
 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 
 
 

Ofício   nº   26-2019.  

A/C    Titular   da   Secretaria   de   Desenvolvimento   Social   

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

 

Jundiaí,   09   de   outubro   de   2019.   

 

A  Associação  Almater  vem  através  deste  ofício  protocolar  prestação  de           

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

ao   mês   de   julho/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     (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: Julho/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$135,654.41

19/07/2019 NF 30 Eliane Belmonte Lucenti Recursos Humanos R$4,750.00
26/07/2019 NF 1 - Patrícia Malite Imperato Recursos Humanos R$2,100.00
30/07/2019 NF 2 - Patrícia Malite Imperato Recursos Humanos R$2,100.00
30/07/2019 NF 1 - Bianca Ribeiro Cunha Recursos Humanos R$1,336.67
30/07/2019 NF 2 - Bianca Ribeiro Cunha Recursos Humanos R$1,336.67
30/07/2019 NF 32 - Narrinam Camargo Lima Recursos Humanos R$2,100.00
30/07/2019 NF 2 - Carmem Lúcia da Silva Recursos Humanos R$2,100.00
30/07/2019 NF 24 - Rafael Luis Zago de Oliveira Recursos Humanos R$5,041.67
30/07/2019 NF 31 - Rafaela Sales Amaral Recursos Humanos R$5,041.67
31/07/2019 NF 165 - Angela Maria Monteiro Recursos Humanos R$7,916.65

Total............................................................................................................................................................................................................ R$33,823.33

Número de documentos relacionados: 10
Total das despesas comprovadas: R$33,823.33
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R$263.73
Saldo para o próximo trimestre: R$102,094.81

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

Jundiaí, 30 de agosto de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Triênio 2018/2020





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33801145702905021
01/10/2019 15:05:15

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

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

28/06/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
15/07/2019 APLICAÇÃO 135.453,69 6.417,100852 21,108237677 6.417,100852
23/07/2019 RESGATE 4.750,00 0,28 3,44 224,983274 21,129215156 6.192,117578

Aplicação 15/07/2019 4.750,00 0,28 3,44 224,983274
30/07/2019 RESGATE 2.110,45 0,43 1,91 99,911275 21,146662431 6.092,206303

Aplicação 15/07/2019 2.110,45 0,43 1,91 99,911275
31/07/2019 RESGATE 19.108,93 4,60 17,42 904,531408 21,150122410 5.187,674895

Aplicação 15/07/2019 19.108,93 4,60 17,42 904,531408
31/07/2019 SALDO ATUAL 109.719,96 5.187,674895 5.187,674895

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 135.453,69
RESGATES (-) 25.969,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 263,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 5,31
IOF (-) 22,77
RENDIMENTO LÍQUIDO 235,65
SALDO ATUAL = 109.719,96

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

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

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019 

 

 EIXO 1 - AGROECOLOGIA E SUSTENTABILIDADE 

(Percepção dos profissionais - Rafaela Sales e Rafael Zago)  

 

Iniciamos o mês de julho com uma reunião de equipe para harmonização e             

apresentação de todos os colaboradores do projeto, bem como com o corpo            

administrativo e de apoio da Associação Almater e, com a tomada de            

procedimentos técnicos para todo o trabalho relacionado a prestação de contas do            

projeto.  

 

Seguimos o mês com reuniões junto as duas escolas sede do projeto, a             

E.E. Professora Benedita Arruda e o E.E. Adib Miguel Haddad. Em ambas            

tomamos conhecimento do calendário escolar e dos projetos em andamento nas           

escolas a fim de que conseguíssemos alinhar a nossa programação de atividades            

com as das escolas, e também nos inteirar das ações e projetos realizados por              

estas; na intenção de criar pontes entre o projeto e as unidades escolares. Neste              

sentido, foi pontuado por ambas as gestões das escolas que o projeto ecoar virá a               

contribuir com o MMR - Método de Melhoria de Resultados -, um programa             

estadual para a educação que avalia o desempenho escolar bem como propõe            

métodos para o alcance dos mesmos. Consideramos este fator muito relevante e            

algo além do esperado no que tange os benefícios que o projeto se propõe a               

alcançar, ou seja, de uma forma indireta, a metodologia proposta pelo projeto            

contribuirá para o programa MMR.  
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Na mesma reunião, ficou muito bem pontuada a contribuição positiva do           

projeto para a comunidade escolar como um todo, em ambas as escolas. A fala              

dos gestores durante a apresentação detalhada de todas as ações dispersas no            

calendário de um ano de realização do projeto foi excelente. Assim, reconhece-se            

o importante trabalho de formação dos jovens no protagonismo, nas práticas de            

cultura de paz, na educação em direitos e no conhecimento das práticas            

ambientais como contribuição para a formação do cidadão e no possível retorno            

destes benefícios para a comunidade escolar e para a sociedade como um todo.             

Reconhece-se também o importante papel do projeto em criar relações mais           

afinadas entre as famílias e a escola, e entre o território e a escola; trabalho que se                 

dará através das oficinas e mutirões abertos à comunidade.  

 

Realizamos também visitas nos equipamentos de saúde, educação e         

esportes que atendem ambos os territórios. Estivemos nas Unidades Básicas de           

Saúde (UBS), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), Centros          

Esportivos, EMEBs (Escola Municipal de Educação Básica) e EMEIs (Escola          

Municipal de Educação Infantil). Estas ações tiveram como objetivo apresentar o           

projeto ecoar e suas respectivas ações e objetivos para os equipamentos e,            

também, criar possíveis parcerias para a realização das oficinas extras (atividades           

que acontecerão às sextas feiras e sábados, abertas para a comunidade), como            

também criar parceria e espaço para a divulgação dessas atividades.  

 

As visitas foram muito proveitosas e tivemos uma excelente receptividade          

nos equipamentos. Destas conversas uma parceria foi criada de imediato com a            

UBS que atende o bairro Agapeama, território da E.E. Professora Benedita Arruda,            

para que esta acolha as oficinas de customização de roupas previstas para o             

primeiro semestre de 2020. A partir desta conversa marcamos uma reunião com            

toda a equipe de funcionários da UBS no dia 25 de julho, a fim de apresentar o                 
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projeto de forma mais detalhada e firmar as ações propostas na primeira conversa.             

Isto foi realizado com muito sucesso, com bastante interação e sugestões vindas            

principalmente dos agentes de saúde que tem contato direto com as famílias do             

território. Deixamos confirmada a sede da oficina de customização de roupas na            

UBS e, a mesma, deixou espaço aberto para divulgarmos nossas ações dentro da             

Unidade Básica de Saúde, bem como sugerir de forma mais pontual para famílias e              

jovens que se consultam no unidade, que participem das ações realizadas pelo            

projeto.  

 

Vimos que nesta parceria uma importante ação de rede se mostra com            

potencialidade de acontecer. Isto devido a boa receptividade da gestão da UBS,            

bem como o exercício do objetivo do projeto em construir estes vínculos no             

território.  

 

Preparamos uma apresentação para a reunião que aconteceu no dia 30 de            

julho nas duas escolas. Estes encontros tiveram como finalidade apresentar o           

projeto para todo o corpo docente das escolas com a participação da gestão -              

coordenadores pedagógicos e diretores. Aconteceu como uma parte da         

programação de replanejamento pedagógico das escolas e teve boa receptividade          

por parte dos professores e professoras. A intenção máxima desta ação foi            

promover o conhecimento do que é o projeto; suas práticas, metodologia e            

objetivo, e criar um espaço de afinidade com o corpo docente, uma vez que temos               

como objetivo do projeto a nossa participação nas reuniões pedagógicas (HTPCs),           

para que possamos ouvir dos professores e professoras as impressões sobre o            

impacto do projeto na escola e nos estudantes envolvidos diretamente, bem como,            

contribuir com o compartilhamento dos conteúdos teóricos e metodológicos que          

usamos no projeto, e também, construir possíveis parceiros que queiram interagir           

de forma mais direta com nossas práticas e ações. 
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Ao longo do mês também fizemos a revisão das dinâmicas e dos materiais             

das apresentações teóricas que serão usados no mês de agosto. Como também            

fizemos o material de apresentação para os estudantes que usamos na semana de             

05 a 09 de agosto para a captação das inscrições.  

 

Tivemos horas de trabalho via web - com conversas entre os profissionais            

do eixo 2, gestão e administração do projeto, e sobretudo, entre nós, profissionais             

do eixo 1. Continuamos também a construção das agendas com os oficineiros            

responsáveis pelas oficinas extras, em conversas por telefone e por e-mail. Em            

ambos os territórios fixamos cartazes divulgando a chegada do projeto; em todos            

os equipamentos públicos e nos principais comércios do bairro.  

 

O início do projeto, com a entrada efetiva nos dois territórios através das             

escolas que o sediam, foi muito positiva e receptiva. Todas ações foram            

executadas com bons resultados e, para nós, percebemos que preparar a base de             

entrada do projeto nas duas localidades foi e é de suma importância para a              

efetivação do seu início com relevância e alcance dos objetivos, e também, para o              

seu trajeto ao longo de um ano.  
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Reunião de equipe dia 03/07: 

  

 

Visitas aos equipamentos dos dois territórios dia 12/07: 
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Reunião da Unidade Básica de Saúde do Bairro Agapeama dia 25/07: 
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Fixação de cartazes divulgando a chegada do projeto nos dois territórios dia 25/07: 
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Apresentação do projeto na reunião de replanejamento pedagógico das duas          

escolas dia 30/07: 
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EIXO 2 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

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

 

No dia 03 de julho de 2019, houve a reunião de grupo dos 3 (três) eixos do                  

Grupo Ecoar, uma vez que na reunião anterior fora feita a reunião somente do Eixo               

2.  

 

Desta feita, foi realizada uma apresentação pela gestora administrativa de          

projetos acerca da metodologia a ser realizada pelos três (3) eixos quanto à             

elaboração dos relatórios, planilhas, calendários, bem como a criação dos e-mails           

institucionais dos membros das equipes, pois os mesmos estão intrinsecamente          

ligados às atividades, principalmente no que tange ao calendário das aulas.  

 

Nessa data ficou consignado que as aulas em educação em direitos serão            

ministradas todas as quartas e quintas-feiras. 

 

No dia 23 houve a reunião deste eixo (2) para organizar as aulas, rever              

seus conteúdos, quais dinâmicas seriam aplicadas e quais materiais estavam          

disponíveis para as dinâmicas de grupo (à exemplo a corda). Essa reavaliação foi             

extremamente importante, considerando o tempo decorrido entre a aprovação do          

projeto e o início. Desta forma foi possível atualizar os conteúdos, incluir novos             

recursos e garantir que todas as oficinas sejam ministradas com conteúdos           

pertinentes e inovadores.  
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Reunião de planejamento com integrantes do Eixo 2:  

 

 

No dia 30 houve a apresentação do Projeto Ecoar na EE. Profa. Benedita             

Arruda e EE Adib Miguel Haddad, para os coordenadores e professores por meio             

professores dos eixos 1 e 2.  
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A reunião foi produtiva, com interesse por parte dos participantes que           

conheceram melhor o projeto e os objetivos, com destaque para os valores            

humanos, que foram apresentados através de dinâmicas entre os estudantes (e           

sociedade). 

 

 

 

Os eixos 1 e 2 verbalizaram as propostas dos projetos e meios de             

execução, explanaram acerca do primeiro projeto Ecoar detalhando as etapas          

realizadas, encontros (visitas aos órgãos, entidades e passeios) e o resultado do            

projeto. 

 

Inicialmente alguns educadores demonstraram interesse em participar do        

projeto, principalmente quando falado nos jogos cooperativos e nas dinâmicas. 
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Enfim, as visitas às duas escolas foram satisfatórias, com boa perspectiva           

de apoio e união entre todos os envolvidos. O mês de julho foi um período               

destacado para apresentar o projeto e estreitar as relações antes de iniciar os             

conteúdos com os adolescentes.  
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EIXO 3 - JOGOS COOPERATIVOS 

(Percepção da profissional - Eliane Belmonte Lucenti) 

 

No mês de Julho, foi trabalhado com as quatro classes a introdução do             

projeto através da história do “Pó de Estrela” como forma de sensibilização das             

crianças sobre o compromisso de cada ser humano e seus potenciais, para tornar             

o mundo melhor. 

Em uma roda de conversa, foi perguntado nas classes de que forma cada             

um poderia contribuir para tornar o mundo melhor. Questões ambientais e sociais            

foram abordadas pelas crianças como foco principal de seus propósitos de vida. 

 

Imagem de uma das rodas de conversa: 
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Depois das reflexões na roda de conversa realizamos algumas atividades           

de relaxamento e foco, com o objetivo de melhorar a qualidade da presença e              

atenção das crianças, bem como de apresentar para os professores técnicas que            

podem contribuir para a sua prática diária. 

 

Imagens de algumas das técnicas aplicadas: 

 
Massagem                                                            Meditação 

 

Nos relatos nos surpreendemos com o fato das crianças terem dado           

ênfase aos momentos de relaxamento, relatando que estavam mais leves, calmas           

e que apreciaram o silêncio alcançado com as técnicas. 

O terceiro momento foi da contação de história do livro do “Pó de Estrela”,              

que propiciou reflexões sobre: singularidade (o respeito pelas diferenças),         

resiliência (Tirar lições positivas de situações difíceis), educação emocional (falar          

sobre os medos e buscar neste diálogo a cura), interdependência (tudo está            

interligado), propósito pelo bem comum, entre outras. 
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Imagem da contação da história em uma das salas: 

 

Após a contação da história estrelada, as crianças foram convidadas a           

fecharem os olhos para algo mágico que iria acontecer! O livro estrelado ganhou             

vida. A educadora entrou na sala fantasiada de livrão e chamou as crianças para a               

danceteria do livrão. Foi um momento de muita diversão e alegria! 

 

Imagens da ação do personagem Livrão: 
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As crianças foram convidadas para escrever um depoimento e ilustrar o           

mesmo como fechamento da atividade. Os relatos foram muito positivos, as           

crianças gostaram muito do livro, do projeto e das atividades propostas. 

 

Imagem da execução e de alguns depoimentos destacados: 
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Foi realizada uma oficina teórica e prática com os professores sobre os            

pilares do foco do do Livro “Habilidades Positivas de Vida” do Dr. Terry Orlick e               

foram ensinadas duas técnicas de relaxamento. Posteriormente foi proposto para          

os professores que trabalhassem durante o mês a história do livro, um ou mais              

jogos de foco e uma prática de relaxamento. 

 

Imagens da prática com os professores: 

 

 

Durante a reunião com os educadores foi apresentado o jogo Gentil-Ação.           

Foi efetuada a compra do filme sobre a história da vida de Tereza de Calcutá, ao                

falarmos sobre os valores humanos que serão trabalhados através do exemplo de            

vida desta grande pessoa da humanidade, um dos professores nos convidou para            

pensarmos sobre a questão religiosa que envolve a história. Relatamos que o foco             

será na obra realizada e nos valores humanos, a questão religiosa estará presente             

apenas como parte do contexto histórico. 
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Nesta reunião uma professora ressaltou a urgência da educação emocional          

no espaço escolar e reconheceu o potencial do projeto Ecoar em contribuir para             

sua realização. 

 

Posteriormente realizaremos uma reunião para juntos criarmos algumas        

ações de Educação Emocional através do Jogo Gentil-Ação. 

 

A educação emocional 

Conhecer as nossas emoções e as do outro. O conhecimento das emoções só             
pode acontecer na observação da experiência do viver. Ao colocarmo-nos no           
espaço de observação das emoções estamos agindo de um lugar em que            
podemos observar onde acontece a congruência de interesses na interação          
(pedagógica) entre professor e aluno. Ou seja, a abertura que acontece na relação             
que permite a aprendizagem. Que permite, na conversação, que seja revelado o            
conhecimento, ou que seja revelada a transformação desejada. Conforme Ortúzar,          
1992:106. 

 

Os professores da Escola Ivo de Bona entraram para o grupo do            

WhatsApp, onde compartilhamos alguns materiais teóricos e práticos. Foram         

realizadas reuniões remotas entre a equipe do eixo 3 e com a coordenação da              

escola.  

 

Durante alguns dias deste mês o eixo 3 participou das atividades           

cooperativas de reforma do espaço comunitário onde acontecem algumas ações          

do Projeto Ecoar. 

 

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

inerentes à execução do mês de julho/2019. Em todos os eixos o mês foi marcado               

como o início das apresentações nos territórios, não apenas para as escolas            

 

Rua Zuferey, nº 47 -  Jardim Pitangueiras -  Jundiaí - CEP 13.202-420. 
E-mail: institucional@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 
 

 

acolhedoras dos projetos, mas também para os estudantes, profissionais da          

educação, pais e comunidade.  

 

Jundiaí, 31 de agosto de 2019.  

 

 

 

________________________________________ 

EDMILSON IMPERATO 

Presidente da Associação Almater  
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