internos,  no  entanto  isso  acontece  de  maneira  natural,  sem             

ser  imposto  ou  forçado  à  criança  ou  adolescente,  sempre  frisando  para  eles  que  o               

mais  importante  é  o  processo  pelo  que  se  está  passando  e  não  é  almejado  um                
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resultado   final   estético.     
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  OFICINA   DE   CAPOEIRA   

(Percepção   da   oficineira   -   Camila   Munhoz)  

 

 

No  mês  de  agosto  se  deu  início  a  oficina  de  capoeira,  onde  foram              

trabalhados  o  desenvolvimento  de  habilidades  do  corpo  tendo  como  princípio  a            

base  da  ginga,  através  de  dinâmicas  lúdicas  como,  “maré  subiu  e  a  maré  desceu”,               

“estátua  das  posições”  ,  “espelho”,bem  como  o  desenvolvimento  dos  golpes           

frontais   (   benção,   martelo   e   chapa   ).  

 

Trabalhamos  também  a  iniciação  a  musicalidade  da  capoeira:  canto  em           

roda   com   instrumentos   (   berimbau   /pandeiro).  

 

Podemos  observar  que  houve  um  bom  aproveitamento  durante  esse          

primeiro  mês  visto  que  foi  novidade  para  a  maioria  das  crianças  e  adolescentes              

que  nunca  tinham  tido  contado  com  a  capoeira,  mesmo  algumas  vezes  se             

dispersando   da   atividade   proposta   no   dia.  
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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   setembro   de   2019.  

 

 

 

_______________________________  

ELAINE   CRISTINA   S.F.   CAVALCANTE  

Educadora   Social   

Serviço   de   Convivência   e   Fortalecimento   de   Vínculos  
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