
 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 
 
 

Ofício   nº   03/2020  

A/C    Titular   da   Secretaria   de   Desenvolvimento   Social   

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

 

Jundiaí,   28   de   janeiro   de   2020.  

 

A  Associação  Almater  vem  através  deste  ofício  protocolar  prestação  de  contas            

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

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

 

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

2   -    Demonstrativo   Mensal   das   Despesas    (1   cópia) ;   

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

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

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

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

 
 

Agradecemos  desde  já  pela  atenção  desprendida  e  nos  mantemos  à           

disposição.   

 
Atenciosamente,   

 
_________________________________  

EDMILSON   IMPERATO  
Presidente   da   Associação   Almater  

Gestão   triênio   2018/2020  
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DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

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

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

Data do documento Especificação do documento Natureza da despesa Valor
Saldo exercício anterior R$5,416.44

02/12/2019 NF 2227 - Empresa São João Turismo Transporte R$490.00
06/12/2019 NF - Empresa São João Turismo Transporte R$600.00
10/12/2019 NF 7 - Nevio Savieto Recursos Humanos R$300.00
18/12/2019 NF 36 - Eliane Belmonte Lucenti Recursos Humanos R$4,750.00
19/12/2019 NF 7 - Carmem Lúcia da Silva Recursos Humanos R$2,100.00
20/12/2019 NF 41 - Narrinam Camargo Lima Recursos Humanos R$2,100.00
20/12/2019 NF 7 - Bianca Ribeiro Cunha Recursos Humanos R$1,336.67
20/12/2019 NF 180 - Angela Maria Monteiro Recursos Humanos R$900.00
20/12/2019 NF 37 - Rafaela Sales Amaral Recursos Humanos R$5,041.67
20/12/2019 NF 31 - Rafael Luis Zago de Oliveira Recursos Humanos R$5,041.67

Total............................................................................................................................................................................................................ R$22,660.01

Número de documentos relacionados:
Total das despesas comprovadas: R$22,660.01
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R$7.03
Saldo para o próximo trimestre: -R$17,236.54

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

Jundiaí, 31 de janeiro de 2020.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Triênio 2018/2020



 

G33507091018305711
07/01/2020 09:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 3570-X
Conta corrente 37992-1   ASSOCIACAO ALMATER
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.201 490,00 D

033 3178 050943133000170 EMPRESA SAO J
02/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.361.100.064.646 10,45 D

Cobrança referente 02/12/2019
02/12/2019 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 500,45 C 0,00 C
03/12/2019 0000 13113 261 Tar Ourocard Empresarial 843.370.700.102.216 6,45 D

Cobrança referente 02/12/2019
03/12/2019 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 6,45 C 0,00 C
06/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.601 600,00 D

033 3178 050943133000170 EMPRESA SAO J
06/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.401.200.369.466 10,45 D

Cobrança referente 06/12/2019
06/12/2019 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 610,45 C 0,00 C
11/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.101 300,00 D

341 2134 06544639800 NEVIO SAVIETO
11/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.451.200.446.346 10,45 D

Cobrança referente 11/12/2019
11/12/2019 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 310,45 C 0,00 C
20/12/2019 3570 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.570.000.038.547 21.188,23 C

20/12 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
20/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.001 2.100,00 D

237 0150 027095192000113 NARRINAM CAMA
20/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.002 4.750,00 D

077 0001 012115476000157 ELIANE BELMON
20/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.003 2.100,00 D

237 0150 15457910822 CARMEM LUCIA DA S
20/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.004 5.041,67 D

237 0559 32429933810 RAFAEL LUIS ZAGO
20/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.005 5.041,67 D

341 4837 32205124889 RAFAELA SALES AMA
20/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.006 900,00 D

104 3197 019155792000100 ANGELA MARIA
20/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.795.725 10,45 D

Cobrança referente 20/12/2019
20/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.795.726 10,45 D

Cobrança referente 20/12/2019
20/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.795.727 10,45 D

Cobrança referente 20/12/2019
20/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.795.728 10,45 D

Cobrança referente 20/12/2019
20/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.795.729 10,45 D

Cobrança referente 20/12/2019
20/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.795.730 10,45 D 1.192,19 C

Cobrança referente 20/12/2019
23/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.301 1.336,67 D

104 2109 45493381800 BIANCA RIBEIRO CU
23/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.571.200.660.684 10,45 D

Cobrança referente 23/12/2019
23/12/2019 0000 00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1 154,93 C 0,00 C
31/12/2019 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

G33507091018305718
07/01/2020 09:32:00

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

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

29/11/2019 SALDO ANTERIOR 4.511,38 210,888921
02/12/2019 RESGATE 500,45 0,09 23,395692 21,394536862 187,493229

Aplicação 13/09/2019 500,45 0,09 23,395692
03/12/2019 RESGATE 6,45 0,301446 21,396892440 187,191783

Aplicação 13/09/2019 6,45 0,301446
06/12/2019 RESGATE 610,45 0,17 28,528436 21,403907170 158,663347

Aplicação 13/09/2019 610,45 0,17 28,528436
11/12/2019 RESGATE 310,45 0,11 14,504908 21,410684593 144,158439

Aplicação 13/09/2019 310,45 0,11 14,504908
23/12/2019 RESGATE 154,93 0,08 7,234262 21,427203427 136,924177

Aplicação 13/09/2019 154,93 0,08 7,234262
31/12/2019 SALDO ATUAL 2.935,23 136,924177 136,924177

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.511,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.582,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,45
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,58
SALDO ATUAL = 2.935,23

Valor da Cota
29/11/2019 21,392214803
31/12/2019 21,436914426

Rentabilidade
No mês 0,2089
No ano 3,8684
Últimos 12 meses 3,8684

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   DEZEMBRO   DE   2019  

(Percepção   dos   profissionais   -   Rafaela   Sales   e   Rafael   Zago)  

   EIXO   1   -   AGROECOLOGIA   E   SUSTENTABILIDADE  

 

O  objetivo  deste  relatório  é  apresentar  detalhadamente  as  atividades          

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

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

positiva  para  enfrentar  os  desafios  bem  como  a  percepção  dos  resultados            

qualitativos  e/ou  subjetivos  sobre  o  impacto  no  público  beneficiário  dentro  do  mês             

de   dezembro   de   2019.   

Concluímos  o  ano  de  2019,  com  o  cumprimento  das  atividades  designadas            

para   o   mês   de   dezembro,   sétimo   mês   de   execução   do   projeto.  

Foram  duas  oficinas  realizadas  em  cada  escola  (4  no  total),  mais  a             

conclusão  da  oficina  de  customização  de  roupas  do  território  do  Bairro  Santa             

Gertrudes,  com  dois  dias  de  atividades,  e  a  oficina  de  Abelhas  Nativas  realizada  no               

território   do   Bairro   Agapeama.  

Dentro  do  que  esperávamos,  devido  ao  período  de  final  de  ano  –  festas  e               

fim  de  ano  letivo  -,  tivemos  um  público  relativamente  mais  baixo,  com  relação  as               

presença,  nas  oficinas.  O  que  não  implicou  na  perda  de  conteúdo  nem  na              

qualidade   do   que   foi   oferecido.  

E,  apesar  deste  movimento  compreendido  como  um  fluxo  natural,  tivemos           

um  desempenho  positivo  na  oficina  que  fechou  o  ano  que  se  deu  com  a  realização                

da  visita  à  Serra  do  Japi  com  ambos  os  grupos.  A  percepção  sentida  pelos               

educadores  para  com  os  adolescentes  beneficiados  foi  bastante  positiva  quanto  ao            

aproveitamento  da  atividade;  bastante  interação,  perguntas,  comentários        
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resolutivos  e  associativos  com  o  que  já  havíamos  trabalhado  previamente  nos            

encontros   semanais.   

A  oficina  de  abelhas  nativas  foi  realizada  em  parceria  com  a  Unidade  Básica              

de  Saúde  do  Bairro  da  Agapeama.  A  Unidade  fica  muito  próxima  a  escola  e               

firmamos  uma  ótima  ligação  com  a  gestão  da  mesma  para  a  realização  desta              

oficina  e  das  oficinas  previstas  para  o  próximo  semestre.  Fizemos  um  trabalho  de              

divulgação  no  bairro,  na  escola  –  para  toda  a  comunidade  escolar  –  e  nas  redes                

sociais  da  Associação  Almater  e  do  projeto.  O  resultado  foi  bastante  positivo             

atraindo  um  público  interessado  no  tema  e  que  também  foi  sensibilizado  para             

conhecer  o  projeto.  O  público  presente  saiu  bastante  satisfeito  com  a  oficina  e              

tivemos   elogios   pela   qualidade   do   que   foi   oferecido.  

Concluímos  esta  etapa  do  projeto  também  com  conversas  de  fechamento  de            

ciclo  com  os  adolescentes;  fortalecendo  os  vínculos,  reafirmando  os  valores  que            

buscamos  exercitar  dentro  do  projeto  e  oferecendo  os  conteúdos  dentro  dos  e             

temas   propostos   –   permacultura   e   agrofloresta.  

O  cuidado  com  as  áreas  plantadas  nas  duas  escolas  foi  mantido  dentro  do              

mês.  Mais  no  sentido  de  observação,  pois  a  escolha  para  o  cuidado  das  áreas  para                

a  realização  da  agrofloresta  foi  de  um  plantio  de  sementes  de  adubação  verde  –  o                

que  requer  o  tempo  de  espera  para  as  plantas  crescerem  e  cumprirem  o  seu  papel                

de  fixação  de  nutrientes  no  solo.  Assim,  seguimos  observando  as  duas  áreas  de              

plantio,  realizando  as  regas  e  reafirmando  com  os  beneficiários  o  processo  de             

cuidado   com   a   terra   que   implantamos   nas   duas   áreas.  

Nas  duas  escolas  de  atuação  do  projeto  não  houve  a  participação  nos             

horários  de  planejamento  dos  professores  pois,  com  a  finalização  do  ano  letivo  o              

HTPC  (Horário  de  Trabalho  Pedagógico  Coletivo)  não  ocorreu.  No  entanto,  tivemos            

o  tempo  equivalente  a  nossa  participação  junto  aos  professores  em  diversos            
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momentos  junto  com  a  coordenação  das  duas  escolas,  repassando  aos  mesmos            

os  resultados  que  sentimos  no  período  de  trabalho  com  os  adolescentes  e             

alinhando  a  conversa  para  o  início  do  próximo  semestre  nas  duas  unidades             

escolares.  

No  dia  06  de  dezembro  estivemos  junto  na  visita  realizada  pelo  Eixo  2.              

Acompanhamos  os  grupos  além  de  fazer  interfaces  entre  os  dois  assuntos,            

aparentemente  distintos,  porém  inter  relacionados.  A  presença  dos  educadores  do           

dois  eixos  de  trabalho  em  atividades  específicas  –  como  as  visitas  e  mutirões  –               

ajudaram  a  favorecer  o  laço  de  presença  do  grupo  e  o  entendimento  de  que  os                

eixos  se  inter  relacionam.  Essa  foi  uma  percepção  colhida  da  atividade  em             

questão.   

No  dia  10  de  dezembro  participamos  da  reunião  de  rede  do  Bairro  Jardim              

Santa  Gertrudes.  Estivemos  representando  o  trabalho  da  Associação  Almater  no           

território  e  explanando  aos  representantes  dos  órgãos  presentes  e  entidades,  as            

ações  ocorridas  até  então  bem  como  as  atividades  que  estão  previstas  para  o              

próximos  semestre.  Foi  muito  proveitoso  e  importante  a  participação  na  reunião            

pois,  podemos  gerar  contatos  que  irão  auxiliar  na  divulgação  das  ações  do  projeto              

no  território  para  o  próximo  semestre  e  com  isso,  esperamos  promover  um  maior              

envolvimento  da  comunidade  nas  oficinas  e  mutirões.  A  participação  da  reunião  de             

rede  também  nos  auxiliará  a  fazer  os  devidos  encaminhamentos  dos  adolescentes            

atendidos  pelo  projeto,  caso  haja  esta  necessidade.  O  inverso,  ou  seja,  o             

encaminhamento  de  adolescentes  pelos  órgãos  e  entidades  para  a  participação           

nas  atividades  do  projeto,  também  poderá  ocorrer,  sobretudo  para  os  que  se             

encontrarem   em   situação   de   vulnerabilidade.  

Tivemos  reuniões  entre  a  equipe,  para  iniciar  o  planejamento  do  próximo            

semestre  e  para  construir  o  próprio  desenrolar  das  atividades  do  mês.  Foi  também              

necessário  desempenho  para  a  articulação  dos  oficineiros  nas  oficinas          
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complementares   e   para   a   realização   das   visitas.   

Dentro  do  que  esperávamos  no  cumprimento  das  metas  para  este  período            

de  atividades,  consideramos  que  tudo  foi  realizado  com  bom  desempenho.           

Fechamos  o  mês  e,  consecutivo  final  de  ano,  deixando  uma  margem  de             

significados  e  conteúdos  plantados  ao  longo  do  semestre  com  os  adolescentes.            

Sentimos  uma  excelente  receptividade  dos  beneficiários,  sobretudo  no  que  tange  a            

construção  de  vínculos  sólidos  com  os  mesmos.  E  percebemos  que  os  valores  e              

conteúdos  até  o  momento  reverberaram  de  maneira  próspera  entre  os           

adolescentes   que   cumpriram   a   jornada   com   a   proposta   do   projeto   até   o   momento.  

Abaixo,   segue   um   recorte   dos   momentos   através   de   imagens;   

 

Escola   Estadual   Adib   Miguel   Haddad  

 

Oficina   de   Moda   Sustentável:  
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Visita   à   Serra   do   Japi:  

 

 

Reunião   de   Rede   do   Jardim   Santa   Gertrudes:  
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Escola   Estadual   Benedita   Arruda  

 

 
 

Visita   à   Serra   do   Japi:  
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Oficina   de   Abelhas   Nativas:  
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   EIXO   2   -   EDUCAÇÃO   EM   DIREITOS  

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

 

Esse  relatório  refere-se  ao  último  mês  do  ano  de  2019.  Desta  feita,  tendo              

em  vista  as  visitas  pedagógicas  a  serem  realizadas  no  Fórum  com  o  juiz  da  Vara                

da  Infância  e  Juventude,  bem  como  com  os  representantes  dos  órgãos  do             

Ministério  Público  e  Defensoria  Pública,  fora  feita  a  recapitulação  dos  conteúdos            

dos  encontros  anteriores,  relembrando  principalmente  o  Princípio  da  Prioridade          

Absoluta.  

Ainda,   foram   aplicadas   as   seguintes   dinâmicas   na   escola   BA:  

1)  Rio   de   Larva   

                   

  

2)  Dinâmica:  Atribuições  da  Vara  da  Infância,  Defensoria  Pública,         

Ministério   Público   e   Conselho   Tutelar.  

 

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

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 

       

Os  adolescentes  compreenderam  por  meio  das  dinâmicas  que  a          

colaboração  e  o  auxílio  ao  próximo  é  fundamental  para  alcançar  os  objetivos  em              

grupo   (sociedade)   por   meio   da   dinâmica   do   rio   de   larvas.  

  

1)      Filipetas   (saúde,   educação,   maternidade,   propriedade)  

 

Os  assistidos  foram  participativos  consignando  belos  exemplos,        

principalmente  Loren,  Carol,  Timóteo,  Jennifer  e  Sara.  Quanto  à  compreensão  e  a             

associação  do  conteúdo  ministrado,  verificou-se  que  o  objetivo  fora  atingido,  ou            

seja,  a  compreensão  da  importância  dos  artigos  da  Constituição  Federal  e  sua             
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aplicabilidade   dados   em   sala   de   aula.  

 Em  continuidade  fora  indagado  de  quem  é  a  responsabilidade  das            

crianças   de   Jundiaí?   A   resposta   dos   assistidos   fora   “de   todo   mundo”.  

Nesse  mesmo  passo,  passou-se  ao  exame  dos  direitos  relativos  à           

liberdade,  ao  Respeito  e  à  Dignidade  previsto  no  Estatuto  da  Criança  e  da              

Juventude   (artigos   15   e   16).  

 Fora  indagado  aos  adolescentes:  O  direito  à  liberdade  compreende  quais            

aspectos?  

Nesse  diapasão,  fora  mencionado  a  ação  da  Defensoria  Pública  referente           

ao  “Rolezinho  no  Shopping”  realizado  pela  educadora  Patrícia,  à  época  que  atuava             

na  Defensoria  Pública  do  Estado  na  proteção  do  direito  de  ir  e  vir  dos               

adolescentes.  

 Art.  19.  É  direito  da  criança  e  do  adolescente  ser  criado  e  educado  no                

seio  de  sua  família  e,  excepcionalmente,  em  família  substituta,  assegurada  a            

convivência  familiar  e  comunitária,  em  ambiente  que  garanta  seu  desenvolvimento           

integral.  

QUAIS   DIREITOS   FUNDAMENTAIS?  

Art.   227   CF   e   4º   ECA  

Art.  4º  É  dever  da  família,  da  comunidade,  da  sociedade  em  geral  e  do               

poder  público  assegurar,  com  absoluta  prioridade,  a  efetivação  dos  direitos           

referentes  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à               

profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência             

familiar   e   comunitária.  

Adolescente   em   conflito   com   a   lei.  
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Frisamos   que   Adolescente   NÃO   comete   crime   e   sim   Ato   Infracional!!!!  

Sendo  assim,  não  são  aplicadas  a  eles  PENAS,  mas  sim,  MEDIDAS            

SOCIOEDUCATIVAS.  

Foi  explicada  quais  são  as  medidas  socioeducativas,  conforme  reza  o  art.            

112,   do   Estatuto   da   Criança   e   do   Adolescente,   ou   seja:   

1)   a   advertência;  

2)   a   obrigação   de   reparar   o   dano;  

3)   a   prestação   de   serviços   à   comunidade;  

4)   a   liberdade   assistida;  

5)   a   inserção   em   regime   de   semiliberdade;  

6)  a  internação  em  estabelecimento  educacional,  além  de  outras  medidas           

de   proteção.  

 Na  escola  Adib,  no  início  da  aula  fora  aplicada  a  dinâmica  o  que  eu  escuto                 

no   pátio   da   escola   (uma   vez   que   houve   pedido   dos   adolescentes   nesse   sentido).  

Na  dinâmica  aplicada  os  assistidos  foram  orientados  a  desenhar  o  que  os             

outros  descreviam.  Em  duplas,  fora  entregue  papel  e  canetas  e  a  orientação  aos              

adolescentes   de   imaginar   uma   imagem   e   descrevê-la   ao   parceiro.  

O  objetivo  consubstanciava  em  entender  que  o  que  o  adolescente  (locutor)            

descrevia  correspondia  ao  que  o  outro  (interlocutor)  desenhava.  Desta  feita,  à            

exemplo,  um  assistido  imaginou  e  descreveu  uma  imagem  de  um  quadrado;  àquele             

que  desenhava,  conforme  o  comando  que  recebia  direcionou  várias  linhas  até            

chegar   ao   símbolo.   Para   tanto,   houve   vários   “erros”   antes   de   se   chegar   ao   símbolo.  
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A  conclusão  que  os  adolescentes  chegaram  fora  que,  nem  sempre  o  que             

se  imagina  e  se  expressa  chega  ao  outro  do  mesmo  modo.  Saber  ouvir,  ter  calma                

na  interpretação  é  fundamental  para  saber  conviver  em  sociedade  para  não  haver             

uma   interpretação   errada   dos   fatos.  

            

 Posteriormente,  por  causa  da  chuva  os  assistidos  foram  para  a  sala  de  aula               

e   fora   aplicada   a   dinâmica   “Rio   de   Larva”. 

 

Após  as  dinâmicas  adentrou-se  ao  tema  dos  adolescentes  em  conflito  com            

a  lei  e  as  medidas  socioeducativas,  conforme  fora  passado  na  escola  Benedita             

Arruda  e  descrito  no  início,  uma  vez  que  a  visita  pedagógica  será  realizada  no               

Fórum   e   na   Defensoria   Pública   do   Estado.   
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Os  adolescentes  demonstraram  bastante  interesse  e  assimilaram  o         

conteúdo  ministrado,  fizeram  várias  indagações  quanto  aos  atos  infracionais  e  a            

aplicação   das   medidas.  

No  dia  06/12/19,  fora  realizada  a  visita  pedagógica  aos  órgãos  acima            

descritos.  Os  adolescentes  saíram  das  escolas  Benedita  Arruda  e  ADIB,           

respectivamente,  com  o  ônibus  locado  pelo  projeto.  Na  escola  Benedita  Arruda,  os             

adolescentes  foram  acompanhados  pelas  profissionais  Rafaela  e  Bianca;  na  escola           

ADIB  por  Patrícia  e  Carmem.  Os  assistidos  da  escola  Élcio  Cotrim  de  Cajamar              

foram   assistidos   pelo   professor   Márcio.  

Conforme  programado,  o  Sr.  Doutor  Juiz  da  Vara  da  Infância  e  Juventude,             

Jefferson  Barbin  Torelli,  recepcionou  os  assistidos  no  salão  do  júri  do  Fórum  da              

cidade.  Desta  feita,  apresentou-se  e  prestativamente  explicou  como  funciona  a           

Vara  da  Infância  e  Juventude,  bem  como  o  júri,  uma  vez  que  também  cumula  essa                

função.  

Os  assistidos  participaram  ativamente  fazendo  inúmeras  perguntas  ao  juiz,          

quanto   à   ato   infracional,   adoção   e   do   júri   popular.  

Após  a  palestra  do  juiz  da  Vara  da  Infância  foi  a  vez  da  promotora,  Dra.                

Ana  Beatriz,  fazer  a  apresentação  quanto  à  função  do  Ministério  Público  e  sua              

atribuição.  

A  promotora  explicou  como  atua  a  promotoria  nos  casos  de  ato  infracional             

e   as   medidas   socioeducativas   aplicadas   em   determinados   casos.  

Houve  grande  participação  dos  adolescentes  questionando  com  casos         

concretos,  à  exemplo  do  caso  de  Paraisópolis.  A  promotora,  ao  final,  verbalizou             

que   ficou   encantada   com   a   participação   dos   assistidos   e   com   o   projeto.  

Por  fim,  os  assistidos  foram  para  a  Defensoria  Pública  do  Estado  terminar             
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a   visita   pedagógica.  

Na  Defensoria  Pública  fora  explicada  a  atuação  dos  Defensores  na  Defesa            

dos  Direitos  dos  hipossuficientes,  bem  como  das  crianças  e  dos  adolescentes  em             

conflito   com   a   lei.  

As  visitas  foram  extremamente  produtivas,  tendo  em  vista  que  os           

assistidos  puderam  verificar  o  conteúdo  das  aulas  do  projeto  “na  prática”  por  meio              

dos   depoimentos   do   Sr.   Dr.   Juiz,   Promotor   e   Defensor   Público.   

 Abaixo  as  fotos  das  visitas  realizadas  no  salão  do  Júri  e  Defensoria              

Pública   do   Estado:  
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EIXO   3   -   JOGOS   COOPERATIVOS  

REFERENTE   AO   MÊS   NOVEMBRO   DE   2019  

(Percepção   da   profissional   Eliane   Belmonte   Lucenti)  

 

Neste  mês  a  prioridade  foram  as  reuniões  com  a  escola,  com  a  equipe  do               

Ecoar  e  participação  do  profissional  do  eixo  3  na  reunião  dos  pais,  partilhar  com  os                

mesmos  as  conquistas  do  projeto  até  aqui,  e  assim  iniciar  a  sensibilização  das              

famílias  para  o  objetivo  2  que  é  a  Construção  da  Cidade  da  Paz  na  família  que  terá                  

início  em  2020.  Alguns  pais  relataram  estarem  muito  satisfeitos  com  as  conquistas             

dos  filhos  e  cientes  de  quanto  projetos  como  o  que  desenvolvemos  são             

fundamentais  na  formação  de  seus  filhos.  Embora  o  planejamento  não  tenha            

ocorrido  como  foi  proposto  em  virtude  do  contexto  encontrado,  o  resultado  superou             

a  expectativa  e  todas  as  adaptações  necessárias  ocorreram  para  que  houvesse            

grande   envolvimento   de   todos   no   projeto.   

Foto   da   reunião   em   uma   das   salas:  

 

 

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

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
 

As   crianças   nos   presentearam   com   lindas   cartas   neste   dia  

Uma   das   muitas   cartinhas:  
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A   mesa   com   alguns   dos   envelopes:  

 

 

Sendo  assim  tudo  indica  que  em  2020  será  possível  avançar  e  realizar  com              

maior  efetividade  o  escopo  proposto  no  projeto.  Foram  também  ainda  neste  mês             

realizados  ajustes  finais  e  lapidações  do  Jogo  Gentil-Ação  para  a  versão  final  ser              

confeccionada.  
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Desta  forma,  estas  foram  as  percepções  dos  profissionais  do  Projeto  Ecoar            

inerentes   à   execução   do   mês   de   dezembro/2019.   

 

Jundiaí,   28   de   janeiro   de   2020.   

 

________________________________________  
EDMILSON   IMPERATO  

Presidente   da   Associação   Almater   
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